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Önsöz
Allah Teâlâ'nın yarattığı varlıklar arasında en şere isi insandır. İnsana bu vasfı
veren onun ahlâkıdır. Bazıları insanı insan yapan nesnenin akıl olduğunu
söyleseler de, bu tamamen doğru değildir. Bazı canlılarda da akıl vardır, fakat
onlarda ahlak yoktur. Bir hayvan az da olsa aklı ile hayatta kalmaya çalışır. Fakat
davranışlarında hiçbir ahlaki yön yoktur. Bu nedenle insanı diğer varlıklardan
ayıran, dolayısıyla onu insan yapan şey ahlâktır.
www.ilimvetasavvuf.com
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Allah Teâlâ insanı yaratmış ve onun için neyin en güzel olduğunu bildirmiştir.
Ona ilahi mesajlarla güzel ahlaklı olması öğretilmiştir. Peygamberler de bu
ilahi ahlâkı en iyi uygulayan insanlar olmuşlardır. Güzel ahlak Peygamberimiz
Hz. Muhammed (sav) ile en üst noktasına ulaşmıştır. Bu nedenle
Müslümanlara ve bütün insanlara en güzel ahlâkı öğreten Peygamberimizdir.
İlahi mesajlara iman etmeyenler, kendi akılları ile ahlâk yasaları üretmişlerdir.
Ancak bu ahlâk yasaları daima birbirleri ile çelişkili olmuş ve karşılıklı olarak
birbirlerini dışlamışlardır. Bu süreç Sokrates’ten beri günümüze kadar devam
etmektedir. Ancak insanlar, tarihin hiçbir döneminde akıl ile üretilen ahlak
felsefeleri ile mutlu olamamışlardır. Çünkü akıl sınırlı bir varlıktır ve mutlak
hakikati hiçbir zaman algılayamaz. Bu nedenle de, insanın gerçekten neye
ihtiyacı olduğu akıl ile tam olarak bilenemez.
İnsanlık tarihinin birçok dönemlerinde, insanların Allah'ın ön gördüğü ahlâki
kurallara uymamaları nedeniyle savaşlar, felaketler, katliamlar olmuş ve haksız
yere binlerce insan zulme uğramıştır. Bugün de bu durum devam
etmektedir. İnsanların bireysel, aile ve toplumsal ahlakları yozlaşmaktadır.
Bunun sonucunda toplumlarda huzursuzluk, şiddet ve zulüm ortalığı
kavurmaktadır. Bu zulüm dolu ortamdan kurtulmanın tek yolu İslami ahlâk
kurallarına dönmektir. Bireylerin, ailelerin ve toplumların huzur ve esenlik
içinde yaşamaları ancak İslam ahlâkının emrettiği erdemlere sahip olarak
yaşamakla mümkündür. Bunun aksini yaşamak, insanları bugünkü sıkıntılı ve
huzursuz ortamdan kurtarması mümkün değildir.
İslam ahlâkı seküler/modern ahlâktan üstündür. Bunun nedenlerinden biri,
İslam ahlâkının insanın hem dünya hem de ahiret hayatlarını kurtarmayı
hede emesidir. İnsanın aklından çıkarmaması gereken şey, dünya hayatının
geçici olduğu ve ölümden sonraki ahiret hayatında dünyada yaptıklarından
hesaba çekileceklerini bilmeleridir. Bu gerçeği inkâr edenler kendilerine
dünyanın geçici zevk ve hevesleri ile oyalamaktadırlar. Fakat bu günler
geçecek ve insanlar ölecektir. Ölümle her şey bitmeyecek, insan dünyada
yaptıklarından hesaba çekilecektir.
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Basit bir düşünme ile, bu mükemmel evrenin, insanların 3-5 gün yaşayıp
dünyada keyif sürmeleri için yaratılmadığını insanların anlamaları gerekir. Her
şey bir hak ile Allah Teâlâ tarafından yaratılmıştır. Bu hak er geç tahakkuk
edecektir. Bu nedenle akıllı insan, ahiretteki hesabı unutmamalı ve dünya
yaşamını İslam ahlâkı ile süsleyerek, ahiretin sonsuz mutluluğuna erişmeyi
hede emelidir.
Web sitemizde İslam ahlâkı ile ilgili bazı yazılar yayınladık. Bu yazıları bu ekitabımızda, “İslam Ahlâkı” başlığı ile derledik. Bu yazılarımızda İslam
ahlâkının temel ilkelerini ve dünyevi diğer ahlâk anlayışlarından üstün
olduğunu anlatmaya çalıştık. Amacımız insanların dünya hayatı ile
oyalanmayıp, ahiret hayatına yönelik salih amellerde bulunmalarını temin
etmektir. Bu yönde yapılacak en güzel ve en karlı iş, insanın İslam ahlâkı ile
bezenmesidir ki, hem dünya hem de ahiret mutluluğu elde edebilsin.
Prof. Dr. Mehmet Halil Oryan
İstanbul, Haziran 2021
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İslâm Ahlâkının Temel Özellikleri
İslam dininin kendine has bir inanç sistemi ve bu inanç sistemi üzerinde
yapılandırılmış toplumsal, siyasi ve ahlâki temel özellikleri vardır. Bu bakımdan,
İslam dini kusursuz bir bütünlük arz eder. Dolayısıyla Müslüman olmak
demek, İslamî inanç, ahlâk ve yaşayışına ait temel ilkeleri tam olarak yerine
getirmek demektir. Buna göre, Müslüman olduğunu ifade eden her insan,
İslam dininin esaslarına göre iman etmesi, ahlâklanması ve davranması
gerekir. Bunlar olmazsa, yani İslam’ın temel ilkeleri tam olarak uygulanmazsa,
yalnız Müslümanım demek insanın kendisine herhangi bir fayda getirmez.
İslam’da ahlâk, onun bir bölümü değil, bilakis İslam’ın özü ve bütün
bünyesine yayılan ruhudur. Bu nedenle İslam, dünyevî ve uhrevî mutluluğu
temin etmek için, insanların davranışlarını belirleyen emir ve yasakları bir
sistem olarak vazetmiştir. Bu emir ve yasaklar, Kuran ve hadislerde teferruatlı
olarak ele alınmış ve ahlâkla ilgili ilkeler açıklanmıştır.
Bir Müslüman için, herhangi bir ahlâk lozofunun görüşlerini benimsemesi ve
inanması söz konusu olamaz. Çünkü Sokrates, Kant, Comte ve Rousseau gibi
ahlâk lozo arı akıl, toplum ve vicdan gibi insanın kendisine bağlı olan öğeleri
ahlâk kaynağı olarak kabul ederler. Bu kabulde, insanların doğasında mevcut
olan bazı gerçekler dışlanmıştır. Çünkü insanlar, iç ve dış çevreye, zaman ve
mekâna, yaşının tesirine göre akıl ve vicdanlarını yönlendirirler. Bu tesirler
altında akıl yanlış kararlar verebilir. İnsan, menfaatine uygun olmayan
durumlar karşısında vicdanının sesini dinlemeyebilir.
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Bu nedenle, akıl ve vicdan tek başlarına ahlâkın kaynağı olamaz. Ayrıca
toplumsal otorite, ahlâk kurallarını uygulatmada yeterli olamayabilir. Çünkü
insanlar, toplumun kabul etmeyeceği davranışları gizli olarak yapabilir ve
cezalardan kurtulabilirler.
Ahlâk lozo arın ahlâk anlayışlarına inanan bir Müslüman dinden çıkmış olur.
Onun için Müslümanlar, İslam dininin ahlâk ilkelerini iyice öğrenmeleri,
uygulamaları ve diğer ahlâk teorilerinden uzak durmaları gerekir.
Bazı ilahiyatçılar, Akılcılık Felsefesinin etkisinde kalarak şunları söylemekte ve
kitaplarında dile getirmektedirler:
“Dinin temeli akıl ilkeleridir; imanın esası ve dayanağı akıldır; İslam dininde
aklın keşfedemeyeceği nitelikte bir sır yoktur; akılcılık felsefesinin ilkeleri
İslam’ın ahlâk ilkelerine uygundur.”
Bu görüşler tamamen yanlıştır. Çünkü “Tasavvuf ve Akılcılık” adlı makalemizde
anlattığımız gibi, akıl daha kendisinin mahiyetinin ne olduğunu bilemezken,
iyi ve kötüyü, başka bir yol gösterici olmadan nasıl bilecektir. Akılcılık
(Rasyonalizm) felsefesi her şeyin merkezine akılı koyarak, akıl ile gerçek
bilginin elde edileceğini iddia etmiştir. 2500 yıldır bu felsefe, lozo ar
tarafından ele alınmış, ancak bu konuda tam ve tutarlı bir teori
oluşturulamamıştır. Akli düşünce hiçbir zaman Allah’ın Zatı’nı kavrayamaz.
Akılcılar, akıl yoluyla alemdeki her varlığın özniteliğinin (zat) gerçek bilgisine
ulaşamaz. Çünkü mümkünün varlığının ve yokluğunun zorunluluğu akli delile
dayanmaz. Akıl hiçbir zaman, iyilik ve kötülüğün karşılığı olan ceza ve
müeyyideleri bilemez. Bunlar ancak naslarla bilinebilir. Bu nedenle, akıl ilkeleri
İslam dininin temelini oluşturamaz. İmanın, akıl tarafından keşfedilemeyecek
birçok sırları vardır. Ruhun ne olduğu, cennet ve cehennemin ne olduğu akıl
yoluyla bilinemez. Hiçbir şey akıl yoluyla insan üzerine gerekli olamaz. Ehl-i
sünnete göre akıl bir vasıtadır. Akıl vasıtasıyla, eşyanın güzelliği ve çirkinliği,
imanın gerekliliği ve nimetlerini lûtfeden Yaradan’a şükretmenin lüzûmu
anlaşılır. Hakikatte bu hususları anlatan ve gerekli kılan da Allah Teâlâ’dır.
Bu konuda Nûreddin Es-Sâbûnî, “Mâtürîddiyye Akaidi” adlı kitabında şunları
ifade etmektedir:
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“İmanın akıl yoluyla vâcib olmasının manası, kişinin, yapmakla mükafata,
veyahut terketmekle cezaya müstahak olması demek değildir. Çünkü
mükafat ve ceza ancak nas ile bilinebilir. Bize göre bunun manası, Yüce
Yaradan’ın varlığını benimsemek, O’nu inkâr etmemek daha makul, Allah
Teâlâ’yı birlemek, O’na başkasını ortak koşmaktan daha doğru olduğu
noktasında aklın bir nevi tercih yapmasıdır; öyle ki akıl bu iki şeyin aynı
değerde olmadığına hükmeder. Aklın şükrü gerektirmesi de nimetlerini
esirgemeyen Yüce Allah’ın lütûfkârlığını itiraf etmekten ibarettir; öyle ki insan
bu lütûfkârlıkla Allah Teâlâ’ya kimsenin şerîk olamayacağını düşünür.”
Bize göre akılcılık felsefesi, İslam’a tamamen aykırıdır ve onun ilkelerine gönül
bağlayanlar ve benimseyenler küfre düşmüş olurlar. Çünkü Müslüman olmak
demek, İslam’ın inanç, ahlâk ve yaşayışa ait esaslarını tam olarak tatbik
edilmesi demektir. Kendilerinin Müslüman olduklarını söyleyen insanlar, İslam
dininin esaslarına göre inanmak, düşünmek ve davranmak zorundadırlar.
İslam ahlâkı toplumun bütün kurumlarında hakim olmalıdır. Ancak bu şekilde
bütün sosyal kurumlar, tevhid inancı gereğince birlik, bütünlük ve verimliliği
elde edebilirler. Haram yemenin, yalan söylemenin, içki içmenin, kumar
oynamanın, zina etmenin ve faiz yemenin serbest olduğu bir toplumda İslam
ahlâkının verimli sonuçlarını beklemek hayaldir. İslam ahlâkının
uygulanmadığı toplumlarda haksızlık, zulüm, anarşi ve düzensizliğin artması
kaçınılmazdır. Çünkü toplum hayatı için, Allah’ın koyduğu kural şudur:
“Bu, kendi ellerinizin yapıp öne sürdüğünüz amellerin, işlerin karşılığıdır. Allah
kullarına asla zulmetmez.” (Al-i İmran suresi, ayet 182)
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İslam Ahlâkının Kaynağı
İslam dininin ahlâk anlayışının kaynağı vahiy ile inmiş olan Kuran ayetleri ve bu
ayetleri açıklayan hadisler ve uygulaması olan sünnetlerdir. Nitekim, Hz. Âişe
(rah) bir soru üzerine Resulallah (sav)’in ahlâkının Kuran olduğunu belirtmiştir.
Bir hadiste de Peygamberimiz (sav) “Ben, güzel ahlâkı tamamlamak üzere
gönderildim.” buyurmuştur. Bu bağlamda, Kuran ayetleri ve hadisler, dinî ve
dünyevî hayatın temel kurallarını bildirmiş ve insanların bütün hareket ve
davranışlarının kurallarını belirlemiştir. Bu temel kurallar, daha sonra İslam
âlimleri tarafından esas alınarak, İslam ahlâkını bütün teferruatıyla ortaya
konulmuştur. Örneğin İmam Gazâlî (ks) Hazretleri “İhyâu’ ulûmi’d-dîn” adlı 4
ciltlik eserinin 3. cildini İslam’ın güzel ahlâk anlayışına tahsis etmiştir. Bu ciltte
güzel ahlâk detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.
İslam ahlâkı, diğer ahlâk sistemlerinden farklı bir yapı gösterir. O, insanların
daha önce yaşamış oldukları sorunları ve sıkıntıları bölünmez bir ahenk ve
bütünlük içinde ve en güzel bir biçimde çözüme kavuşturmuştur. İslam
ahlâkının ortaya attığı ilkeler, o zamana kadar hiçbir ahlâk felsefesinin
başaramadığı bir uygulama sahası bulmuş ve hızlı bir şekilde bütün
toplumlara yayılmıştır. Bu uygulamaların kaynağını, Hz. Peygamber (sav)’in
hayatı, sözleri ve davranışları oluşturur. Bunlar amelî ahlâkın ilkeleridir. Kalem
suresi ayet 4’de şöyle buyurulur: “Sen elbette yüce bir ahlâk üzerindesin.”
Peygamberin ahlâkı Kuran ahlâkının kendisidir ve bu ahlâk da Allah Teâlâ’nın
ahlâkıdır.
“O (Peygamber), kendi istek ve arzularına göre konuşmaz. O’nun konuşması
kendisine vahyedilenden başkası değildir.” (Necm suresi, ayet 3-4)
“… O’nun emrine aykırı davrananlar, başlarına bir bela gelmesinden veya
kendilerine çok elemli bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.” (Nur suresi,
ayet 63)
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İslam Ahlâkının Özellikleri
1) İslam ahlâkı, insanları ve toplumları şirkten ve küfürden temizler. Küfür ve
şirke düşmüş çeşitli din ve mezheplerin uygulamaya çalıştıkları ahlâk
kurallarında kusur ve eksiklikler vardır. Ama İslam ahlâkında küfür ve şirk
dışlandığı için, onda bu kusurlar ve eksiklikler görülmez.
2) Ahlâk lozo arının ahlâk anlayışlarında gerçeklik bölük-pörçük ele alınmıştır.
Kimisi hazzı, mutluluğu, çıkarcılığı öne çıkarmış, kimisi ödev ve vicdanı öne
çıkarmıştır. İslam ahlâkı ise, bunların hepsini bir disiplin ve ahenk içinde,
birbirine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Hiçbiri öne çıkarılmamıştır, fakat
hepsine bir ölçüde hak tanınmıştır.
3) İslam ahlâkının temelinde, vahiy ile inen kurallar vardır. Bu kurallar Allah’tan
gelmektedir ve tabiat üstüdür. Bu kurallar, insanların yaratıcısı olan Allah
Teâlâ’nın kulları için en uygun olarak belirlediği hususlardır. İnsanı yaratan
Allah Teâlâ, onun ihtiyacının ne olduğunu en iyi bilendir. Ancak bu kurallar açık
olup, akıl ile muhakeme edilebilmektedir. Bu bağlamda, akıl iman içinde
kendisini tamamlar, iman da akıl ile sağlamlaşır.
4) İslam ahlâkı, hayattaki her probleme çözüm üreten geniş ve evrensel bir
sistemdir. Hiçbir ahlâk sistemi, onun gibi kuşatıcı ve gerçekçi değildir. İslam
ahlâkı, hem bireysel ve hem de toplumsal ihtiyaçları dengeli bir biçimde
karşılamaktadır. O, bir taraftan liberal bir anlayışa sahipken, diğer taraftan sıkı
bir disiplin emreder. Realist görüşlerin yanı sıra, idealist bir görüşe de sahiptir.
Çok sert kurallar, bazı istisnalar ile yumuşatılmıştır. Bireyin kendi kişiliğini
geliştirmesine izin verilirken, toplumun genel menfaatine uyumluluğu göz
önünde bulundurulur. Toplum, bireylerden güçleri dışında fedakârlıklar
yapmasını beklemez; herkesten yapabileceği kadarını ister. Zekat için belli bir
oranın konması buna bir örnektir.
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5) İslam ahlâkının bir temel özelliği pratik ve uygulanabilir olmasıdır. Bu
uygulamaların amacı ve faydası anlatılarak Müslümanların bunları akıl ile idrak
edebilmeleri sağlanır. İslam inancına uymayan davranışların niçin terk
edilmesi gerektiği açık olarak anlatılır. Ahlâka uygun davranışların kişiye ne
kazandırdığı, ahlâkâ uygun olmayan davranışların kişiye ne kaybettirdiği açıkça
ifade edilir. Örneğin içki yasaklanırken, onun bütün kötülüklerin anası olduğu
belirtilir. Çünkü içki insanın beynini uyuşturur ve onun doğru düşünmesini
engeller. İçki kelimesinin Arapça karşılığı “hamr” kelimesidir. Bu kelimenin
anlamı örtmek demektir. Bu anlamda içki insanın beyninin fonksiyonlarını
örter.
6) İslam ahlâkında görevler belli koşullarla sınırlandırılmıştır. Mükellef olmanın
şartları belirtilmiş ve her mükelle n kendi gücünün gerektirdiği kadar
sorumlu olacağı ifade edilmiştir. Örneğin hasta ve yolcuların oruç
tutmamalarına ruhsat verilmiş ve bunları daha sonra şartların uygun olması
halinde eda edilmesi veya belli koşullarda kefaret ödenmesi bildirilmiştir.
7) İslam ahlâkı, Müslümanlar için ahiret hayatının dünya hayatından daha
üstün ve önemli olduğunu bildirerek, eylemlerin ona göre yapılmasını ister.
Fakat bu dünya hayatının gereklerinin ihmal edilmesi anlamına gelmez.
Ahireti isteyenler ve ona yönelik amel edenler, hem ahiret ve hem de dünya
hayatlarında hayır elde edeceklerdir. Ancak sadece dünya hayatının
mutluluğunu isteyip ona göre amel edenlerin, dünyada istediklerini elde
edeceklerini fakat ahrette bunların hiçbir nasiplerinin olamayacağı bildirilir.
“Her kim ahiret kazancını isterse, Biz onun kazancını artırırız; her kim de dünya
kazancını isterse ona da ondan veririz, ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz.”
(Şurâ suresi, ayet 20)
8) İslam ahlâkı kişiyi şuurlu ve iradeli olarak yaptığı davranışlardan dolayı
sorumlu tutar. Bunun için kişinin akıl sahibi ve özgür olması gerekir. Bunun
aksi olsaydı, yani insanlar hür iradeleriyle yaptıkları davranışlardan sorumlu
tutulmasalardı, ahlâk kanunlarının ortaya konmasının hiçbir anlamı olmazdı.
Peygamberler de dahil olmak üzere bütün insanların sorumlu oldukları
aşağıdaki ayette ifade edilmektedir:
“Kendilerine elçi gönderilmiş olanlara da soracağız, gönderilen elçilere de
soracağız.” (Araf suresi, ayet 6)
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İslam’da insan, gizli niyet ve maksatlarından da sorumlu tutulmaktadır. Bir kişi
kastettiği bir eylemi yapmakta kararlı olup, onu gerçekleştirememesi halinde
bile, niyetinden dolayı sorumlu tutulmaktadır. Çünkü bir hadiste Resûlallah
(sav) şöyle buyurmaktadır: “İki Müslüman kılıçlarıyla (birbirlerini öldürmek için)
karşılaştıkları zaman, öldüren de ölen de cehennemdedir.” Sahâbî, “Ya
Resûlallah! Öldürenin durumu malum, öldürülen niçin cehennemdedir?”
diye sorunca, O şöyle cevap verir: “Ölen de arkadaşını öldürmeye kararlı idi de
ondan.”
İnsan, davranışlarından dolayı olan sorumluluğunun karşılığını kısmen bu
dünyada ve tam olarak ahirette görecektir. Çünkü dünya hayatında, gerek
kendi vicdanının ve gerekse toplumun tepkisi, kişinin yaptıklarının bir
sorgulamasıdır. Fakat ahirette bu sorgu tam olarak gerçekleşecektir. Bu
hususla ilgili ayetler ve hadisler şunlardır:
“O gün her ne s, ne hayır işlemişse, ne kötülük yapmışsa onları önünde hazır
bulur. Yaptığı kötülüklerle kendi arasında uzak bir mesafe bulunsun ister.
Allah size asıl kendisinden çekinmenizi emreder. Şüphesiz ki Allah, kullarını
çok esirger.” (Al-i İmran Suresi, ayet 30)
“Biz, her insanın kuşunu (işlediklerini, yaptıklarını, amel defterini) kendi
boynuna doladık, kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak
bir kitap çıkarırız. “Kitabını oku! Bugün hesap görücü olarak sana nefsin yeter”
deriz. ” (İsra suresi, ayet 13,14)
“İnsanların pişmanlık duyacağı ve işin bitmiş olacağı kıyamet günü ile onları
uyar. Onlar hala ga et içindedirler, onlar iman etmezler.” (Meryem suresi, ayet
39)
“Kıyamet günü insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin
huzurundan bir adım atacak kadar dahi ayrılamaz: Ömrünü nasıl geçirip
tüketti, gençliğini nasıl yıprattı, malını nerede kazanıp nereye harcadı,
öğrendiği ilim ile ne amel etti.” (Tirmizî)

www.ilimvetasavvuf.com

Page 11

İslâm Ahlâkı

“Ümmetimin mü isi o kimsedir ki kıyamet günü namazıyla, orucuyla ve
zekatıyla getirilecek; aynı zamanda işlediği günahlardan, sövdüğü, zina
isnadında bulunduğu, haksız yere mal yediği ve haksız yere kan akıttığı ve ona
buna vurduğu günahlar da ortaya konacaktır. Ve böylece o kişi yaptıklarının
hesabını verecek ve yaptığı kötülüklere karşılık iyilikleri takas edilecektir.
İyilikleri bitince takas işlemi, haksızlığa uğrayan günahlarının buna verilmesi,
bunun sevaplarının da ona verilmesiyle devam edecektir. Sonucunda cezasını
çekmek üzere Cehenneme atılacaktır. İşte mü is budur.” (Müslüm, Tirmizî)
9) İslam’a göre ahlâk ilkeleri, Allah’ın emir ve yasaklarıdır. Müslümanlar bunlara
uymakla mükelleftir. Namaz, oruç, zekat ve hac gibi ibadetler nasıl farz ve dinî
görev iseler, yalan söylememek, muhtaçlara yardım etmek, anne-babaya
iyilikte bulunmak, içki içmemek, zina yapmamak, gıybet etmemek vs. de birer
dinî vazifedir. Ahlâki vazifeler hüküm ayetlerinin önemli bir kısmını teşkil
ederler. Bu nedenle, Müslümanın görevi dinin emirlerine uymak ve
yasaklarından kaçınmaktır. Bu görevler key değildir ve Müslümanlar
bunlardan beğenmedikleri veya canları istemedikleri için vazgeçmeleri söz
konusu olamaz. Bu ahlâk hükümleri Müslümanı her bakımdan bağlar.
10) İslam, ahlâk kurallarına uyulması veya uyulmamasına karşılık bir müeyyide
sistemi uygular. Bu müeyyideler dinin bir çeşit yaptırım gücüdür. Bu yaptırım
gücü, insan vicdanı veya toplum yasaları seviyesinde olan bir şey değildir.
İnsan, vicdanının kınamasını dikkate almazsa, herhangi bir cezaya uğramaz.
Toplum yasalarına uymadığı zaman, onların vereceği cezalardan kurtulmakta
bazen başarılı olabilir. Fakat İslam’ın koyduğu müeyyidelerden kaçıp
kurtulmak hiçbir zaman mümkün değildir. İlahi yaptırım gücünün temelinde
Allah korkusu (takva) ve ahiret inancı vardır. Müslüman ahirette bu hesaptan
kaçamayacağını kesin olarak bilir. Bu nedenle de, davranışlarını Allah’ın ahlâk
hükümlerine göre düzenler. İşte, İslam’ın bu ahlâk anlayışı, diğer ahlâk
anlayışlarının hiçbirisinin sağlayamayacağı bir yaptırım gücünü temin etmiş
olur. İşte bu husus, ahlâktaki iman boyutudur. Bu iman sayesinde, insan
ahlâkını güzelleştirmek için çaba harcar. Bu hususla ilgili aşağıdaki ayet ve
hadisi zikredebiliriz:
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“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat edin ve sizden olan
emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz,
Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz
edin. Bu daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.” (Nisa suresi, ayet
59)
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eziyet etmesin (iyilik
etsin). Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misa rine ikram etsin.
Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin ya da
sussun!” (Buhari, Müslim)
11) İslam ahlâkının temelinde adalet vardır. Buradaki adalet, görevini yerine
getirene mükafat, yerine getirmeyene ceza verilmek suretiyle sağlanır. Hiçbir
insan Allah’ın bu adaletinden kaçamaz. Kuran’da iyilik yapanlara Cennet’in,
kötülük yapanlara Cehennem’in akibet olarak gösterilmesi bu bağlamda
önemli bir yaptırım gücüdür. Burada amaç, insanın ahirette en yüksek
mertebelere ulaşmasını temin etmek içindir. Allah’ın rahmeti ve Cennet’i,
içine bütün insanları sığdıracak kadar geniştir. Dolayısıyla, Allah kullarını hiçbir
zaman Cehennem’e gitmelerini irade etmez. Ama, Allah’ın adil olma sıfatı
gereğince, insanlar kendi elleriyle yaptıklarının karşılığını görecektir. Bu
nedenle, insanların Cehennem’de ceza görmeleri tamamen kendi
yaptıklarının bir sonucudur.
İslam ahlâk kuralları, insanın dünyada da huzur ve esenlik içinde yaşamasını
temin etmeyi hedef edinmiştir. Ancak insanın nefsine ve hevesine uyarak
yaptığı işler, onu bu huzur ve esenlikten mahrum bırakmaktadır. Bu da, Allah
Teâlâ’nın adil olma sıfatının bir tecellisidir.
12) İslam ahlâkının ilkeleri, zamanın her devresi ve mekânın her yerinde her
insan toplumu için geçerli ve bağlayıcıdır. Bu bakımdan İslam ahlâk yasaları
evrensel ve mutlaktır. Çünkü bu yasalar Allah tarafından konulmuştur. Allah
Teâlâ, insanları bu ahlâk yasalarını anlayıp değerlendirebilecek bir kabiliyette
yaratmıştır. İnsanların doğru yolu görebilmeleri için, Peygamberler ve ilahi
kitaplar gönderilmiştir. İslam dini kıyamete kadar geçerli olacaktır. Dolayısıyla
onun ortaya koyduğu ahlâk kuralları kıyamete kadar hüküm sahibidir. Bu
hükümler, hiçbir insan aklı ve gücü ve hiçbir toplum kararı ile değiştirilemez.
Buna kimsenin gücü yetmez.
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Fakat bugün toplumlarda insan eliyle yapılan yasalarla, içki içmek, zina
yapmak, faiz kullanmak serbest bırakılmıştır. Bu türlü yasalar, Allah’ın adaletini
değiştirmez. İnsanlar ve toplumlar, Allah’ın koyduğu ahlâk kurallarına aykırı
yasa ve uygulamalara izin verseler de, Allah’ın sünneti onlar üzerinde
muhakkak uygulanacaktır. Yani içki içen, zina yapan, faiz yiyen insanlar bunun
cezasını kısmen dünyada ve tam olarak da ahirette çekecektir. Bu iller, hem
insanların hem de toplumların hayatlarının düzeni bozacak ve Allah’ın
yasalarına uyulmamasının vebali, insanlar ve toplumları huzursuzluk ve anarşi
ortamına sürükleyecektir. Bu sonuçlardan hiçbir insan ve toplum kaçamaz.
Bunların ahiretteki cezaları ise daha şiddetli olacaktır.
13) İslam ahlâkı bütün insanları ve toplumları içine alacak şekilde genel ve
kapsamlıdır. O, her toplumun ve her toplumdaki insanların kaygı ve
beklentilerini dikkate almış ve onların, gerek dünyada ve gerekse ahirette, en
iyi ve en güzel şekilde yaşamalarını temin edecek şekilde düzenlenmiştir.
Gerek insanın kendisi ve gerekse toplumla olan ilişkileri öyle bir ahlâkî
sistemle düzenlenmiştir ki, bütün insanların en mutlu ve en rahat bir şekilde
yaşayabilmeleri temin edilebilsin. İşte bu İslam ahlâkının her şeyi kapsaması
özelliğidir. Bu özellik başka hiçbir ahlâk anlayışında yoktur.
14) İslam ahlâk, insanın davranışlarının sırf Allah’ın emrine uymak için
yapılmasını ister. Bu bir bakıma Allah’ın rızasının kazanılmasıdır. Bu Müslüman
için görev ahlâkıdır. Çünkü Müslüman, ahlâki emir ve yasakları birer dini görev
olarak algılar. Bu görevini yerine getirmesinin sonucunda, kendisine dünya ve
ahirette hayır getireceğine inanır.
“De ki: Bana, dini sadece kendisine halis kılarak Allah’a ibadet etmem
emredildi.” (Zümer suresi, ayet 11)
“De ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm hep alemlerin Rabbi
Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana böyle emrolundu ve ben Müslümanları
ilkiyim.” (En’am suresi, ayet 162, 163)
“Allah ancak kendi rızası gözetilerek samimi bir niyetle yapılan ibadetleri kabul
eder.” (Muvatta)
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15) İslam ahlâkında esas olan, eylemle niyetin bir arada olmasıdır. İnsan
eyleminde önemli olan, insanın kalbinde ne niyeti taşıdığıdır. Davranışlar,
düşünülen niyete göre değer kazanır. Bu bakımdan İslam dini, insanın doğru
niyet taşımasını ve bu niyetle uygun davranışta bulunmasını ister.
“Kurbanlarınızın etleri ve kanları Allah’a ulaşmaz, fakat takvanız O’na ulaşır.”
(Hac suresi, ayet 37)
“Ameller niyetlere göredir, her kişiye niyet ettiğinin karşılığı vardır. Allah Teâlâ
sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalblerinize bakar.” (Buhari, Müslim)

Sonuç
Müslümanlar tarih boyunca, İslami ahlâkın kurallarını uyguladıkları sürece,
gerek kendi aralarında ve gerekse diğer toplumlarla barış ve huzur içinde
yaşamışlardır. İslami ahlâk kurallarının uygulanmadığı zamanlarda ise
toplumsal çalkantı ve huzursuzluklardan kurtulamamışlardır. Bu nedenle,
İslami ahlâk kuralları, insanların huzur ve barış içinde yaşamalarının
teminatıdır. Allah Teâlâ bu ahlâk kurallarını insanların gerek dünyada ve
gerekse ahirette mutlu olmalarını temin etmek için vazetmiştir. Ancak,
insanların huzur kaynağı olan İslam’ın ahlâk kuralları bazı insanlar tarafından,
kendi amaç ve çıkarlarına uygun bulmadıkları için, bozulmaya çalışılmaktadır.
Örneğin yalan söylemek, içki içmek, zina yapmak ve faiz yemek gibi eylemler
çeşitli medya araçlarıyla şirin ve cazibeli bir hale getirilmektedir. Bu yayınların
etkisi altında kalanlar, İslam ahlâkına uymayan bu illeri yaparak gerek
kendilerine ve gerekse topluma zarar vermektedirler. Bunun sonucunda,
toplum düzeni bozulmaya doğru gitmektedir. Bu sonuçları bütün dünya
toplumlarında görmekteyiz. Fakat insanlar, bu toplumsal bozulmanın
temelinde, İslam ahlâk kurallarının terk edilmesinin neden olduğu gerçeğini
görmekten çok uzaktadır. İslam dışı alınan sosyal ve ekonomik tedbirler hiçbir
zaman toplumların bozulmalarının önünü alamayacaktır. Bu bozulmadan bazı
kimseler maddi kazanç sağlayabilir. Ama sonuçta bu insanlar da toplumsal
yapının bozulmasından zarar göreceklerdir. Görecekleri zararlar elde ettikleri
maddi menfaatten daha fazla olacaktır. Bu nedenle toplumun her kesimi bu
gidişattan zarara uğrayacaktır. Savaşlar, anarşi ve terör bu gidişatın tabii
sonuçlarıdır.
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Bu olumsuz gidişattan kurtulmanın tek yolu, İslam’ın ahlâk kurallarının
toplumlarda uygulanmasının temin edilmesidir. Bu yapılamadığı takdirde,
dünyayı çok daha büyük huzursuzluk ve savaşlar saracaktır. Bu da sonuçta,
Kuran’da belirtildiği gibi, insanların kendi elleriyle kazandıkları olacaktır. Tarih
bunun örnekleriyle doludur.
Ümidimiz İslam’dadır. Bunun için doğru İslam’ı öğrenmeliyiz, yaşamalıyız ve
etrafımıza öğretmeliyiz. Başarı için Allah Teâlâ’ya dua ve niyaz edelim.
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Tasavvufta Ahlâk Anlayışı
İnsanın iyi veya kötü olarak vası andırılmasına yol açan manevî nitelikleri,
huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışların bütününe ahlâk
denir. Tasavvufun gayesi de, kötü niteliklerden arınmak ve iyi huylarla
bezenmektir. Bu bağlamda tasavvuf ehli, güzel ahlâk ile tasavvufu değişik
şekillerde birbirleriyle ilişkilendirmişlerdir. Bunlardan bazıları şunlardır:
• Ebu Muhammed Grîrî: “Tasavvuf, her güzel huyu benimsemek ve her kötü
huydan sıyrılmaktır.”
• Ebu Bekir Kettanî: “Tasavvuf ahlâktır. Ahlâki açıdan senden üstün olan safa ve
manevi temizlik açısından da üstündür.”
• Ebu Muhammed Murtaış: “Tasavvuf güzel ahlâktır. Tasavvufun konusu
“tahalluk ve tahakkuk”dur. Tahalluk, tasavvufun nefs tezkiyesi ve kalb tas yesi
tarzındaki eğitim boyutu; tahakkuk ise manevi yükselişten sonraki ledünnî
sırlara erişmek olan keşif bilgi boyutudur. Tahalluk, İslam ahlâkını öğrenip
benimsemek demek olduğuna göre tasavvuf ile ahlâk ilmi iç içedir. Tasavvuf
ıstılahaları incelendiğinde özellikle “makamlar” olarak ifade edilen kavramların
sabır, şükür, rıza ve kanaat gibi ahlâki ilkeleri içerdiği görülür.”
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Tasavvuf ve Ahlâk
Tasavvuf gerçekte ahlâki bir yaşam tarzıdır. Bu anlayışa göre ahlâk bakımından
üstün olan tasavvufta önde olur. Tasavvuftaki ahlâk anlayışı, insanın Yaratanına
benzemesidir. Bunun için insan, Allah’ın güzel isimleriyle ahlâklanmalıdır. Bu
şekilde insan ilah karşısında temizlenmiş bir ahlâka sahip olur. Allah’ın isimleri
sonsuzdur. Bunların en güzeli ise, özellikle Allah karşısında yerine getirilen
huylardır. Eğer insan bu huyları iyice öğrenip yerine getirirse, onları varlıklara
karşı nasıl uygulayacağını da öğrenir. Böyle biri hiçbir zaman yanılmaz ve aynı
zamanda boş yere bir davranışta bulunmaz.
Tasavvuf ilah karşısında temizlenmiş bir ahlâk olduğundan, bütün tasavvuf bir
hikmettir. Dolayısıyla, tasavvuf ehli olmanın koşulu hikmet sahibi olmaktır.
Eğer kişi hikmet sahibi değilse, kişinin kalbinde tasavvuftan bir pay ve nasip
yoktur.
Tasavvuf ahlâkının kişide olgun hale gelmesi için, kişinin tam bir marifete,
üstün bir akla, ga ette olmamaya ve kendisi için sağlam bir ağırbaşlılığa
ihtiyacı vardır. Ancak bu şekilde, nefsanî gayeler insanı hükmü altına almaz. Bu
durumda olan kimseler, Kuran-ı Kerim’i kendilerine önder yapanlardır. Bu
kimseler, kendilerinin Kuran’da hangi özelliklerle tasvir edildiklerine bakarlar
ve bu özelliklere göre davranırlar.
Tasavvufu bu şekilde ele alanlara bu yol kolaylaştırılır. Bu durumda olanlar
kendiliklerinden birtakım hükümler ortaya atmazlar. Bu hususta, Allah’ın
Kuran’da belirttiği ölçülerin dışına çıkmazlar. Çünkü ayetlerden
kendiliklerinden hüküm çıkaranlar aşağıdaki ayetlerin hükümlerine muhatap
olurlar:
“De ki, Amelleri en çok boşa gidenleri size bildirelim mi? Onların dünya
hayatında çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar güzel işler yaptıklarını
sanıyorlardı.” (Kehf Suresi, ayet 103-104).
Allah’ın Kuran’da koyduğu ölçülerin dışına çıkarak kendiliklerinden hüküm
çıkaranlar için kıyamette terazi konmayacaktır. Yani onları affettirecek başka
amelleri veya Allah’ın af etmesi gibi yardımlar göz önüne alınmayacaktır. Bu
kişiler kendi yaptıklarından başka bir şeyle azap edilmeyeceklerdir.
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“… iyilik altında yaptıkları bütün ameller boşa gitmiştir. Artık kıyamet günü
onlar için hiçbir ölçü tutturmayız.” (Kehf Suresi, ayet 105)
Bugün maalesef, Kuran ayetleri hakkında kendiliklerinden hüküm çıkaranlar
mevcuttur. Örneğin “Kabir azabı yoktur”, “Hurilerle evlenme diye bir şey
yoktur”, “Şefaat diye bir şey yoktur” diyenler, yukarıdaki ayetlerin hükmüne
muhatap olacaklarını unutmasınlar. Onun için, yol yakınken, yaptıklarından
tövbe ederek doğru yola yönelmelidirler.
Tasavvuf, Allah’ın güzel isimleriyle ahlâklanma olduğuna göre, bu yolun ehli
olan Sûfî’nin de ahlâkı, Allah’ın yaratıkları karşısında, Kuran’da Hakk’ın
belirlediği ölçülere göre davranma olmalıdır. Buna göre, Sûfî için Kuran ile
ahlâklanma esastır. Bu şekilde Sûfî, sınırda durmasını bilir ve nefsani
hastalıklardan kurtulur. Bu bağlamda tasavvuf onun için, Kuran’dan başka bir
şey değildir. Allah Teâlâ’nın Kuran’da koyduğu kuralların dışına çıkılmamalıdır.
Çünkü bu kurallarda birçok hikmetler vardır. Bu hikmetler mümin için şifa ve
rahmettir.
“Biz Kuran’dan iman edenler için şifa ve rahmet kaynağı olan ayetler
indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını arttırır.” (İsra Suresi, ayet 82)
Sûfîler güzel ahlâk sahipleridir. Onlar güzel ahlâka sahip olmada ve
uygulamada yarışırlar. Çünkü biliyorlar ki “Senden daha ahlâklı olan kimse,
tasavvufta senden öne geçmiştir.” Sûfîlerin makamları tek bir kalp üzerinde
toplanmıştır. Onlar hiçbir şeye sahip olmayı istemezler. Bu nedenle şu üç
sahiplik ifade eden kelimeyi kullanmazlar: “lî” (benim için), “indî” (bende),
“metaî” (benim malım). Sûfîler Allah’ın yarattıklarına karşı herhangi bir mülkün
sahibi değillerdir. Örneğin İbn Arabî (ks) Hazretleri, kendisinin iki elbise
kullandığını, fakat bunları bir arkadaşından ödünç aldığını söyler. Elbiseler
eskiyince parasını arkadaşına öder ve yenisini ödünç alır. Böylece kendisine ait
parayla satın aldığı bir eşyası olmaz.
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Sûfîler üstün ahlâk sahibi insanlardır. Onlar temiz insanlara karşı güzel ahlâklı
olmayı prensip edinmişlerdir. Bu temiz insanlar, peygamberler, nebiler ve
insan ve cinlerdeki velilerdir. Sûfîler, güzel ahlâklı davranmayı, insan ve cinlerin
kötülerinin dışında kalan bütün hayvan ve bitkilere yaymışlardır. Bununla
beraber, insan ve cinlerin kötülerine karşı da güzel ahlâkla davranmanın
yollarını aramaya gayret göstermişlerdir. Bu da, uygulamasına izin verilen
güzel ahlâktan sayılır. Ancak doğru tanıklık yapmada veya ceza uygulaması söz
konusu olduğunda gerekeni yapmaktan çekinmezler.

Hz. Peygamber (sav) ‘in Ahlâkı
Peygamberimiz (sav) güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilmiştir. Allah
Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Sizin için Allah’ın peygamberinde güzel örnek
vardır.” (Ahzap, 33/21). Hz. Peygamber (sav) hayatında yalnız Allah ile
ilgilenmiştir. Her yaptığı eylem, O’nun emir ve yasaklamasının hükmüyledir.
Dolayısıyla, Peygamberin ahlâkı Kuran ile birebir örtüşmektedir. Nitekim Hz.
Aişe (rah)’ye Peygamberimizin (sav) ahlâkından sorulunca şöyle demiştir.
“Onun ahlâkı Kuran idi.” Allah Teâlâ da, Kuran’da kendisini överek şöyle
buyurmuştur: “Sen elbette yüce bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem, 68/4).
Hadis, siret ve şemail kitaplarında Hz. Peygamber (sav)’in güzel ahlâkı anlatılır.
Bu anlatılanlara göre, Hz. Peygamber (sav) kendi nefsi için hiçbir zaman
kızmamış ve intikam almamıştır. Eşleri, çocukları ve sahabiler onun ahlâkının
güzelliklerini anlata anlata bitirememişlerdir. Hz. Peygamber (sav)’e
çocukluğundan itibaren on yıl hizmet eden Hz. Enes (ra) şöyle ifade
etmektedir: “On yıl boyunca ona hizmet ettim. Bu süre içinde bana hiçbir
zaman kızmadı ve yaptığım veya yapmadığım bir işten dolayı beni azarlamadı.
Yapmadığım işler için ‘Niçin yapmadın?’ diye sormadı.” Hz. Peygamber (sav)
Uhud savaşında yanağı yarılıp, dişi kırıldığında kendisinden beddua etmesi
istenmiş, fakat o bunu reddederek şöyle buyurmuştur: “Ben lanetçi olarak
gönderilmedim. Ben ancak davetçi ve alemlere rahmet olarak gönderildim.”
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Hz. Muhammed (sav), kendisinin güzel ahlâkının Rabbinin te’dip (terbiye
etmek) ve terbiyesinin eseri olduğunu ifade etmiştir. Çevresinde bulunan
insanlar onun güzel ahlâkından etkilenerek ne slerini onu örnek alarak
terbiye etmişlerdir. Peygamber ve Veliler gibi ilim ve irfan sahibi kişilerin güzel
ahlâkı, etrafındaki insanları etkisi altında bırakırlar. Böylece bu insanlar da, bu
güzel ahlâkın sirayet etmesiyle güzel ahlâklanırlar. Gazzalî (ks) “Haller saridir”
sözünü bu anlamda söylemiştir. Tasavvuf bir hal ilmidir. Dolayısıyla tasavvuf
ehlinin halleri bulaşıcıdır. Kim onlarla beraber bulunursa, onların güzel
ahlâkından nasiplenebilirler.
Enes (ra) diyor ki: “Resulallah (sav) bana şöyle buyurdu: ‘Oğulcağızım, sen
kalbinde hiç kimseye karşı kin ve düşmanlık beslemeden bulunmaya güç
yetirebildiğin sürece öyle yapmaya devam et’ ve ekledi: ‘Oğlum, bu benim
sünnetimdir. Benim sünnetimi ihya eden (yaşatan) beni ihya etmiş sayılır.
Beni ihya eden de cennette benimle beraberdir.”
Sûfîler, Resulallah (sav)’ın sünnetini ihya etmişlerdir, yani onları yaşatmışlardır.
Başlangıçta Resulallah (sav)’ın sözlerini, yolun yarısında onların anlamlarını
içselleştirerek, sünnet olan illeri yaşatırlardı. Hallerinin sonuna doğru, onun
ahlâkı ile ahlâklanarak eylemlerinin semeresine ererlerdi. Hz. Muhammed
(sav) ‘in varisleri arasında, kimin ahlâkı Kuran olur ve Resulallah(sav) ‘ın
sünnetlerini yaşatırsa, hiç kuşkusuz Hz. Muhammed (sav) ‘i kabrinden diriltmiş
olur. Bu anlamda, Hz. Muhammed (sav) ‘in vefatından sonraki hayatı, onun
sünnetinin yaşatılması demektir.
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Arif’in Ahlâkı
Arif, Allah’ın güzel isimleriyle ahlâklanmış bir kişidir. Arif, marifete ulaşmış ve
cem’ halinde Hakk ile beraber olmuş bir kimsedir. Onun himmeti bütün
varlıklara etki eder. Bunda herhangi bir sınırlama yoktur. Bununla beraber,
Ari n niteliği ve özelliği, alemdeki insan, cin, melek, hayvan gibi varlıklar
tarafından bilinemez. Arif zikir halindedir ve bu hali sırlıdır yani gizlidir. Arif’in
Allah’ın varlıklarına dönük genel bir şefkati vardır. Hakk ile tartışmaz ve karşı
koymaz. Hakk’ın iradesi ile hareket eder. Bunun nedeni, çirkin huylara karşı
güzel ahlâkı nasıl uygulayacağını bilmesidir. “Bismillah” kelimesi ile istediği
her şey bu alemde meydana gelir. Bu onun himmetindendir. Allah’a karşı
saygılı olduğundan hiçbir zaman “ol” kelimesini kullanmaz. O daima Hakk ile
beraberdir. Her şeyin bilgisi onda zevk yoluyla elde edilmiştir. Kemal nitelikleri
ona aittir. Beş sayısının korumadaki makamını kendisi ve başkaları için kullanır.
Hakk Teâlâ’nın “Her yaratığa yaratılışını verdi.” (TaHa, 20/50) ayeti gereğince,
yaratılışını aşmaz. Onun bilgisinin nuru karşısında cehalet karanlığa kalmaz.
Bütün işleri ilahi bir ifadeyle açıklar.
Ari n güzel isimlerle ahlâklanması, her ismin özelliğini insanlara karşı olan
davranışlarda göstermesidir. Bir ari n ahlâkı, kazanımın dışındadır ve gayretle
elde edilemez. Allah onlara bu ahlâkı bir ayrıcalık olarak verir.

Ahlâkın Kısımları
Ahlâk üç kısıma ayrılır. Birinci kısmı, bir varlığa karşı ahlâklanılabilen şeylerdir.
Örneğin er-Rahim ismi böyledir. Bu isimle ahlâklanan kimse, varlıklara karşı
acıyan, şefkatli ve merhametli olur. İkinci kısım ise hem Allah’a hem de
yaratılmışlar karşısında ahlâklanılan huylardır. Örneğin el-Gafur böyledir. Bu
isimle ahlâklanan kimse, örten ve bağışlayan bir kişidir. Allah Teâlâ, kullarına
karşı kıskançtır. Onların kendisinin dışındaki şeyleri kalplerine koymasına razı
değillerdir. Bu bakımdan el-Gafur ismiyle ahlâklanan kimse, Allah’ın kıskançlık
duyabileceği şeyleri örter. Aynı zamanda varlıkların yaptıkları hataları bağışlar.
Üçüncü kısım ise, özellikle Allah ile ilgilidir. Bunların sayısı ise üç yüz tanedir.
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurur: “Allah’ın üç yüz ahlâkı vardır. Onlardan biri
ile ahlâklanan kimse cennete girer.” Bu üç yüz ahlâkın biri ile ahlâklanmış olan
veliler hakkında “Onlar Adem (as)’ın kalbi üzerindedir.” demiştir.
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Bunu şöyle de ifade edebiliriz: Onlar, Allah’ın Adem (as)’a ihsan ettiği ahlâk
üzerindedirler. İnsanlardan yaratılışı kemâl olgunluğuna erişmiş herkes bu üç
yüz ahlâkı kabul edicidir. Adem (as)’ın kemâli gibi bir olgunluğa erişmemiş
olanlar ise, kendilerine verildiği ölçüde bu ahlâkı elde eder. Bu bağlamda, bazı
kullar kâmil iken bazıları daha kâmildir.
Bu ahlâka ait cennet yalnız bu ahlâk sahiplerine aittir. Bu cennetteki tecelliler
diğer cennetlerde yoktur. Bunlar için bu ahlâk, insanın kendisiyle kokulandığı
bir kokuya benzer. Bu koku temiz bir şeyden çıkan kokudur. Bu kokuda,
onunla sürünenin bir etkisi yoktur. Söz konusu olan koku, kendisinin özünün
bir gereği olarak ortaya çıkar. Genel olarak ahlâklanma, ahlâkın gerçekleşmesi
için gayret göstermeyi gerektirir. Fakat burada böyle bir şey söz konusu
değildir. Burada yapılan övgü, kokunun üzerinde bulunduğu kişiye yapılmış
bir övgü değildir. Bu övgü kokunun kendisinedir. Bu özellikte olan her ahlâk,
bu üç yüz ahlâktan birisidir.
Bu huylara aşağıdaki örnekleri verebiliriz. Cömertlik (kerem), Allah’ın
huylarından biridir. Kul onunla, yani kerem ile ahlâklandığında kerîm diye
övülür, çünkü kul cömertlik ile nitelenmiştir. Rahmet ile ahlâklanan kula rahîm
denilir. Çünkü kul merhametli olma ile nitelenmiştir. Yukarıdaki örneklerde
gördüğümüz gibi, bu huylar ile nitelenen kullara fail ismi verilmez. Onun
yerine nitelenen kimse adı verilir. Çünkü kulun bu ahlâkın oluşu ile ilgisi
yoktur. Bu ahlâk, Allah’ın güzel isimlerinden olan el-Vehhab isminin bir
ihsanıdır.
Bir başka rivayette, “Allah’ın Yüz On Yedi Ahlâkı vardır” denir. Bu ahlâk
peygamberlere aittir. Peygamberlerin dışındaki kimseler bu konuda herhangi
bir zevk sahibi olmasa da, onların mahiyetini bilebilirler. Bu huylardan birisi,
tefriki (ayrım) delalet eden cem’ (birlik), tefriki içeren cem’ ve cem’i içeren
tefriktir. Bu ahlâk ile tekte çokluk ve çoklukta da tek idrak edilir. Bu ahlâk, izzet,
direnç, kerem ve hikmet mertebelerinde ortaya çıkar.
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Bu huylara başka bir örnek, “örtülü nur” huyudur. Bu ahlâk marifetlerin en
çetinidir. Nurun örtülü olması mümkün değildir. Nur özü gereği perdeleri
parçalar ve yakar. Öyleyse “örtülü nur” daki nuru perdeleyen örtü nedir?
Mutasavvı ar, bu örtünün sen olduğunu söylüyorlar. Nitekim bir ari n bu
konudaki şiiri şöyledir:
Sen gaybının sırrından kalbin perdesisin
Sen olmasaydın, ona mühür basılmazdı
Bu huylardan biri de, ait olduğu kimseye özgü eller ve kuvvet ahlâkıdır. Ayrıca
bunlardan biri de, sebepleri varlıklarda yok etme ahlâkıdır. Bu söz konusu
huylar en kâmil bir şekilde, ancak o bölgeye hakim olan ruhanilikte bulunur.
Tasavvufta biliniyor ki, yeryüzünün her parçasının kendisine has ulvî bir
ruhaniliği vardır. Bu ruhaniliği o bölgenin kutbu temsil eder. O bölgede hakim
olan bir hakikat, o bölgeye yardım eder. İşte bu hakikat ilahi ahlâk olarak
isimlendirilir. Bu bölgede bulunan ve bu ilahi ahlâkla ahlâklanan kişiler o
bölgenin direkleridir. O bölge, bu kişilerin manevi yardımıyla ayakta kalırlar.
Bu huyların bir takım mertebeleri vardır. Bunlardan herbirinin cennette bir
derecesi vardır. Bu dereceye ancak bu ahlâkla ahlâklanmış kişiler ulaşabilir. Bu
huyların bazıları sadece peygamberlere, bir kısmı velilere, bir kısmı nebilere ve
bir kısmı müminlere aittir. Bunlardan on dört tane huyu ise sadece Allah
bilebilir.
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Nebîlik Nedir?
Nebîlik, Allah’ın belirlediği bir menzildir. Kul iyi ahlâk sahibi olarak ve insanların
çoğu tarafından beğenilen iyi işleri yapmakla o makama yerleşir. Yapılan işleri
kalpler tanır, ne sler yadırgamaz, akıllar tarafından gösterilir, amaçlara
uygundur ve hastalıklı davranış ve düşünceleri ortadan kaldırırlar. Bu mertebe
“ilahi bildirim” mertebesidir. Hakk, bu mertebeye ulaşan kişiye halife ve naip
(vekil) yapma gözüyle bakarsa, “emrinden olan ruhu” bu halifenin kalbine
haber vermek üzere gönderir. İşte bu teşrî nebiliğidir. Nebîlik kıyamet gününe
kadar yaratılmışlara yayılmıştır. Ancak şeriat getiren nebîlik kesilmiştir. Yukarıda
ifade edilen teşrî nebîlik, şeriat getiren nebîliğin bir parçasıdır. Çünkü Allah
Teâlâ’nın haber ve bildirimi alemden kesilmez. Çünkü alemin bekası için, onu
besleyen gıda gereklidir.
“Deki: ‘Eğer Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin
sözleri tükenmeden önce, deniz muhakkak tükenecekti, bir mislini daha
yardımcı getirsek bile.” (Kehf Suresi, ayet 109)
“Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz
daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah’ın
kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve
hikmet sahibidir.” (Lokman Suresi, ayet 27)
Allah bir şeyi var etmek istediği zaman, ona “ol” demesi yeterlidir. İşte bu,
Allah’ın tükenmeyen kelimeleridir ve bütün varlıkların gıdasıdır. Bunun
anlamı, Allah Teâlâ, bütün varlıklar için sürekli olarak yeni şeyler yaratmakta ve
yeni yaratılışlarla alemin bekası sağlanmaktadır. Her asırda gönderilen ve İslam
dinini zamanın koşullarına göre anlatan müceddidler (yeni şekil ve biçim
veren) bu bağlamda anlaşılmalıdır.
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Ahlâkın Terbiye Edilmesi
Ne slerin riyazat vasıtasıyla temizlenmesi ahlâkın terbiye edilmesidir. ElKuddus, Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Bu isimle temizlik, bütün temiz
şeylere yayılmıştır. Her varlığın temizliği, kendi zâtının (özünün) gereği olan
temizliğe göredir. Buna göre, manevî ve maddî temizlik söz konusudur. ElKuddus isminin temizliğinin bir yönü manevî, diğer bir yönü duyular
alemindendir. Bazen temiz olan duyusal sebepler manevî temizlik meydana
getirirler. Bazen de temiz olan manevî şeyler maddî temizlik meydana
getirirler.
“O sırada size, yine katından bir güven ve esenlik olmak üzere bir uyku
sardırıyordu, sizi temizlemek, şeytanın vesvesesini sizden gidermek,
yüreklerinize kuvvet vermek ve ayaklarınızı sağlam durdurmak için gökten
üzerinize yağmur indiriyordu.” (Enfal, 8/11) ayeti birinci durum için bir örnektir.
Buradaki manevi temizliğin sebebi, gökten suyun inmesidir. İkinci duruma
örnek olarak şu hadisi verebiliriz: “Ebu Hureyre (ra), cenabet olduğu için, saygı
gereği elini Hz. Peygamber (sav)’den uzak tutunca, Peygamber şunu
söylemiştir: Mümin necis olamaz.”
Bundan dolayı, müminin artığı ve teri temizdir. Bu da manevî temizlikten elde
edilen maddî temizliktir. Diğer bir örnekte, şeytanın bulunduğu her vadinin
necis olmasıdır. Mümin o vadide, şeytanın var olması nedeniyle hayır elde
edemez. Hz Peygamber (sav) bir yer hakkında “Burası şeytanın bulunduğu bir
vadidir” demiştir ve burada konaklamayıp başka bir yere gitmiştir.

Güzel Ahlâk ile ilgili bazı İsimler
1) el-Hayiu, Allah’ın isimlerinden biridir. Allah Teâlâ’nın
“Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta ondan daha üstünü de misal
getirmekten hayâ etmez. İman edenler bilirler ki, o şüphesiz haktır.
Rablerindendir.” (Bakara, 2/26)

www.ilimvetasavvuf.com

Page 26

İslâm Ahlâkı

ayetinde bahsettiği Hayâ, imanın ve müminin niteliklerinden birisidir. Allah’ın
isimlerinden birisi de el-Mümin’dir. Öyleyse hayâ sahibi anlamında el-Hayiu
müminin bir özelliğidir. Çünkü bir rivayete göre hayâ imandandır ve
bütünüyle iyiliktir. Buna göre hayâ ancak iyilik getirebilir.
2) Yapılan iyilikleri başa kakmamak ilâhi bir ahlâktır. Çünkü
“Ey iman edenler! Sadakalarınızı, Allah’a ve ahiret gününe inanmasına rağmen
insanlara gösteriş için malını dağıtan adam gibi başa kakmak, gönül kırmakla
boşa gidermeyin.” (Bakara, 2/264) ayetinde bu husus açıkça ifade
edilmektedir. Başa kakmamak ilahi bir ahlâktır. Çünkü Allah Teâlâ, bizi var
etmiş ve bize ilim öğretmiş ama bunu başa kakmamıştır.
3) Fütüvvet (cömertlik) göstermek de bir ilahi ahlâktır. Nimet ve ihsanları dile
getirirken, bunları başa kakmak yanlıştır. Çünkü Allah, bunu kullarına
yapmamıştır. Dolayısıyla kul, yaratılmışlara karşı Hakk’ın bu huyuyla
ahlâklanarak, fütüvvet göstermelidir.
Gerçek fütüvvet, insanın Allah’tan gelen bilgileri kendi istek ve aklına karşı
yeğlemesidir. Yani gerçek feta, Şâri’nin getirdiği tüm şeriatı tam olarak
öğrenerek ve uygulayarak, kendi kir ve teorik aklının verileriyle
hükmetmekten vazgeçmektir. Fütüvvet sahibi olmak bu demektir. Böyle bir
kul, din bilgisinin önünde kendi aklî bilgilerini terk ederek, kendini bir ölü
yıkayıcısının eline teslim edilmiş bir ölü gibi görmelidir. Eğer aklın sana başka
bir şey gösterirse onu bir kenara koy ve dini bilgilerle hareket et.

Güzel ve Kötü Ahlâk
Güzel ve iyi ahlâk hem yaratıklarda ve hem de Allah’ta bulunur. Kötü ve
değersiz ahlâk ise, Allah karşısında ve toplum hayatında insanı başarısız kılar.
Kulda bulunan başarısızlık, onun bilgisizliği, şeriatın koyduğu kuralları ve
sınırları aşarak kendine karşı hata yapmasından kaynaklanmaktadır. Allah için
bir iş yapıldığında bu işin başarısız olması imkânsızdır. Bunun nedeni, Allah’ın
kendisi için çalışan kimseye başarısızlık vermemesidir.
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Resulallah (sav) “Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” demiştir. Ahlâkta
eksik olanlar, değersiz ahlâk olarak nitelendirilmiştir. Bir kimsenin ilahi emre ve
peygamberin belirlediği sınırın dışına çıkan nefsani gayeleri terk etmekle elde
ettiği bütün huylar güzeldir ve değerlidir.
Kötü huylardan uzak durmak ancak şeriatın yasakladığı sınırlardan
uzaklaşmakla mümkündür. Bu noktada, topluma göre iyi sayılan bazı şeyler
dine göre iyi sayılmaz. Bu nedenle yol gösterici Kuran ve Hadisler olmalıdır.
Eğer Allah ve Resulü sana bir şeyi yasaklamışsa ondan uzaklaş; eğer
emrederse o emri uygula. Eğer serbest bırakılırsan, Allah’a en sevimli gelecek
olan işi yap.
Kim şeriatı hakkıyla uygularsa, muhakkak ki Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmış
demektir. O’nun velileri bu durumda olan insanlardır. Bu kişiler bu edepleri
sayesinde bütün hayırı ellerinde toplamışlardır. Allah Resulü (sav) Rabbine
şöyle hitap etmiştir: “Bütün hayır senin elindedir.” Bu anlamda hayır, bütün
güzel ahlâkın toplamıdır.
Kul Allah’a yaklaşırken kendi ismi ile nitelenir. Kul’un Hakk’a olan yakınlığında
bu isim asıldır. Bu isim, kulun ahlâklanırken isimlendiği ilahi isimdir. Bir
rivayette, Ebu Yezîd (ks); Allah’a yaptığı bir münacatında, O’na neyle yaklaşması
gerektiğini sorar. Allah da, Ebu Yezîd’e şöyle cevap verir: “Bana ait olmayan bir
şey ile yaklaş!” Bunun üzerine Ebu Yezîd, “Ya Rab! Sana ait olmayan şey nedir
ki?” diye sorunca, Allah “horluk ve yoksulluktur” demiştir. Bunun sebebi, kulun
aslının zorunlu olarak nedenli olmasıdır. Yani kulun varlığı için bir nedene
ihtiyaç vardır. Kulun nedenliği onun özü gereğidir. Her nedenli ise, bir nedene
ihtiyacı olduğundan, yoksul ve hordur. Bu nedenli olma hastalığından
kurtulmak mümkün değildir. Bu, kulun kendi özüdür. Bu nedenle, horluk ve
yoksullukla Allah’a yaklaşmak, zâti ve aslî bir yaklaşmadır.

İbn Arabî (ks)’in Ahlâk Anlayışı
İbn Arabî (ks) Hazretleri, Fütûhât-ı Mekkiyye adlı kitabında güzel ahlâk ile ilgili
olarak şunları yazmaktadır:
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“Güzel ahlâk, Allah’ı belirli bir farzda öfkelendirmediği sürece, arkadaşı uğruna
kendi amacını ve davranışı terktir. Yani güzel ahlâk, farz ibadetlerini hakkıyla
yerine getirdikten sonra, kendi isteklerini Allah yolundaki arkadaşının lehine
terk etmesidir. Aynı şey insan dışındaki varlıklar için de geçerlidir. Buna örnek
olarak, insanın sahip olduğu hayvanlara, ağaçlara ve sahip olmasa bile insanın
beraber olduğu şeylere karşı davranışı verebiliriz. Söz gelişi suya muhtaçlığı
nedeniyle kuruyan bir ağaç görebilir insan. Bu esnada sahibi orada değildir ve
ağaç ile arkadaşlığı olan insan onu sulama imkânına sahip olabilir. Bu
arkadaşlık, ağacın altında gölgelenmek ya da yorgunluktan dinlenmek
amacıyla ağaca dayanmak veya kendisine ilişen bir meşguliyet nedeniyle bir
süre ağacın yanında durmak tarzında bir arkadaşlık olabilir. Bütün bunlar bir
sohbettir. Kişi bu esnada suya sahip ise, arkadaşlığın hakkını gözetmek için –
başka bir neden için değil– ağacın sulanmasını gerektirir... Aynı şey, eziyet
gören ve görmeyen hayvanlar için geçerlidir. Kısaca sıkıntıyı gideren her işte
bir ücret ve sevap vardır. Bu konuda Hz. Peygamber (sav)’den gelen hadisler
rivayet edilir. Örnek olarak, kötü yola düşmüş bir kadının köpeğe su vermesi
karşılığında Allah’ın onu bağışlamasını verebiliriz. Başka bir örnekte Buhara
valisidir. Vali zalim biriymiş. Allah ise onu, üç gün boyunca iyi davrandığı bir
köpek nedeniyle bağışlamış. Sonra da kendisine şöyle hitap edilmiş: “Sen bir
köpek idin, bir köpek nedeniyle bağışlandın.”
Allah’ın Kuran ile gönderdiği şeriatın bir yönü de, Allah’ın dışındaki kimselere
nasıl davranılacağını öğretmiş olmasıdır. Bunlar, bir melek, bir peygamber, bir
halife ya da arkadaş, eş, yakın, çocuk, hizmetçi, binek, hayvan, bitki ve
cansızlardır. Allah kendi Zâtı ve sahip olduğu mülkü hususunda nasıl
davranılacağını öğretir. Güzel ahlâk ile ahlâklanan insan, zikrettiğimiz
hususlarda gerçek arkadaşını gözeterek davranır. Her davranışını Rabbinin
karşısında yaptığını düşünür. Bu konumda bulununca, Peygamber için
söylenen “Sen üstün bir ahlâk üzeresin” (Kalem, 68/4) ayetinin hükmü onun
hakkında da geçerli olur.”
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Mevlânâ (ks)’nın Ahlâk Anlayışı
Mevlânâ (ks) Hazretleri kendisini Kuran’ın hadımı (hizmetçi) ve Hz. Peygamber
(sav)’in yolunun bir tozu olarak ifade eder. Yani Mevlânâ (ks), Hz. Peygamber
(sav)’in yolunun takipçisidir. Ona göre toplumsal kurtuluşun ancak ahlâki
değerleri uygulamakla mümkün olacağını belirtmiştir. Kötü huylardan
arınmak için dini ve tasavvufî eğitim alınması gerektiğini Mesnevi’sinde dile
getirmiştir. “Ben insanların çalışıp çabaladıkları, didinip durdukları bu arayış
dünyasında, iyi huydan daha iyi bir ehliyet görmedim.” diyerek güzel ahlâkın
önemine işaret etmiştir. Mesnevi’sinde örnek olarak anlattığı her hikâyeden
güzel ahlâkla ilgili öğütler ortaya konmuştur. Ancak, güzel ahlâk gösterişte
kalmamalı ve gönüllerde yerleşmelidir.
O’na göre, insanlığın hayvanlara mahsus sıfatlardan arınabilmesi için, ahlâkî bir
olgunluğa erişmesi gerekir. İnsan, nefsinin kötü duygu, düşünce ve
davranışlarını terk etmedikçe, ideal bir insan olamaz. Bu bakımdan nefs’i
ravuna benzetir: “Sen de bu dünyada katır gibisin, hem de nefsin aklına
üstün gelmiştir. Ey kendine tapan, yani nefsinin isteklerine uyarak hayvanlar
gibi yaşayan ga l, sende insanlıktan çok hayvanlık sıfatları vardır.” Nefsin
isteklerine uymanın bir çeşit puta tapmak olarak niteleyen Mevlana (ks), her
fırsatta nefsin yok edici, zedeleyici yönünü aktarırken, nefsine göre
davrananları hayvan olarak nitelemiştir. Nefsin kötü huyları olarak hasedi,
gururlu olmayı, şehvetli ve mevki makam sahibi olmayı istemelerini
göstermiştir. Bu huyların insan ve toplum hayatında tehlikeler yaratacağına
işaret etmiştir.
Mevlânâ (ks), ahlâklı olabilmek için, insanın İslamî değerlere uygun bir yaşam
sürmesi gerektiğine inanmaktadır. Kuran ve Sünnet insan için birer
kılavuzdur. Kötü huylardan kurtulmak için Kuran ve Sünnet yolunda
mücahede etmek gerektiğini dile getirmiştir.
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Sonuç
Tasavvuf bir ahlâk anlayışıdır. Bu ahlâk anlayışı Kuran ve Sünnet’e dayanır.
Tasavvuf ehli olabilmek için, insanın Kuran ve Sünnet’te tanımlanan ahlâk
anlayışına uyması gerekir. Bu ahlâk anlayışı ayetlerde ve hadislerde
açıklanmıştır. Tasavvuf ehli olmak aynı zamanda iyi bir Müslüman olmak
demektir. Dolayısıyla bir Müslümanın güzel ahlâklı olması şeriatın koyduğu
emir ve yasaklara uygun olarak yaşaması demektir. Tasavvuf bu uygun
yaşamayı, nefsin kötü ve yanlış isteklerinden uzak durmasını temin ederek
sağlar. Bunun için çeşitli riyazat yöntemleri vardır.
İslam’a uygun ahlâkın yaşanması hem kişi ve hem de toplum için zorunlu bir
durumdur. Bugünkü toplumların ve insanların olumsuz ve kötü şartlarda
yaşamalarının asıl nedeni, yaşadıkları ahlâkın, İslamî ahlâka uygun
olmamasıdır. Şeriata aykırı yaşam tarzları toplumun parametrelerinin olması
gerektiği dengeli durumu bozmaktadır. Bu bir anlamda toplumun
entropisinin (kaos durumu) yükselmesine sebep olmakta, dolayısıyla
toplumlarda her türlü kötü ve zararlı davranışların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bütün savaşlar, anarşi ve terör olayları bunun sonuçlarıdır.
Entropinin büyümesi aynı zamanda tabiat olaylarını da olumsuz
etkilemektedir ve deprem, sel baskınları ve tayfunlar gibi felaketlerin ortaya
çıkmasına neden olmaktadır. Çünkü evrendeki dengeler insan
davranışlarından etkilenmektedir. Tasavvufta insana küçük alem gözüyle
bakılır. Bununla beraber, insan büyük alemin bir suretidir. Bu nedenle, insanın
yaşam parametrelerinin bozulmasının evrenin dengesini bozmasını
düşünmek doğru bir yaklaşımdır. Bu konu ileride “Tasavvuf ve Entropi” adlı
başka bir makalede inşallah ele alınacaktır.
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Ahlâk Felsefesinin Tasavvufî Eleştirisi
Ahlâk Felsefesi Nedir?
Ahlâk felsefesi, Yunanca ethike etos (töre, ahlâk) kelimesinden türemiştir.
Ahlâk felsefesinin diğer bir adı “etik” tir. Ahlâk felsefesi, insanların kişisel ve
toplumsal yaşamındaki ahlâki davranışları ile ilgili problemleri inceler ve insan
davranmışlarını değerlendirir. Ancak, ahlâk felsefesinin konusunu, insanın
bütün davranışları değil, özgür ve bilinçli davranışları oluşturur. Yani ahlâk
felsefesi, insanın bilinçli eylemleri üzerinde bir incelemedir.
Ahlâk felsefesine göre ahlâk, insanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları
için kendilerine göre belirledikleri ilkelerin tümüdür. Bu anlamıyla ahlâk,
felsefeden bağımsız olarak her topumda belli oranlarda var olan davranış
kurallarıdır. Dolayısıyla ahlâk, olgusal bir davranış biçimi belirleyen değer
yargısı iken, etik ise bu değer yargısını araştıran, inceleyen, açıklayan ve
değerlendiren felsefe dalıdır.
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Ahlâk felsefesinin başlangıcının antik çağın başlaması ile ortaya çıktığı kabul
edilir. Ahlâk felsefesinin kurucusu olarak Sokrates (MÖ 469 – MÖ 399) gösterilir.
Antik çağda ahlâk anlayışı bireysel etikten çok toplumsal etik üzerine
yoğunlaşmıştır. Bu anlayışta hedef, insanların toplu mutluluğudur. Ancak
köleler bu değerlendirmede diğer insanlarla bir tutulmamış ve etik anlayışı
yalnız özgür insanlar için düşünülmüştür. Antik çağdan sonra, Hristiyanlığın
Batı’daki yükselişiyle kaynağı Tanrı olan bir etik anlayışı oluşmuştur. Bu anlayış
akılcıdır ve irade söz konusudur. Uzun bir süre etik sadece Tanrı kaynaklı
görüşlere yer vermiştir. 15. yy’dan itibaren Tanrı ve din merkezli etik
anlayışından sapmalar görülmüştür. Bu dönemde dinden soyutlanmış,
ilahiyattan uzaklaşmış, akla dayanan etik anlayışı hakim olmuştur. Bazı
lozo ar materyalist felsefeyle uyumlu etik anlayışına sahip iken, bazıları Doğu
felsefesindeki erdem ve ahlâk anlayışına benzer unsurlar taşıyan etik anlayışını
ileri sürdüler. İyi ve kötü gibi temel kavramlar, birçok lozof tarafından farklı
şekillerde tanımlanmıştır. Fakat hemen hemen hepsinde ortak olan ahlâk,
erdem, bencillik, iyilik ve kötülük gibi kavramların akıl ile açıklanmasıdır.
Felsefe, etik kavramının mevcut olup olmadığı, etik kavramının evrensel olup
olmadığı, iyi ve kötünün ne olduğu, evrensel ahlâk yasasının olup olmadığı vb.
çeşitli sorulara akıla dayanan yöntemlerle cevap aramıştır.
Bugün de lozo ar, insanların neye inanmaları ve inanmamaları gerektiği
veya nasıl davranmaları ve davranmamaları gerektiği sorusuyla ilgilenmeye
devam etmektedirler. Ayrıca, kabul edilen ahlâk ilkelerinin kökeninin ne
olduğunu, hangi şartlar altında bu ilkelerin makul görülebilir olduğu, hangi
ilkelerin doğru kabul edilebileceği soruları ile ilgilenmektedirler. Bu ilkeler
insan düşüncesinin bir ürünü müdür? Bunların kaynağı Tanrı mıdır? Birden
çok kaynak var mıdır? Buradaki her türlü seçeneğin taraftarı vardır.
Birçok lozof, Tanrı’nın emir ve yasaklarını sanki kendi düşünceleri gibi ele
alıyorlar. Yani onlar sanki, Tanrı da kendileri gibi düşünüyor zannediyorlar.
Böylece akıllarını tanrılaştırıyorlar. Onlar insanların ahlâki sezgilerini nihai ölçüt
olduğunu kabul ediyorlar. Ancak insanların sezgilerinin birbirlerinden farklı
olması nedeniyle, ahlâk lozo arı ortak bir paydada buluşamıyorlar.
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Bugün tahrif edilmiş Tevrat ve İncil’deki Tanrı’ya atfedilen bazı illerin ahlâki
açıdan sorgulanabilir olması, inananları ikilemde bırakmaktadır. Bunlara
dayanarak dinî ahlâk lozo ar tarafından eleştirilmektedir. Böylece Tanrı’nın
emir ve yasaklarının ahlâk konusuna dahil edilmesi problem yaratmıştır. Bu
lozo ar Tevrat ve İncil’in insanlar tarafından değiştirilmiş olduğu gerçeğini
göz ardı etmişler ve İslam’daki gerçekleri incelememişlerdir. Böylece Tanrı’ya
inanmak istemeyen insanların eline bahane vermişlerdir.
Bazı lozo ara göre, insanın eşyanın tabiatı üzerine düşünüşü sayesinde,
Tanrı’nın temel ahlâki ölçütleri ve onların günlük yaşantımıza uygulanışı akıl ile
pekala keşfedilebilir. Bu insan aklının vahyin içeriğini, vahiy olmadan da
düşünebilir olması demektir. Bu ise insanın aklının tanrılaştırılması demektir.
Ahlâk felsefesinin bazı temel sorunları vardır. Bunlar hakkında bugüne kadar
herkesin kabul ettiği ortak bir çözüm elde edilememiştir. Bu temel sorunlar
şunlardır:
1) İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır?
2) Toplumca benimsenen ve bireye yaptırılmak istenen eylem biçimleri
gerçekten “iyi” midir?
3) Bütün insanların benimseyeceği evrensel ahlâk yasası var mıdır?
4) Ahlâk yargısını öteki yargılardan ayıran nitelikler nelerdir?
5) İnsanın doğası ahlâklı olmasına elverişli midir?
6) İnsan ahlâki eylemde bulunurken özgür müdür?
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Bütün bu sorulara herkesin kabul edebileceği ortak cevaplar
verilememektedir. Çünkü bu soruları sadece akıl ile cevaplandırılmak
istenmektedir. Oysa yalnız akıl ile bunların anlaşılması imkânsızdır. İnsanın ne
olduğu, aklın ne olduğu, yaratılışın ne demek olduğunu anlamadan bu
sorulara cevap vermek mümkün değildir. Bu soruların cevapları Sırlar ilminde
mevcuttur. Sırlar ilmi ise akıl dışıdır. İnsanlar, Sırlar ilmine başvurmadan bu
soruların cevaplarını tam ve kesin olarak elde edemeyeceklerdir.

Ahlâk Felsefesine Tasavvufî Eleştiriler
1) Ahlâk felsefesi, antik çağdan bu yana olan ahlâk konusunu ele almaktadır.
Ahlâk lozo arına göre, antik çağdan önceki insanlar ilkeldir ve sistematik bir
ahlâk anlayışları yoktur.
İlkel insan kavramı tamamen yanlıştır ve gerçek dışıdır. Çünkü ilk insan Adem
(as) bir peygamberdir. Onun eşi Havva (rah) ondan sonra yaratılmış ikinci
insandır. Her ikisinden insan nesli ortaya çıkmıştır. Bu ilk insanlar ilkel
değildirler. Bu insanlar tevhid inancıyla yaşamışlar ve bilinçli olarak Allah’a
iman ve ibadet etmişlerdir. Adem (as) aynı zamanda ilim adamıdır. Onun
sahip olduğu ilmi hiçbir müspet ilim adamı bilemez. Ama müspet ilim
adamlarının bildiği her şeyi Adem (as) biliyordu. Çünkü Allah Teâlâ ona bütün
isimlerinin mahiyetini öğretmiştir. Adem (as) bu isimlerin mahiyetini
meleklere anlatmış ve melekler bu bilgiye hayran kalmışlardır. Bunun
sonucunda melekler Adem (as)’a secde etmişlerdir. Sadece şeytan, gerçeği
bilmesine rağmen sırf kibrinden dolayı secde etmemiş ve kâ r olmuştur.
Dolayısıyla bugün bu gerçekleri inkâr edenler şeytan ile aynı derecededir.
Böyle bir derece insanın ahirette hüsranla kalacağının işaretidir. Bu nedenle,
bu ilk insanlara ilkel demek çok büyük bir bühtandır. İlk insanlar bugünkü
teknolojiye sahip değillerdi, fakat Sırlar ilmine sahiplerdi. Sırlar ilminin verileri
yanında bugünkü müspet ilimler ve teknolojik ürünler solda sıfır kalır. Süslü
elbiseler giymek, süslü mekânlarda oturmak bir medeniyet, insanlık ve bilgelik
göstergesi değildir. Bu şekilde yaşayanlar, eğer Allah’a ve O’nun peygamberi
Hz. Muhammed (sav)’e iman etmiyorsa, şeytandan da aşağı derecede
bulunan varlıklardır. Onun için insanlar kendi akıl ve imkânlarına güvenip
gerçeği saptırmasınlar.
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İlk insanlardan günümüze kadar gelen yazılı herhangi bir belge yoktur. Ancak
semavi kitaplarda onlarla ilgili bilgiler insanlara bildirilmektedir. Adem (as)’dan
sonra gelen bir kısım insanlar, zamanla ilahi yasaları ihmal etmişler ve doğru
yoldan sapmışlardır. Bunun sonucunda birçok olumsuzluklar ortaya çıkmıştır.
Bugün de insanların büyük bir kısmı aynı sapmanın içinde yaşamaktadırlar.
Dolayısıyla ahlâk lozo arının iddia ettiği gibi ilkel insan yoktur ve ahlâk
felsefesinin Sokrates ile başladığı iddiası tamamen asılsızdır. Ahlâk lozo arı
semavi dinlerin ahlâk anlayışlarını kendi akıllarının ve ne slerinin bencilliği ile
bağdaştıramadıkları için onları dışlamışlardır. Bu davranış ne derecede
bilimseldir ve ahlâkidir. Bunun cevabını şimdiye kadar hiçbir ahlâk lozofu
verememiştir.
2) İmam Gazzalî (ks) Hazretleri, El-Münkızû mineddalâl adlı kitabında
felsefecileri eleştirerek şunları söylemektedir:
“Felsefeciler, mantık ve burhân, yani kesin delil sahibi olduklarını iddia ederler.
Fakat ilahiyat bahsinde üç konuda küfre düşmüşlerdir. Bu konular şunlardır:
a) Onlara göre insanlar öldükten sonra cesetleri tekrar dirilmez. Mükafat ve
ceza görecek olanlar sadece ruhlarıdır. Onlar cesetlerin tekrar dirileceğini inkâr
ederek küfre düşmüşlerdir.
b) Onlara göre, Allah külliyatı bilir, cüziyyatı bilmez. “Ne yerde ne gökte zerre
ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz…” (Yunus, 10/61) ayeti bu iddiayı
reddediyor. Dolayısıyla lozo ar bu düşünceyle küfre düşmüştür.
c) Felsefeciler alemin sonradan yaratıldığını ve sonunun geleceğine
inanmazlar. Bu da açıkça bir küfürdür. Çünkü bu İslam inancıya aykırıdır.”
Gazzalî (ks), ahlâk lozo arı hakkında da aynı eserinde şunları ifade etmektedir:
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“Felsefecilerin ahlâk ilmi sahasındaki bütün sözleri, nefsin sıfatlarını, ahlâkını
açıklamak, bu sıfatların ve huyların çeşitlerini anlatmak, kötü olanlarının
düzeltilmesi için, icap eden tedbirleri almak ve mücahedede bulunmak
şeklinde özetlenebilir. Bu bilgileri tasavvuf ehlinin sözlerinden almışlardır.
Tasavvuf ehli, kulluk vazifesini tam yapan, Allah Teâlâ’ya kavuşturan yolda
ilerleyen kimselerdir. Onlar ne sleriyle mücadelelerinde, nefsin ahlâkı, ayıp ve
kusurları kendilerine malum olur. Bunları kitaplarında yazmışlardır. Felsefeciler
de bu bilgileri alıp, kendi sözlerine karıştırmışlardır. Gayeleri, sözlerini hoşa
gidecek bir şekle sokarak, bâtıl kirlerini kabul ettirmektir. O devirde, hatta
bütün asırlarda, Allah adamlarından bir cemaat bulunmuştur. Allah Teâlâ
dünyayı onlarsız bırakmaz. Onlar, yeryüzünün manevi büyükleri, evlâdı, temel
direkleridir. Onların bereketiyle yeryüzünde yaşayanlara rahmet yağar.
Resûlullah (sav) bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: “Onların (evliyanın) yüzü suyu
hürmetine yağmur yağar, rızk ihsan edilir. Eshâb-ı Kehf bunlardan bir cemaat
idi.”
Kuran-ı Kerim’de bildirildiği üzere, tasavvuf ehli, Evliya zâtlar, önceki ümmetler
arasında da vardı. Felsefecilerin, Peygamberlere (as) ve evliyaya ait sözleri alıp,
kendi kitaplarına yazmalarından dolayı iki afet meydana geldi. Birincisi o sözleri
kabul edenlerle, ikincisi de ret edenlerle ilgilidir. Kabul edenler, lozo arın
batıl kirlerini de meyil etmişlerdir. Ret edenler, söylenen doğru sözleri sırf
lozo ar söyledi diye inkâr etmişlerdir. Her iki durum da yanlıştır. Buradaki
doğru ölçü, önce doğrunun ne olduğunun bilinmesi ve sonra da söylenen
söze bakılmasıdır. Bu konuda Hz. Ali (ra)’nin şu sözüne uymak gerekir: “Hakkı
kişi ile bilemezsin. Önce hakkı bil, sonra hak ehlini tanırsın.” Bu nedenle akıllı
kimse, doğru olanı sapık düşüncelilerin sözleri arasından alıp çıkarmaya çalışır.
Ömrüme yemin ederim ki, insanların çoğu hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan
ayırt etmek hususunda kendilerini çok akıllı ve maharetli sanırlar. Bu sebeple
mümkün olduğu kadar insanları, sapıkların kitaplarını okumaktan men etmek
vacip olmuştur.”
3) Ahlâk felsefesinin temel kavramlarından biri de “iyi ve kötü”dür. Ahlâk
lozo arına göre, insanın aklına ve iradesine uygun olarak yaptığı seçimin
sonucunda oluşan yararlı ve değerli şeylere iyi denir; ahlâkça değerli olmayan,
toplum tarafından yapılması istenmeyen eylemler de kötüdür.
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Bir eylemin sonucunun yararlı ve değerli olup olmadığı nasıl tespit
edilecektir? Akıl ile yararlı ve değerli olmanın ne olduğunu tam bilebilir miyiz?
Bu mümkün değildir. Çünkü akılla iyiyi ve kötüyü anlamak iza bir şeydir.
Çünkü akıl bildiği ve daha önce öğrendiği düşüncelerle iyi olanı tanımlamaya
çalışır. Fakat aklın bilgi edinmesi, kişinin çevresine, imkânına ve kabiliyetine
göre değişir. Dolayısıyla burada akıl ile varılabilecek mutlak iyi kavramı yoktur.
Yukarıda verilen iyi tanımına aykırı olabilecek şeylerden bahsetmek
mümkündür. Fizikçilerin ürettiği nükleer silahlar kendilerine göre iyi bir
davranıştır ve yararlıdır. Fakat bu silahların kullanılması birçok şeye çok büyük
zarar verebilir. Devlet adamlarının verdiği kararlar toplumun her kesimi için
faydalı olmayabilir. Ama onlar kendilerine göre iyi işler yaptıklarını
düşünmektedirler. Kendi çıkarları için yalan söyleyenler ve hırsızlık yapanlar
kendilerine iyilik yaptıklarını sanırlar, çünkü sonuçta kendileri fayda
görmektedir. Ama bunlar başkalarına zarar verir. Hırsızlığın ne yararı olur diye
sorulabilir. Hırsızlığın sonucunda birileri mal ve para kazanır ve kendi maddi
durumlarını güçlendirmiş olurlar. Bu davranış kendi açısından yararlıdır. Fakat
toplumun başka bir kesimi bundan zarar görür. Bütün bunlara göre, yukarıda
tanımlanan iyi kavramı yetersizdir ve yanlıştır. Çünkü iyi olmayı yararlı ve değerli
olma ile ölçülmesi tamamen iza bir değerlendirmedir.
Kötü’yü, ahlâkça değerli olmayan ve toplum tarafından yapılması istenmeyen
eylemler olarak tanımlarsak, tam bir objekti ik elde edebilir miyiz? Toplumun
istemediği şeyler her zaman iyi midir? Batılı toplumlar, İslam dinini terör dini
olarak görüp yok etmek istiyorlar. Bu iyi bir şey midir? Batılı insanlara sorarsan
büyük bir kısmı iyi diyecektir. Ama Müslümanlara göre değildir. Dolayısıyla
ahlâkça değerli olma kavramı iza bir kavramdır. Toplumların yapılmasını
istedikleri eylemler de zamana ve topluma göre değişen şeylerdir. Burada
objekti ik yoktur.

www.ilimvetasavvuf.com

Page 38

İslâm Ahlâkı

4) İnsan kendi aklıyla bir takım ahlâk yasaları düşünebilir. Fakat bunların hepsi
iza dir. İnsan ve onun aklı bir yaratıktır. Onun Yaratan’ının koyacağı ahlâk
yasaları kişi için en uygundur ve mutlak doğrudur. Fakat lozo ar kendi
akıllarıyla bir takım ahlâk prensipleri üretiyorlar ve bu ilkelerin mutlak doğru
olduğunu iddia ediyorlar. Oysa bu mümkün değildir. Çünkü akıl, bütün
gerçekliği kavrayamaz. Dolayısıyla tek başına karar verirken veya karşılaştırırken
daima yetersiz kalır. Bir makinanın nasıl en optimal çalışacağını ancak onu
üreten tespit edebilir. Makinanın kendisi, en iyi nasıl çalışacağını belirleyemez.
Fakat lozo arın büyük bir kısmı Tanrı’nın varlığını dahi kabul etmez ve
akıllarını Tanrı yerine koyarlar. Akıl daha kendisinin mahiyeti bilemezken,
herşey hakkında neyin iyi neyin kötü olduğunu bildiği iddia ediliyor. Bu büyük
bir ga ettir ve hiçbir zaman doğruluğu ispat edilememiştir.
Güçlü olan kendi aklınla bu gücü kazandığına hükmeder ve kendisinde
güçsüzü ezmeyi haklı görür. Bugün dünyada kendisini ahlâklı zanneden
topluluklar bu prensiple yaşarlar. Çünkü hiçbir zaman kendi zenginlik ve
güçlerinden güçsüzün lehine vazgeçmek istemezler. Bu insan nefsinin
terbiye edilmemesinin tabii bir sonucudur. Bu kişiler, sahip oldukları akıl, ilim
ve gücü kendilerinin gayret ve becerisi ile kazandıklarını zannederler. Bu
imkânlara sahip olmayanları hor ve hakir görerek her türlü zulmü onlara reva
görürler. Bunları yapanlar arasında en ileri ahlâk teorilerini öğreten kurumlar
da vardır.
Kişi teorik olarak birçok güzel şey söyler, ama yeteri kadar dini olgunluğa
erişmemişse nefsinin emrine ve isteklerine karşı koyamayarak, eline fırsat
geçince, kendi çıkarı için her türlü zulmü uygular. Kendisi belki zulüm
yaptığının farkında değildir. Kendisini özel yaratılmış hissetmektedir ve bu
davranışları kendisine normal gelmektedir. Dolayısıyla aklın teorik olarak ne
ürettiği önemli değildir. Önemli olan uygulamadır. Bu uygulamanın kuralları
ne olmalıdır? İşte bu kuralları akıl ile belirlemek mümkün değildir. Nitekim,
felsefe tarihi boyunca akıl ile belirlenen ahlâk teorileri birbirleriyle çelişmiş ve
farklı farklı görüşler ortaya atılmıştır. Eğer akıl mutlak ahlâkın ilkelerini
bilebilmiş olsaydı, bu farklılıklar olmazdı; her akıl ortak bir ahlâk anlayışında
birleşirdi. Ama bu böyle olmamıştır.
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Aklına tapanlar ve Yaratan’ı inkâr edenlerin sonu tutarsızlıktır. Maalesef birçok
eğitimli insan bile bunu görememekte ve hâlâ kendi akıllarına göre bir ahlâk
anlayışı üretmeye ve uygulamaya çalışmaktadır.
Tasavvufa göre ahlâkın yasaları, insanların ve bütün kâinatın yaratıcısı olan ve
onları her an gören ve duyan, her türlü gizli ve açık olan şeylere vakıf olan Allah
Teâlâ’nın bu konuda koyduğu kurallardır. Bu kurallar Kuran ve kudsî
hadislerde dile getirilmiştir. İnsanların dünya ve ahretteki mutlulukları ancak
ve ancak bu yasalara uymasıyla mümkündür.
Allah ve Resulü (sav), insanların gerek bireysel ve gerekse toplumsal yaşayışları
için gerekli ahlâki kuralları detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. Bu kurallara
riayet edildiği devirlerde insanlar rahat etmiştir. Uygulanmadığı devirlerde ise
bedbaht olmuştur. Bugün yaşadığımız devir, İslami ahlâk kurallarının
uygulanmadığı bir devirdir. Dolayısıyla savaşlar, terör ve ekonomik krizler gibi
olumsuzluklar insanların yakasını bırakmamaktadır. İslami ahlâk anlayışı çok
hassastır ve insan için düşünülmüş en mükemmel yapıya sahiptir. İnsanlar
dünyada imtihanda olduğundan Allah Teâlâ bunları insanlara zorla
uygulatmamaktadır. İsteseydi, herkes bunlara har yen uymak
mecburiyetinde kalırdı. Ama dünya hayatı bir imtihan yeri olduğu için insanlar
uygulama hususunda serbest bırakılmışlardır.
“Çaresiz biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve
ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele!”
(Bakara, 2/155)
“Biz yeryüzündeki şeyleri kendisine süs olsun diye yarattık ki, insanların
hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim.” (Kehf, 18/7)
“O, öyle bir Allah’tır ki, hanginizin daha güzel amel işleyeceğini imtihan etmek
için gökleri ve yeri altı günde yarattı…” (Hud, 11/7)
”Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise
Allah’ın yanındadır.” (Teğabûn, 64/15)
İslami ahlâk yasalarına uyanların kârı kişinin kendisinedir. Uymayanların zararı
ise yine kendisinedir. İnsan davranışlarının imtihanının sonuçlarının bir kısmı
dünyada ortaya çıkmasına karşı, asıl sonuç ahirette ortaya çıkacaktır.
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“O gün (kıyamet) insanlar, amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere
bölük bölük (kabirlerinden) çıkarılacaklardır. Her kim, zerre kadar hayır
işlemişseonu görecektir. Her kim, zerre kadar şer işlemişse onu görecektir.”
(Zilzâl, 99/6,7,8 )
“İnsan çalıştığı şeyden başkasını bulamaz.” (Necm, 53/30)
5) Bazı lozo ar, Müslümanları kadere iman ettikleri için eleştiriyorlar. Bu
yüzden Müslümanların davranışlarında ahlâki bir değer bulunmadığını
düşünüyorlar.
Bu yanlışlık, Müslümanların kadere nasıl iman ettiklerinin anlaşılmamasından
kaynaklanmaktadır. İslam’daki kaderciliği, fatalizm (cebriyecilik) teorisi ile
karıştırıyorlar. Buradaki amaçları İslam dinini kötülemek olabilir. Çünkü batılı,
İslam dinini kötülemek için devamlı bahane aramaktadır. Bu arayış bugün de
mevcuttur ve Batı’da İslam terörle özdeşleştirilmeye çalışılmaktadır.
Şurası bir gerçektir ki, Müslümanların kadere olan imanları, davranış ve
niyetlerinin ahlâki değerini noksanlaştıracak bir nitelikte değildir. Müslümanlar
hem kadere iman ederler, hem de hayır ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına
inanırlar. Allah tarafından kendilerine gösterilen mutluluk yolu ile mutsuzluk
yolundan hangisine girseler kendi seçimleriyle girdiklerine inanırlar. İslam bu
konuda, insanın cüzi iradesi ile mutluluk veya mutsuzluk yoluna yöneldiğini
ifade eder. Bu yönelim sonunda kişiye yöneldiği taraf kolaylaştırılır.
Eğer insanın seçme gücü yoksa, ona nasıl bazı şeyler serbest bazıları yasak
kılınabilir? Bu durumda iyi ile kötü insan arasında ne fark kalır? Bu bakımdan,
insan yolunu tercih etme özgürlüğüne sahiptir ve davranış ve niyetlerinden
de sorumludur. Bunu açıkça ifade eden ayetler ve hadisler şunlardır:
“Sen onlara deki: Hakkı bildirmek Allah’tan, isteyen iman eder, isteyen ka r
kalır.” (Kehf, 18/7)
“İyi eylemde bulunan kendi menfaatine, kötü eylemde bulunan da kendi
zararına çalışmış olur. Ondan sonra da Rabbinize dönersiniz.” (Câsiye,45/15)
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“Her biriniz çobandır ve sürüsünden sorumludur.” (Müslüm)

Bazı Ahlâk Filozo arı Hakkında Eleştiriler
Sokrates (MÖ 469-MÖ 399)
“Sokrates’e göre ahlâki eylemlerin amacı mutluluktur. Mutluluk ise bilgi ile
elde edilir. Sokrates’e göre ahlâki kavram ve doğrular insanın ruhunda gizli
olarak bulunur. Filozo arın görevi bu doğruları çıkarmaktır.”
Bu görüşler İslam açısından kabul edilemez. İyi ve kötünün ne olduğu insanın
ruhunda var demek ne kadar gerçekçidir? Ruhun mahiyeti nedir? Ruh nasıl
bir yapıya sahiptir ki onda bütün ahlâki kavramlar gizli olarak bulunsun. Oysa
İslam inancına göre, nefs ruhtan ayrı bir varlıktır ve insana daima hevesine
uyan işleri emreder. Nefsin terbiye edilmesi gereklidir. İnsan nefsinin kötü
isteklerine gem vurursa, ahlâklı bir hayat sürmesi mümkün olabilir. Nefs
terbiyesi tasavvufun bir amacıdır. Buna göre ahlâklı olma, Sokrates’in dediği
gibi tek başına ruhla temin edilebilecek bir şey değildir.
İnsan bilgili olmasına rağmen kötülük yapabilir. Çünkü nefsin arzuları herşeye
üstün gelirse, kişi ne kadar bilgili olursa olsun, kötü bir eylem yapabilir. Bunun
tarihte birçok örneği vardır. Sokrates’in ahlâk anlayışı iyi niyetler içermesine
rağmen yanlış hükümler ifade ediyor. Dolayısıyla, İslam açısından kabul
edilebilir değildir.
E. Kant (1724-1804)
Kant, “Ahlâkın Meta ziği” adlı eserinde şunları ifade etmektedir:
a) “Ahlâk felsefesinin temeli iyi niyettir. Ona göre, aklın gerçek amacı, pratik
olduğu veya niyeti etkileyebileceği sürece, kendinde iyi olan bir niyet
üretmektir. İyi niyet, bir kişinin bir şey hakkında kendisini mutlu edip
etmeyeceğinin belirlemesinin vazgeçilmez koşuludur.”
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İyi niyet, adı üstünde iyi bir şeyi istemektir. Fakat burada iyi olan şeyin ne
olduğunun belirlenmesi gerekir. Çünkü bir şeyin iyi olduğuna kanaat
getirmeden ona niyet edilmez. Peki iyi şey nedir? Akıl ile iyinin ne olduğunu
bilebilir miyiz? Yukarıda bunlara ait örnekler verildi. İyilik kavramını kişilerin
menfaati ve mutluluğuna göre düşünürsek, bunun iza olduğunu ve mutlak
bir değeri ifade etmediğini anlarız. Bütün bunlar, iyi niyeti temele oturtan bir
ahlâk anlayışının sallandığını ve iyi niyetin tutarlı bir ilke olmadığını gösterir.
b) “İyi niyetin en önemli göstergesi görev kavramıdır. Görev; ahlâk yasasına
duyulan saf bir saygı yüzünden hareket etme sorumluluğudur.”
Buradaki ahlâk yasası nedir? Bu yasayı kim belirlemiştir? Kant’ın görev kri, sırf
teorik bir niteliğe sahip olan, ilen kalplerde yer edemeyen bir husustur. Bu
kir, ahlâk felsefecilerinin hayallerini süsleyen “sırf bir temenni” olmaktan
öteye geçemez. Çünkü bu ilke, insanlar üzerinde hiçbir yaptırım gücüne sahip
değildir.
İslam ahlâkı, Kant’ın ahlâk anlayışından veya genel olarak rasyonalist (akılcı)
ahlâk teorilerinden üstündür. İslam ahlâkında en büyük gaye, “Allah Rızası”dır.
Buna göre bir eylemin ahlâken iyi olmasının ölçüsü Allah için yapılıp
yapılmamasına bağlıdır. İslam ahlâkının üstünlüğü sadece teorik bakımdan
değildir. İslam ahlâkının asıl üstünlüğü, teorik açıdan çok pratik hayatta
kendisini göstermesidir. İslam ahlâkı, görev krini çeşitli halk tabakaları
arasında yayılmasında, hiçbir felsefe teorisinin gösteremediği bir başarıyı
göstermiştir. Bunun nedeni, İslam dini, somut teşvik ve cezalara, uhrevi
mutluluk ve mutsuzluk durumlarının detaylarına oldukça fazla itina
göstermiştir. Bu nedenle, insanlar eylemlerini bir taraftan Allah rızası ve öbür
taraftan sevap ümidi ve ceza korkusundan yapar.
c) “Öyle hareket et ki, iradenin tabi olduğu evrensel kural, yani itaat ettiğin
kanun, evrensel bir kanun ilkesi şeklinde olsun.”
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Bu ilkeye “kesin buyruk” adı veriliyor. Bu kavramdaki eksiklik, içinde bazı
açıklanmamış terimlerin bulunmasıdır. İradenin itaat ettiği kanun nedir? Eğer
Tanrı’ya inanıyorsa O’nun koyduğu şeriat bu kanunlardır. Eğer inanmıyorsa, bu
kanunlar nelerdir ve kökeni nedir? Bunun cevabı felsefecilerde yoktur. Onlar
bu kökeni ancak aklın ulaşabildiği yere kadar götürebilirler. Bu sınır ise kişiye
ve topluma göre değişir. Dolayısıyla akıl yoluyla evrensel bir kanun ortaya
koymak mümkün değildir. Ayrıca, lozo ar insanın kalbindeki maneviyatı
dikkate almazlar. Fakat Peygamberimiz (sav)’in hadislerinde, iyilik ve kötülük
olarak tanımlanan davranışların ölçü merkezinin insanın kalbi olduğu ifade
ediliyor. Kalbin bu özelliği akıl ile algılanamaz.
Kant’ın kesin buyruğuna göre, ahlâki anlayış yalnız eylemlere özgüdür. Eyleme
dönüşmeyen niyetlerden kişi sorumlu tutulmaz. Oysa İslam’ın ahlâk
kurallarına göre, iyi olsun, kötü olsun, eyleme dönüşmeyen niyetlerimizin
hepsinden sorumluyuz.
“…Siz içinizdekileri açığa vursanız da gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba
çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder.” (Bakara, 2/284)
J.P. Sartre (1905-1980)
J. P. Sartre, egzistansiyalizm (varoluşçuluk) felsefesinin temsilcisidir. Sartre’a
göre insan dışında tüm varlıkların özü varoluştan önce gelir. Örneğin tüm
ağaçlar ağaç özüne, tüm kuşlar kuş özüne göre var olurlar. Yalnız insanda var
oluş özden önce gelir. İnsan özü, doğası diye bir şey yoktur. İnsan kendi var
oluşunu tamamlayarak özünü oluşturur. İnsan özgürce yaptığı eylemlerle iyi,
kötü gibi ahlâki değerler oluşturur. Bunları kendi iradesi ile belirler.
Varoluşçuluk felsefesi İslam’a tamamen aykırıdır. Çünkü tasavvufa göre,
evrendeki her varlığın, gayb aleminde bir hakikati (ayan-ı sabite) Allah
tarafından daha önce yaratılmıştır. Bu ayan-ı sabiteler, Allah tarafından
görünen alem olan dünyaya varlık tecellisi ile çıkarılarak dünyadaki varlıklarını
kazanmışlardır. Bu bakımdan Sartre’ın bütün düşündükleri İslam tarafından
kabul edilmez, reddedilir. Dolayısıyla, Sartre’ın ahlâk anlayışı da tamamiyle
İslam’a aykırıdır.
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İnsanın kendi iradesi ile iyi ve kötü ahlâki değerleri tanımlayabilmesi, insanın
tanrılaştırılmasıdır. İnsanı Tanrı ile özdeşleştirmek birçok sorunları beraberinde
getirir. İnsan ölüyor, o zaman Tanrı da mı ölüyor? Tanrı’nın ölmesi tamamen
saçma ve anlamsız bir düşüncedir.
F. Nietzche (1844-1900)
F. Nietzche’e göre toplumda iki sınıf insan vardır. Bunlar halk sınıfı ve seçkinler
sınıfıdır. Halk sınıfı sürü durumundadır. Dolayısıyla halkın ahlâkı, sürü köle
ahlâkıdır. Seçkinler sınıfına yakışan ahlâk ise bencil, acımasız, insan doğasına
uygun olan ahlâktır. Ahlâk yasaları seçkinler tarafından konulmalıdır. Çünkü
onlar efendidir. Nietzche’e göre insanlar ahlâktan kurtarılmalıdır ve ahlâkla
birlikte suç ve ceza kavramları da dünyadan çıkarılmalıdır.
Böyle bir ahlâk anlayışı toplumda sadece anarşi ve kaos oluşturur. Nietzche’in
görüşleri, topluma ve doğaya isyan eden bir ruh halinin ifadesidir ve sağlıklı bir
düşünce değildir. İnsanlar için farklı ahlâk yasaları düşünmek İslam’a
tamamen aykırıdır. Bütün insanlar Allah karşısında eşittir ve herkes kendi
yaptığından sorumludur. Nietzche’nin hastalıklı bu ahlâk anlayışı kabul
edilemez. Eğer bütün insanlar onun gibi düşünse, dünya üzerinde huzur
kalmaz, onun yerine sürekli savaş, terör ve katliamlar yer alırdı. Düşüncelerinin
sonunu göremeyen bir lozof için ne söylenebilir.
T. Hobbes (1588-1679)
T. Hobbes, bencillik (egoizm) felsefesinin temsilcisidir. Bu felsefe, insanın
kendi çıkarına, egosuna uygun hareket etmesinin iyi olduğunu ileri sürer. Ona
göre, insan doğası gereği bencildir. Dolayısıyla ahlâkta da egemen olan
çıkardır.
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Bu ahlâk anlayışı toplumları kaosa götürür. İnsanın doğasındaki bencillik
nefsinin emrettiği bir şeydir. Ama insan nefsini terbiye ederek bencillikten
kurtulmalıdır. Tasavvuf bunun için vardır. Aksi halde toplum sağlıklı bir şekilde
ayakta kalamaz. İşte savaşlar ve terör bu anlayışın birer uygulamalarıdır. İslam
bunu hiçbir zaman kabul etmez. Tuhaf ve üzücü olan, Batı’nın itibar gören
lozo arının, toplumların düzenini temelden sarsacak bir özelliği nasıl ahlâki
hedef olarak algılamalarıdır. Bir Müslümanın bunu anlayabilmesi son derece
güçtür ve bu nedenle bu türlü felsefî görüşlerden tamamen uzak durmalıdır.
E.N.M. Farabi (870-950)
“Farabi’ye göre insan aklı iyi ile kötüyü, yararlı ile zararlıyı, doğru ile yanlışı
birbirinden ayırabilir. Ona göre, kişi akla uygun davranışta bulunursa ahlâklı
hareket etmiş olur.”
Makalemizin yukarıda geçen açıklamalarda aklın sınırlı olduğunu, dolayısıyla
mutlak iyi ve kötüyü anlayamayacağını ifade ettik. Dolayısıyla, ahlâk kurallarını
aklın belirlemesine bırakırsak, sonuç yanlış olur. Farabi, Aristocu bir lozoftur.
Aristo meta ziğinin etkisinde kalarak bu şekilde ifadeler kullanmaktadır. Fakat
bu düşünceler İslam’a aykırıdır ve kabul edilemez. Bu türlü kirlerinden dolayı
Farabi, bazı ehli sünnet alimleri tarafından, örneğin Gazzalî (ks), tek r
edilmiştir.
B. Spinoza (1632-1677)
B. Spinoza panteist bir lozoftur. Panteizm evren (doğa) ile Tanrı’nın bir (aynı
şey) olduğunu söyleyen öğretidir. Doğa yasalarına uygun hareket etmek
Tanrı’ya uygun hareket etmektir. Bu durumda ahlâk yasaları bellidir. Doğanın
(Tanrı’nın) yasalarına uygun hareket iyi, uygun olmayan kötüdür.
Panteizm doğru bir felsefe değildir. Tanrı ile doğayı aynı kabul etmek şirktir.
Bu bakımdan bu felsefenin ahlâk anlayışı da İslam’a tamamen aykırıdır.
Tasavvuf’a göre evren, Allah’ın varlık tecellisi ile, gayb alemindeki ayan-ı
sabitesinden görünür aleme çıkmıştır. Bu bakımdan Tanrı ile evren aynı şey
olarak kabul edilemez. Bu konu “Tasavvufta Varlık” adlı makalemizde detaylı
olarak anlatılmıştır. Dolayısıyla doğa yasaları ahlâk yasaları olarak algılanamaz.
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Sonuç
Güzel ahlâk İslam’ın en önemli hede erinden birisidir. Çünkü Allah Teâlâ bir
çok ayette güzel ahlâkı tanımlamış ve övmüştür. Resulallah (sav)’in de
bununla ilgili birçok hadisi vardır. Dolayısıyla Müslümanın görevi, İslam
açısından güzel ahlâkın ne olduğunu bilmek ve onu elde etmek için bütün
gücüyle çalışmaktır.
Ancak bugün toplumumuzda güzel ahlâk diye Batı’nın ahlâk felsefesi
tanıtılmaktadır. Birçok ahlâk lozo arının sözleri medyada servis edilmektedir.
Böylece İslam dışı kir ve inançların toplumda yayılmasına çalışılmaktadır. Bu
faaliyetlere karşı Müslümanların çok uyanık olmaları gerekmektedir. İyilik,
güzellik, mutluluk, özgürlük gibi kavramlar, Batı’nın ahlâk felsefesi temel
alınarak insanlara anlatılmaktadır. Yukarıdaki makalede, Batı’nın ahlâk
felsefesinin İslam’a aykırı olduğunu geniş bir şekilde anlattık. Buna göre,
Müslümanlar bu yanlış kirlere karşı kendilerini korumalıdırlar. Bunun için
gerçek İslam ahlâkının ne olduğunu öğrenmelidirler. Gerçek İslam ahlâkını
öğrenmek için ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okunmalıdır. Ehl-i sünnet
alimlerine örnek olarak şunları verebiliriz: İmam Gazzali, İmam Rabbani, İbn
Arabi, İsmail Hakkı Bursevî, Said-i Nursi, Abdülkadir Geylani, Mevlana,
Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mahmud Ustaosmanoğlu, Hoca Ahmet Yesevi.
Özellikle günümüzde yeni ortaya çıkan ilahiyatçıların kitaplarını okumada çok
dikkatli olunmalıdır. Çünkü toplumumuzda İslam ahlâkını saptırmak için
çalışan, ilahiyatçı görünüşlü insanlar vardır. Bunlara karşı dikkatli olmaya her
Müslüman gayret göstermelidir.
Müslümanları ve Müslüman toplumları dünya ve ahirette kurtaracak olan
İslam’ın güzel ahlâkıdır. Dolayısıyla dünya ve ahiret mutluluğunun gerek
bireysel ve gerekse toplumsal olarak yaşayabilmek için kendimizi güzel ahlâk
sıfatı ile donatmamız gereklidir. Bu konuyla ilgili ayet ve hadisleri öğrenmek
her Müslüman üzerine farzdır. Bu farzı uygulamak suretiyle İslam’ın dünya
üzerinde yücelmesine ve tekrar egemen olmasını temin etmiş olacağız. Buna
kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü her toplum yaptıklarının karşılığını görür.
Eğer bir toplumun çoğunluğu, İslam’ın güzel ahlâkını yaşamıyorlarsa, o
toplum istikrarsızlık ve çalkantılar içinde yaşamaya mahkum olur. Bu Allah’ın
bir sünnetidir.
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Bakara suresinin 143. ayetinde, İslam topluluğunun diğer insanlar üzerinde
şahit olacağı bildirilmektedir. İslam toplumunun diğer toplumlardan
üstünlüğü var ki, Allah onları bütün insanlara şahit olarak göstermektedir. İşte
bu üstünlük güzel ahlâktadır. Bu bakımdan güzel ahlâk Müslümanlar için bir
şereftir. Yeter ki biz bu şerefe layık olalım. Bu nedenle, İslam’ın güzel ahlâkını
hem öğrenelim ve hem de çevremize öğretelim; hem kendimiz onu
yaşayalım hem de çevremizin yaşamasına yardımcı olalım. Muhakkak ki, uzun
vadede galip gelen Müslümanlardır. Allah Teâlâ, bütün Müslümanlara bu
yolda çalışmayı nasip eylesin! Amin.
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Toplumumuzda Bireysel Ahlâkın Yozlaşması
Ahlak kelimesi Arapça “hulk” kelimesinin çoğuludur. “Hulk” kelimesinin
anlamı “din, tabiat, huy ve karakter”dir. İmam Gazâlî (ks) ahlak kelimesini şöyle
açıklamaktadır: “Ahlak insanda yerleşmiş bulunan bir meleke/ yetidir ki, ondan
krî bir zorlamaya gerek kalmaksızın davranışlar kolayca ortaya çıkar.” Buna
göre ahlakın bir çeşit “davranış bilimi” olarak tanımlanması uygundur.
İnsanın nitelikleri ve özgünü ahlaktır. Bu nedenle İslam'da ahlak, her amelde
esastır ve güzelliği her faydada asıl olandır. Diğer insani etkinlikler ahlakın
türevlerinden ibarettir. Nitekim düşünce ahlakın bir türevidir, toplumsal
aktiviteler onun bir türevidir, siyaset zararlı değil faydalı olmak istiyorsa ahlakın
bir türevidir. Bu esas ve asıl düzgün olmadığında, onu izleyen türevlerinin
düzeltilmesinde ümit yoktur.
Ahlak ve hukuk düzenlemeleri sayesinde insanların bir arada huzur içinde
yaşamaları mümkün olur. Ahlak insan için bir değerler sistemidir. Bu sistemi
oluşturan ögelerin başında utanma, günah, merhamet gibi duygular gelir.
Ahlakın kaynağının insandaki utanma duygusu olduğu söylenebilir. Utanma
duygusunu kaybeden insanda ahlaka karşı duyarsızlık ortaya çıkar. Bu hususta
Peygamberimizin (sav) “Hayâ etmediğin takdirde dilediğini yap” anlamındaki
hadisi, ahlakın kaynağının utanma (hayâ) olduğuna işaret etmektedir.
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“İslam Ahlakı”, İslam dininin insana sunmuş olduğu hayat tarzını ve bu hayat
tarzını inşa eden düşünce dünyasını anlatan bir ifadedir. İslam ahlakı Kur'an ve
hadislerle insanlara anlatılmıştır. Bu konuda Peygamberimizin (sav) bazı
hadisleri şunlardır:
“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
“Güzel ahlak dünya ve ahiretin bütün hayrını toplayıp içine almıştır.”
“İslam güzel ahlaktan ibarettir.”
İslam ahlakı insanca yaşamanın, huzur ve mutlu olmanın tek yoludur. İslam
ahlakı dışındaki ahlak anlayışlarının hiçbiri insanları mutlu etmemiştir. Tarih
boyunca birçok ahlak felsefeleri ve kuralları üretilmiştir. Fakat bunların hiçbiri
devamlı yaşamamış ve insanlara istenilen huzuru ve mutluluğu getirmemiştir.
Batıda ve doğuda akıl yoluyla binlerce yıl inşa edilmeye çalışılan ahlak kuralları
istenileni sağlamamış, bir süre sonra unutulmuştur. Bunun nedeni bu
kuralların insan aklıyla oluşturulan şeyler olmasıdır. Oysa İslam ahlak kuralları
ilahi kaynaklıdır. Bu nedenle her zaman geçerli olup evrenseldir.
Bunun aksini iddia edenler toplumumuzu iki yüz yıldır İslam ahlakı dışına
itmeye çalışmaktadırlar. Batının modernist, liberalist ve materyalist ahlak
anlayışları toplumumuza dayatılmıştır. Tanzimat fermanı ile başlayan,
Cumhuriyet dönemi ile devam eden bu faaliyetlerde, toplumumuza batı
kültürünün esasını teşkil eden ahlak kurallarının İslam ahlakından daha iyi
olduğu empoze edilmeye çalışılmıştır. Bu faaliyetler bugün de devam
etmektedir.
Batı ahlak anlayışı toplumumuzun bütün İslami değerlerini zedelemiştir. Bu
durum insanlarımızın İslami değerlerini, dolayısıyla İslam ahlakını terk
etmelerine neden olmaktadır. Bunlar toplumumuza hiçbir zaman mutluluk
ve huzur getirmemiştir. Çünkü batının ahlak anlayışı tamamen menfaat ve
maddeye dayalıdır. Oysa İslam ahlakı manevi değerlere kıymet verir. Bu
dünyada yalnız maddi tatminlerle huzur ve mutluluğun gelmediği, dünyadaki
son iki asırda yaşanılan savaşlar ve karışıklıklarda görülmektedir. Oysa İslam
ahlakının uygulandığı uzun dönemlerde insanların mutlu ve huzur dolu
yaşamları oldukları tarihten bilinmektedir.
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İslam Ahlakı ve Bireyler
İslam insana bir hayat tarzı ve bir dünya tasavvuru sunar. İnsanların nasıl
yaşamaları gerektiği, nasıl bir hayat sürdürülmesi, hem dünyada hem de
ahirette nasıl mutlu olacaklarını öğretir. Bu İslam ahlakıdır.
İslam ahlakının ne olduğunu öğrendiğimiz kaynak Kur'an-ı Kerim ve
Peygamberimizin (sav) sünnetidir. Peygamberimiz (sav) İslam ahlakının en
güzel örneğidir. Peygamberimiz Allah'ın emirlerini insanlara sadece
ulaştırmamış, o emirleri en iyi şekilde uygulayarak örnek olmuştur. Allah Teâlâ
Peygamberimize hitaben Kur'an'da, “Muhakkak ki sen yüce bir ahlaka
sahipsin” (Kalem, 68/4) buyurmaktadır. Müslümanlara hitaben de, “Gerçekten
sizin için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır” (Ahzab, 33/21)
buyurulmaktadır.
İslam ahlak anlayışında yaratılmış varlıklar arasında insanın özel bir yeri vardır.
Bu husus Kur'an'da şu şekilde ifade edilmiştir: “Allah insanı başlangıçta
çamurdan yarattı. Sonra soyunu, bayağı bir suyun özünden var kıldı. Sonra da
şekillendirip kendi ruhundan ona ü edi…” (Secde, 32/7-9). İnsan taşıdığı bu
ruh sayesinde meleklerden daha üstündür ve yeryüzünde “halife”
konumundadır (Bakara, 2/30). İnsan en güzel şekilde yaratılmış (Tin, 95/4) ve
evrendeki her şey onun hizmetine verilmiştir (Casiye, 45/13).
Bununla beraber Kur'an'da insanın “aşağıların aşağısına gönderildiği” de
bildirilmektedir (Tin, 95/4-5). Bu nedenle insanın ulvi bir yönü olduğu gibi,
onun ahlakını bayağılaştıracak başka bir yön de mevcuttur. Bu olumsuz
yönünü belirtmek için Kur'an'da insanın “zayıf olarak yaratıldığı” (Nisa, 4/28),
“bozguncu ve kan döken” (Bakara, 2/30), “apaçık bir düşman” (Nahl, 16/4), “çok
nankör” (İsra, 17/67), “çok cimri” (İsra, 17/100), “pek aceleci” (İsra, 17/11) ve “çok
zalim ve pek cahil” (Ahzab, 33/72) olduğu ifade edilmiştir.
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Bu özellikler insanın iyi ahlaklı olduğu kadar kötü ahlaklı da olabileceğini
göstermektedir. Ancak insanın görevi ve hede iyi ahlaklı olmaktır. Çünkü
ancak bu şekilde dünya ve ahiret saadetini elde edebilecektir. Bu nedenle
insanın görevi, İslam'ın ahlaki emirlerini iyice öğrenip yaşamında
uygulamasıdır. İnsan iyi ve kötü ahlak arasında seçimini yapmakla sorumludur.
Bunun için çevresindeki bütün olumsuz faktörleri fark etmesi ve onların
etkilerinden kendisini koruması gereklidir. Bu mücadelede kendisine
Peygamberimizi (sav) örnek almalıdır. Böylece hem dünya hem de ahiret
hayatını kurtarması mümkün olacaktır.

Bireysel Ahlakın Yozlaşması
Toplumumuzun %99 u Müslümandır diye iftihar ediyoruz. Ancak
toplumumuzdaki bireylerin ahlaki davranışları, bir asırdan beri süren yanlış
eğitim, yanlış tanıtım, yanlış yönlendirmeler ve yanlış örnekler nedeniyle
yozlaşmıştır. Bu yozlaşma neredeyse her eve internetin girmesi, her çocuğun
elinde telefon ve tablet bulunması nedeniyle artmaktadır. Bu zamanda
manevi değerlerin alaşağı edilmesi, ahlak, adalet, namus, saygı ve merhamet
gibi kavramların çürümeye yüz tutması nedeniyle, yeni neslin ve dolayısıyla
toplumumuzun geleceği tehdit altındadır.
Ahlak insan hayatındaki maddi ve manevi tüm değerlerle ilgilidir. Namus ve
iffet değerlerinin yanında adaletli olmak, güvenilir olmak, sözünde durmak ve
doğru olmak gibi birçok değer ahlak kavramı içine girmektedir. Buna karşı
ahlakın yozlaşması ise iffet ve hayâdan kopuş, kültürel değerlere
yabancılaşma, toplumda adaletin zayı aması, bireysel ve toplumsal değerlerin
dejenere olması, manevi değerlerden ve özelliklerden kopuştur.
Günümüzde şer odakları en çok aileyi ve yeni nesli hedef almaktadır. Aile ve
çocuk üzerinden iffetsiz, hayasız, ahlaki ve manevi değerlerden uzak bir
toplum olmamız istenmektedir. Böyle bir sonuç en çok emperyalistlerin işine
yarayacaktır. Bu nedenle yozlaştırma faaliyetleri emperyalistler tarafından
hararetle desteklenmektedir. Televizyonlardaki, sinemalardaki, internetteki
İslam ahlakına ters düşen lm, dizi ve yayınlar bu faaliyetlere örnektir. Bireysel
ahlakın yozlaşmasının göstergesi olan önemli hususların bazılarını aşağıda ele
alıyoruz.
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İslami Değerleri Terketmek
İnsanlarımızın son iki yüz yıldır İslami değerleri terk etmesi için çalışılmaktadır.
İslam'ın gerici bir din olduğu, ilmi inkar ettiği, hurafe ve gökten inmiş
dogmalar olduğu anlatılmaktadır. Senelerce orta öğretimdeki ders
kitaplarında, Peygamberimizin Kur'an'ı uzun bir tefekkür döneminden sonra
kendisinin yazdığı yer almıştır. Bu iddia İslam’ı inkar etmektir ve gerçek dışı bir
iftiradır. Böylece yeni yetişen gençliğin kafalarında Allah, peygamber gibi
manevi kavramlar karalanmaya çalışılmıştır.
İslami değerlerin karalanması ve gerçek dışı iftiralarla insanların kafalarından
silinmesine çalışılması, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri devam etmektedir. Bu
türlü saptırmalar bugün de bazı ilahiyatçılar tarafından devam ettirilmektedir.
Amaç bellidir: İslam’ın temel değerlerini ortadan kaldırmak. Bu türlü
faaliyetlerin kime faydası olmuştur? Tabii ki şer odaklarına ve emperyalistlere.
Şer odakları ve emperyalistler çok iyi biliyorlar ki, sağlam bir İslam inancına
sahip olan ve İslami değerleri benimseyen insanları sömürmek ve aldatmak
kolay değildir. Çünkü gerçek Müslüman dini, aklı, nesli ve toplumu hakkında
oynanan oyunları çok iyi fark eder ve karşı koyar. İşte bu direncin kırılması için
yıllarca toplumumuzda İslam dini kötülenmiş ve İslam'ı yanlış tanıtan
propagandalar yapılmıştır. Bunların bir kısmı cehaletten bir kısmı da kasıtlı
olarak yapılmaktadır.
Bu aleyhte propagandaların etkileri maalesef sonuç vermiş, bugün
toplumumuzdaki bireylerin büyük bir kısmı İslami değerleri terk etmiştir.
Çünkü İslam ahlakının emrettiği değerler olan adalet, dürüst olmak, iffetli
olmak, merhametli olmak gibi değerler toplumumuzda artık
görülmemektedir. Bugün toplumumuzda yaşanan gasp, cinayet, şiddet,
hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluk gibi olaylar zaman içinde artmıştır. Bu
olumsuz ve kötü eylemlerin artması toplumumuzun huzurunu ve güvenliğini
tehdit etmektedir. Bu karışık ortam, her türlü terörist grupların faaliyetlerini
ülkemizde sürdürmelerine yol açmıştır.
Bu durum sadece emperyalist ülkeleri memnun etmektedir. Çünkü onlar
ülkemizi kendi menfaatlerine uygun olarak sömürmek için böyle huzursuz
ortamları tercih etmektedirler. Bu nedenle de, bu huzursuz ortamın devam
etmesi için İslami değerleri karalama ve kötüleme faaliyetlerini büyük bir
gayretle desteklemektedirler.
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Emperyalistlerin makyavelist bir tutumla çıkarlarını elde etmeye devam etmek
için her yolu mubah saydıkları aşikardır. Toplumumuzun bireylerine, “Önemli
olan zengin olmaktır”, “Dünyanın amacı zevkleri yaşamaktır”, “Hayalleri
yaşamak senin özgürlüğündür”, “Hedefe varmak için her yol mubahtır”, “
Ancak akıllı ve güçlü olanın yaşama hakkı vardır” gibi düşünceler empoze
edilmektedir. Bu düşünceler İslam'a tamamen aykırıdır. Aklı başında bir
Müslüman bunların etkisine kapılmayıp, inancı üzerinde sabit kalmaya ve
direnmeye çalışması gerekir. Ancak bu şekilde dünyevi ve uhrevi saadete
ulaşılabilir.

Doğruluğu Terk Etmek
Toplumumuzu kemiren en büyük hastalıklardan biri de, insanlarımızın doğru
ve dürüst olmaya artık önem vermemesidir. Amacına ulaşmak için her yol
mubah olmaktadır onlar için. Batıdaki liberalizmin, materyalizmin ilkelerini
benimsemişler ve batının zenginliğinin bu ilkelerle gerçekleştiğini
zannederek onları körü körüne takip etmektedirler.
Dürüst olmak toplumumuzda alay konusu olmaktadır. Bunu tasvir eden
lmler, diziler sinemalarda, televizyonlarda oynatılmaktadır. Bireylerin kafalarını
bu İslam dışı düşüncelerle doldurularak toplum dejenere edilmektedir.
Dürüstlüğün olmadığı toplumlarda güven ve huzur olmaz. Herkes daima
kandırılacağı ve dolandırılacağı korkusuyla yaşar. Bu durum toplumların
çökmesine neden olacak büyük bir tehlikedir. Böyle bir ortamda, toplumda
hiçbir zaman ekonomik verimlilik ve bereket oluşmaz. Bu da toplumun
fakirleşmesi ve yıkılması demektir.
İslam ahlakı insanları dürüst olmaya, doğru olmaya davet eder. Bu nedenle
Hud suresinin 112. ayetinde Allah Teâlâ, Peygamberimize: “Emrolunduğun gibi
dosdoğru ol, istikamet üzerinde bulun!” diye emretmiştir. Müslümanlara da
Allah Teâlâ Tevbe suresinin 119. ayetinde şunları emretmektedir: “Ey iman
edenler, Allah'tan korkun ve doğru olanlarda beraber olun.”
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Doğru dürüst olmak toplum hayatının temel bir taşıdır. Aksi halde toplumda
huzur ve güven olmayacaktır. Çünkü doğruluğun olmadı bir yerde emanetler
çiğnenmiş, verilen sözlerde durulmamış, insanların haklarına tecavüz edilmiş
olacaktır. Müslümanlar doğru ve müstakim davranışlarla herkesin itimadını
kazanmaya, güvenilir ve emniyet edilebilir birisi olmaya çalışmalıdırlar. Böylece
Allah'ın emrini yerine getirerek dünya ve ahiret saadetini elde etmeye
çalışmalıdır.
Batının sömürü düzeninde doğruluğa ve dürüstlüğe yer yoktur. Kendi
menfaatleri için diğer insanları ve toplumları dolandırmak, işgal etmek ve
onları öldürmek onlar için sıradan olaylardır. Bugün Ortadoğu ve Kuzey
Afrika'nın Arap baharı adı altında nasıl sömürüldüğüne şahit oluyoruz. Oralara
adalet ve demokrasi getireceğiz diye giren emperyalistlerin o yörenin
zenginliklerini ele geçirmeleri son derece dürüst olmadıklarını gösterir.
Toplumumuzda saygıyla imrenilen kapitalist ekonomi sisteminin ahlak
anlayışını Alman İktisat tarihçisi ve sosyolog Werner Sombart (1863-1941)
“Burjuva” adlı kitabında şöyle anlatmaktadır:
“Ekonominin tek amacı üretilen malın değiş tokuş edilebilmesidir. Kapitalist
şirketin tek akılcı amacı olabildiğince yüksek kazançtır. Mal üretiminin ölçütü
ve ölçüsü ürünlerin doğası ve niteliği değil, yalnızca olası satış hacimleridir.
Satış şansı çok yüksek olan ürünün ne olduğunun bir önemi yoktur. Bu
yüzden girişimci, kalitesi kötü olan mallar ya da işporta malları üretme
konusunda hayasızca davranabilmektedir. Kötü kaliteli ayakkabılar kalitesi iyi
olan ayakkabılardan daha büyük kar getiriyorsa, bu durumda müşteriye iyi
kalite ayakkabı vermeye çalışmak kapitalizmin kutsal ruhuna karşı günah
işlemek anlamına gelecektir. Bu düşünceme, günümüzde kimi sanayi
dallarında özellikle de kimya sanayinde ürünlerin niteliğinin artmasına yönelik
olumlu bir yaklaşım sergilendi ve kimi tüccarların çalışanlarına pahalı malları
satmaları karşılığında prim verdikleri söylenerek itiraz edilebilir. Bu olsa olsa
yalnızca kimi durumlarda kapitalistin niteliği arttırmanın ya da pazara pahalı
nesneler vermenin çıkarına olduğunu gördüğünü gösterir. Nitelikli malın
üretimi ve sürümünden yeterince para kazanamadığını düşündüğü gün,
yeniden ucuz ve kötü mallar satmaktan çekinmeyecektir. Bu yüz seksen
derecelik çark ediş ise, dünyada kapitalist girişimcilerin gözlükleri ile bakmaya
alışmış olanlara çok normal bir hareket gibi görünecektir.”
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Yazar kitabında devam ederek şunları söylemektedir:
“İş hayatındaki bu utanmazlık ve sıkılmazlık konusunda Amerikalı “tröstlerin”
davranış biçimleri çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir. American Tobacco
Company'nin çevirdiği dolaplarla ilgili açıklamalar Avrupa'da henüz
karşılaşılmayan cinsten ticari uygulamaların varlığını ortaya koymuştur. Bu
uygulamalar amaca ulaşma konusunda her yolun mubah olduğunu gösteren
canlı birer örnektir. Pazar payını büyütmek amacıyla bir tröst kendi mallarına
zarar vermekten, aracılara inanılmaz komisyonlar önermekten, ünlü
markaların sahtelerini üreterek dış görünüşü aynı olan malı daha ucuza
satmaktan çekinmemiştir. Sahip olduğu mali kaynaklar sayesinde, bu tröst
kendisine karşı açılan davaları rakiplerini çökertmeye kadar sürdürmüştür.
Aynı zamanda belli yerlerde zararına satış yapan parakende dükkanları açarak,
rakip dükkan sahibi i as edinceye kadar satış yapılmıştır. Tröst son olarak ham
madde alımını tekeline alınca Kentucky’li tütün ekicileri ile anlaşmazlığa
düşmüştür. 1901 yılında Sherman Yasası’na uygun bir şekilde alınan karara
göre şu sonuca varılmıştır: “Tröstün bağımsız kişilere karşı yürüttüğü
kampanya olağanüstü bir kurnazlık, titizlik ve incelikle örgütlenmiştir. Rekabet
alanında iş kapasitesi ve yetenekleri ile tröstün kurduğu tezgahı
engelleyebilecek herkes acımasızca ezilmiş ve saf dışı bırakılmıştır.”
İnsanların bu yaptıkları birer marifet değildir. Eninde sonunda yaptıklarının
cezasını dünyada olmasa da ahirette çekeceklerdir. Çünkü Allah zalimleri
doğru yola iletmez. Bu nedenle insanların bu türlü haksız ve doğru olmayan
davranışlarına karşı çıkmak gerekir. Bu da ancak İslam ahlakının emirlerine
sarılmakla mümkündür.

Yalan Söylemek
Doğru olmamanın bir çeşidi de yalan söylemektir. Yalan nifak
alametlerindendir. Peygamberimiz (sav) “Yalan nifakın kapılarından bir kapıdır”
buyurmuştur. Yalan büyük bir hıyanettir. Peygamberimiz bu hususta da “En
büyük hıyanet arkadaşına haber verdiğin sözler. O sana inandığı halde senin
ona yalan söylemendir” buyurmuştur. Çünkü yalan da güveni kötüye
kullanmak durumu vardır.
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Yalana alışan kimse artık onu âdet haline getirir. Bu durumda kişi Allah
yanında yalancı olarak vası andırılır. Bu durum aşağıdaki hadiste ifade
edilmektedir:
“Kişi yalan söylemek ve yalancılıkla meşgul olmak sebebiyle, Allah katında
yalancılar sınıfına yazılır.”
Müslümanlar yalana düşmemek için gayret göstermelidir. Yalana düşmemek
için Peygamberimiz (sav) dualarında şöyle söylerdi: “Allah'ım kalbimi nifaktan,
edep yerimi zinadan, dilimi de yalandan temizle.”
Yalan imanın zıddıdır. Zira küfrün esası yalandır. Gerçek Müslümanlar yalana
hiçbir zaman tenezzül etmezler. Yalan söyleyerek insanları aldatmayı
kendilerine yakıştırmazlar.
Hz. Aişe (rah) şunu rivayet etmektedir: “Ashab-ı kiram nezdinde yalandan daha
kötü bir şey yoktur. Çünkü onlar yalanla imanın bir arada bulunamayacağını
bilirlerdi.”
Abdullah bir Cerad (ra) bir gün Peygamberimize (sav) şöyle bir soru sormuş:
“Mümin zina işleyebilir mi?” Peygamberimiz “Olabilir” diye cevap vermiş. Hz.
Abdullah bu sefer “Yalan konuşur mu?” diye sorunca, Peygamberimiz “Hayır
konuşmaz” buyurmuştur ve sonra da şu ayeti okumuştur: “Yalan uyduranlar
ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlardır” (Nahl, 16/105)
Bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Her haslet
müminde bulunur, yalnız hıyanet ile yalan bulunmaz.”
Yalan yere yemin etmek, yalan konuşmaktan çok daha kötüdür. Çünkü
burada yalana Allah'ı şahit tutmak durumu vardır. Bu sebeple Peygamberimiz
şöyle buyurmuşlar: “Kim bir Müslümanın haksız yere malını almak için yalan
yemin ederse, Allah Teâlâ kendisinden gazaplı olduğu halde Allah'a ulaşır.”
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Oysa bugün toplumumuzda ticarette büyük çapta yalan söylenmekte ve
yalan yere yemin edilmektedir. Yalan söyleyerek elde edilen kazanç haramdır.
Böyle bir kazançta bereket olmaz. Bu nedenle toplumumuzun ticaret
hayatında insanların birbirlerine güveni kalmamıştır. Bu durum toplumu
kemiren bir hastalıktır. Bu hastalık toplumu güçsüz ve güvensiz kılar.
Bu hususta Peygamberimizin şu hadisi önemlidir: “Pazarcıların çoğu fâcirdir.
Çok yemin ederek günaha girerler ve yalan söyleyerek alış veriş yaparlar.”
Yalan şeytanın en büyük ve en etkili silahıdır. Şeytan yalanın her türlüsünü
kullanır. Yalanla insanları birbirine düşürür, aralarındaki muhabbeti
düşmanlığa çevirir ve saygıyı ortadan kaldırır. Şeytanın yalanı en çok dedikodu
malzemesi ve iftira vesilesi olarak kullanılır. İnsanların her duyduğunu kabul
edip nakletme zaafı vardır. Bu da şeytanın kullandığı vasıtalardan biridir.
Şeytan ürettiği ve uydurdu yalanlarla insanları büyük günahlara sevk eder.
Toplumdaki birlik ve dirliği sarsar. Müslümanlar bu gerçeği göz önünde
tutarak şeytanın oyununa gelmemeli ve daima doğru sözlü olmayı
kendilerine bir kural edinmelidirler.
Yalan toplumdaki güven ve huzuru ortadan kaldıran en önemli etkenlerden
biridir. İnsanlar söylenen veya vaad edilen şeylerin yalan olabileceğini
düşündükleri zaman onlara inanmazlar. Bu da toplumdaki karşılıklı güveni
sarsar ve görevlerin yerine getirilmesini engeller. Bunun için Müslümanların
yalandan uzak durmaları ve ağızlarından çıkan sözlerin daima gerçeği ifade
etmelerine çalışmaları gereklidir. Bu hem Müslümanı günahtan korur, hem
de toplumda dengeli ve güvenli bir hayatı gerçek kılar.

İffetli Yaşamı Terk Etmek
İffet, nefsin meşru olmayan arzularını ahlaksız tekli er karşısında zapt etmek,
her şeyde helal ölçüyü gözetip aşırılıklardan kaçınmak, şeref ve namusunu
korumak demektir. İnsanın istek ve arzuları çoktur. Bunlar içinde iyi olanları
olduğu gibi kötü olanları da vardır. İffet insanı kötü isteklerden, günahlardan,
aşırılıklardan koruyan bir haslettir. Hz. Ali (ra), “İffet kadınların süsü, erkeklerin
üstünlük şiarıdır” demiştir.

www.ilimvetasavvuf.com

Page 58

İslâm Ahlâkı

Ruhların temizliği iffet iledir. İffetsiz bir kimse cemiyete zararlı bir varlıktır.
Kendisinden uzak durulması gerekir. Peygamber Efendimizin (sav) sık sık
tekrarladığı bir duası da şudur: “Ya Rabbi! Dünyada dinim, ehlim ve malım
hakkında Senden iffet dilerim.”
Maalesef bugün toplumumuzda iffetli yaşam terk edilmektedir. Bunun
nedeni toplumda zinayı, çıplaklığı, evlilik dışı ilişkileri ve eşcinselliği birer
medeniyet ilkesi olarak insanlara gösterilmeye çalışılmasıdır. İnsanlar iffetsiz
olunca gerici olmaktan kendilerini kurtardıklarını zannetmektedirler. Batının
zenginliğinin bu iffetsiz yaşamaya dayandığı düşünülmektedir. Çıplaklık ve
evlilik dışı ilişkileri insanlara cazip hale getiren lmler, diziler her gün televizyon
ve sinemalarda yayınlanmaktadır. Bu hayatı yaşayanların yaldızlı fakat aldatıcı
hayatları insanlara özendirilmektedir. Bu da insanımızı, kendi
fıtratına/yaratılışına aykırı olan değerlerin içine itilerek hayvanlaştırmaktadır.
Böylece toplumda aile düzeni bozulmakta ve toplumu ayakta tutan direkler
yıkılmaktadır.
Böyle bir toplumun uzun süre ayakta kalması mümkün değildir. İffetsizlik,
insanları mutsuzluğa sürüklemekte ve tela si güç sosyolojik ve psikolojik
sorunları ortaya çıkarmaktadır. Önemsiz sebeplerle boşanmalar ve kadına
şiddet olayları artmaktadır. Kadın cinayetlerinin ve kadına karşı şiddetin en
önemli sebeplerinden biri kişilerin iffetsizliğinden kaynaklanmaktadır.
Çıplak olmayı medeniyet ölçüsü, ilericiliğin ölçüsü olarak gösterilmektedir. Bu
nedenle güzellik yarışmaları düzenlenmekte ve genç kızlarımız çıplaklığa
özendirilmektedir. Bunlar tamamen yanlıştır. Eğer çıplaklık medeniyet
göstergesi olsaydı, Afrika'daki kabilelerin en medeni toplumlar olmaları
gerekirdi. Çünkü onlar çıplaklığı en iyi sergileyen ve tabii olarak çıplak yaşayan
insanlardır. İslam'ın kadınlara tesettürü emretmesi boşuna değildir. Aksi
uygulamaların insanları ve toplumları ne hale getirdiği ortadadır.
Kapitalizm çıplaklığı parasal çıkara çevirmesini çok iyi bilmektedir. Her türlü
reklamlarda ve tanıtımlarda çıplak kadın gürlerinin kullanılması doğal hale
gelmiştir. Aslında bu kadınların şahsiyetine yapılan en büyük hakarettir.
Feministler niye bu konuda hiçbir tepki vermemektedirler? Yoksa onlar
kadınların çıplaklıkla erkeklerin dikkatini çekmeleriyle ticari kâr elde edilmesini
normal bir şey olarak mı görmektedirler?
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Batı çıplaklığı Rönesans ile birlikte ön plana çıkarmıştır. O devirde yapılan
bütün resim, heykel çalışmalarında çıplaklık daima ön planda olmuştur. Hatta
kiliseler bile bu çıplak insan gürleri ile donatılmıştır. Bu çıplaklık eylemi
batının bugünkü çarpık yaşamına kadar devam etmiştir. Batı toplumlarının
sosyolojik ve aile yapıları incelenirse, onların nasıl bir güvensiz olan ilişkiler
içinde oldukları kolaylıkla görülür. Cinsellik onlarda sokaklara taşmıştır.
Sinemalar, tiyatrolar, sanat eserleri devamlı cinselliği, çıplaklığı ve sapık ilişkileri
gündemde tutarak sevgi ve güvenden yoksun bir Batı toplumu modeli ortaya
çıkarmıştır. Batıda herkes sadece kendisi için yaşar. Amacı sadece kendi
varlığını, rahatını ve zenginliğini devam ettirmektir. Bu nedenle aileye,
topluma karşı yeterli sorumluluk duymazlar. Maddesel olarak tatmin oldukları
sürece kendilerini mutlu hissederler. Tatmin olmazsa mutsuzluğa düşerler.
Batıdaki insanlar için neden psikologlara gitmenin, yeme içme gibi tabii bir
ihtiyaç haline gelmiş olmasını bu şekilde kolaylıkla anlamış oluyoruz.
Batıdaki devletlerin birbirleriyle devamlı savaş halinde olmaları, maddi
çıkarlarını daima ön planda tutmalarının neticesidir. Onlar için insanlık
değerleri önemli değildir. Kendilerinin maddi dünyalarını büyütmek, böylece
tatmin olmalarını temin için devamlı başkalarını sömürmek istemişlerdir.
Bunu temin etmek için de Batı devletleri aralarında savaşlar hiç eksik
olmamıştır. Bunların ne kadar çok olduğunu tarih kitaplarında görmek
mümkündür.
Batı kendisinin çarpık düşüncelerini modernizm, liberalizm adı altında bütün
Müslüman ülkelere de empoze etmektedir. Müslüman ülkelerin aile yapısı bu
yöntemlerle bozulmaya çalışılmaktadır. Aile yapısının çöktüğü bir toplum
sağlıklı kalamaz. Bir sürü gibi yaşamak zorunda kalır. Bu da o toplumun zaman
içinde yıkılması ve yok olması demektir.
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Toplumsal cinsiyet kavramı adı altında, toplumumuzda eşcinselliğin
yayılmasına çalışılmaktadır. İnsan fıtratına tamamen aykırı olan bu kavramlar
toplumumuzdaki erkek-kadın dengesini altüst edip yozlaşmaya doğru
götürmektedir. Bu projeler kasıtlıdır. Hiçbir özgürlük anlayışı ile bağdaşmaz.
Bu türlü faaliyetler sonunda Batı toplumlarında eşcinsellik aşırı derecede
artmıştır. Böyle toplumları kullanarak kazanç elde etmek kapitalizmin çok
sevdiği bir şeydir. Çünkü cinsel dengesizliklerin yaşandığı toplumlarda
insanlar soğukkanlı düşünme yeteneğini kaybederler. Her türlü olayda
kafalarında cinsellik hakim olur. Bu da sağlıklı karar vermelerini engeller. Böyle
bir toplumu yönlendirmek, kullanmak ve üzerinden kâr elde etmek çok kolay
olur. Bu da kapitalizmin kutsal ruhuna çok uygundur.
Bu nedenle Müslümanlar batının bu iffetsizlik propagandalarına karşı durmalı
ve onların oyunlarına gelmemelidir. Aile yapılarını İslam ahlakı ile
sağlamlaştırmalı ve çocuklarını İslam ahlakı ile terbiye etmelidirler. Batının
sapık düşüncelerini empoze eden lm ve dizileri seyretmemelidirler. İslam'a
uygun lmlerin çekilmesi desteklenmeli ve toplumda İslam ahlakının hakim
olmasına çalışılmalıdır. Bu, bugün için yapılması gereken en büyük cihat
yollarından biridir.

Emeksiz Kazanç Peşinde Koşmak
Günümüzde insanlarımız kendisini yormadan, emek vermeden kazanç elde
etmek peşindedir. Borsa ile, nans vasıtaları ile, şans oyunları ile kısa sürede
zengin olmak hayali insanlarımızın kafalarında yer etmiştir. Batının kapitalist
sisteminin reklamlarının sonucu olarak bu türlü düşünceler insanların kafasını
doldurunca, insanlar kendilerini yormadan emek vermeden zengin olmak için
her yolu denemektedirler. Ancak gözü kararmış şekilde yapılan bu türlü
faaliyetler sonunda insanlar dolandırılmakta ve hüsrana uğramaktadırlar. Çiftlik
Bank, Thodex bu konudaki en son örneklerdir. Buralarda insanlar bir koyup üç
almayı hede emekteydi. Fakat karşı tarafta aptal değildi. O da oyununu kurup
bu insanları kandırdı ve paraları alıp kaçtı.
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Bütün bunlara neden insanın hırs ve tamah sahibi olmasıdır. Bunun sonunda
insanlar açgözlü olmakta ve kanaat sahibi olmayı terk etmektedirler. Meşru ve
helal olan az kazanç geçimine yeterli gelmeyince, insan kanaatsizlik nedeniyle
gayrimeşru, külfetsiz, emeksiz haram kazançlara yönelmektedir. Bu yolda
izzetini ve insanlık onurunu kaybetmektedir. Bunun sonunda kendisi de,
toplum da zarara uğramaktadır.
Kanaatsizliğin ve hırsın bu zararlarından insanı sakındırmak için
Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Ey insanlar! İstemekte güzel davranınız, rızkınızı helalinden arayınız. Zira kişi
için ancak yazılan vardır. Takdir edilen rızık ne ise odur. Kendisi için yazılan rızkı
yemeden kimse ölmez. Hoşlanmasa da rızkı kendisine verilecektir.”
Malının çoğalmasını isteyen kimse hırs ve tamah ile değil, kanaatle hareket
etmelidir. Kanaatini Allah'ın rahmetini kazanmaya vesile kılmalıdır.
Hırs ve tamah aslında insanın fıtratında olan köklü bir duygudur. Resûl-i
Ekrem Efendimiz (sav) bu hususu şu şekilde ifade etmiştir:
“Adem oğlunun iki dere dolusu altını olsaydı, üçüncüsünü de isterdi. Adem
olduğunun karnını ancak bir avuç toprak doldurur.”
Bu nedenle bu duyguyu tamamen söküp atmak, kökünü kazımak mümkün
değildir. Yapılacak iş bu duygunun akış yönünü değiştirmek, yüzünü
dünyadan ahirete çevirmektir. Dünyası için hırsla çalışan insan bu dünyanın
fani ve geçici olduğunu anlarsa ve o derece şiddetli hırsa değmediğine
kanaat getirirse, bütün varlığı ile ahireti için çalışmaya yönelir, uhrevi amellerini
çoğaltıp sevabını arttırmayı gaye edinir. Bu ise faydalı bir şeydir.
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Dünyada parası bol olan nansörler, ülkemizdeki insanları paranın cazibesinin
tuzağına düşürerek, onların parasal gücünü ele geçirmeye çalışmaktadır.
Birçok şans oyunları, yatırım oyunları insanların önüne konulmakta, onları bu
tuzaklar içine çekilerek para kaybetmelerine neden olmaktadır. Bu da
insanlarımızı mutsuzluğa ve güvensizliğe itmektedir. Oysa bu nans
kuruluşlarının amaçları ve çalışma yöntemleri iyice araştırıldığında çok riskli
yapı arz ettikleri hemen görülür. Reklamların göz boyamalarının etkisinde
kalınmazsa, soğukkanlılıkla bu sistemlerin insanları nasıl dolandırdığı çok rahat
anlaşılır. Bu durumda akıllı bir insan onlara katılmaz ve dolandırılmaktan
kurtulur.
İslami değerlerini kaybetmiş kimselerin, açgözlülük ve dünya malı sevgisinin
etkisi ile kendilerini bu propagandaların etkilerinden kurtarması zordur. Bu
insanlar kolaylıkla bu reklamların etkisinde kalabilmektedir. Bu da onların
sonunda hüsrana düşmelerine neden olmaktadır.

Bireysel Çıkarları Ön Planda Tutmak
İnsanların büyük bir kısmı kendi çıkarlarını ön planda tutarak diğer insanlara
karşı acımasız ve merhametsiz olabilmektedir. “Önce can sonra canan”
diyerek her şeyde kendi menfaatini göz önünde tutmaya çalışmakta, başkaları
ne olursa olsun zihniyetiyle davranmaktadırlar. Bu düşünce kişiyi kolaylıkla
adaletsizliğe, haksızlık yapmaya ve insanları kandırmaya itebilmektedir. Çünkü
başkasını düşünmeyen, hep kendini düşünen insanın dünyada adil olması,
başkalarının haklarına riayet etmesi beklenemez. Bu da toplumda huzur ve
güvenin bozulmasına neden olacak olan bir etkendir.
Bireysel çıkarların ön planda tutulmasına egoizm denir. Egoizm Batı
toplumlarının en belirgin özelliğidir. Batıda insanlar daima kendi çıkarlarını ön
planda tutarlar. Çünkü onlar için hayat yalnız maddi hede erin elde
edilmesidir. Bunları elde etmek için her türlü adaletsizlik, haksızlık onlar için
bir haktır. Hatta bu davranış onlar için tabiidir. Çünkü onlara göre hak yalnız
güçlü olanındır. Bu görüşlere bilimsel bir kılıf giydirerek evrim teorisi icat
edilmiş ve insanların önüne konmuştur. Onlara göre zayıf olanın, güçsüz
olanın güçlü karşısında yaşama hakkı yoktur. Fakat bu düşünceler bu ülkeleri
devamlı savaş içine itmiş, kendileri de huzurlu ve mutlu olamamışlardır.
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İnsanları yok etmek için acımasız ve çok güçlü silahlar üretilmektedir. Bunun
amacı nedir? İnandıkları ilkeleri uygulamak için hazır olmak mı? Ortadoğu'da,
Afganistan'da, Afrika'da milyonlarca insani sırf çıkarları için öldürmeleri onlara
tabii gelmektedir. Çünkü onlar güçlüdür ve dolayısıyla haklıdır. Ancak bu
yöntemle kendileri de bir gün yok olacaktır. Bir gün kendilerinden daha güçlü
bir toplum ortaya çıkınca, o da aynı kurallarla onları yok edecektir. Bu nasıl bir
acımasız hayat görüşüdür? Bütün bunların hümanizm başlığı altında
yapılması da ayrı bir husustur. Batılı, insanlara barış ve huzur götürüyoruz
diyerek onları öldürmekte ve zenginliklerine el koymaktadır. Asya, Afrika ve
Latin Amerika ülkeleri bu yöntemle sömürülmüş ve bu esnada da milyonlarca
insan öldürülmüştür. İşte Batı medeniyeti budur. Batının zenginliği ve
bugünkü refahı bu katliam ve ego üzerine kurulmuştur. Batının bugünkü
durumuna özenip de Batı hayranı olanların bunları görüp düşünmesinde
fayda vardır.
İslam sömürünün her türlüsüne, egoizmin her türlüsüne karşıdır. Çünkü
İslam'da adalet, paylaşım, yardımlaşma, merhamet esastır. Gerçek Müslüman
batının bu egoist davranışlarından ve düşüncelerinden uzak durmalıdır.
Çünkü İslam bunu emretmektedir. Müslümanlar şunu çok iyi bilmelidirler ki,
egoistler kendi çıkarlarını düşünmeleri sonunda istedikleri mutluluk ve
huzuru asla elde edemeyeceklerdir. Çünkü Allah Teâlâ'nın ilahi nizamında
egoistler için hüsran vaat edilmektedir.
Şefkat ve merhamet kalplerdeki katılığı yumuşatan, nefretin yerine sevgiyi
koyan, insanları birbirine daha çok yaklaştıran bir duygudur. Peygamberimiz
(sav) bu hususu şu şekilde belirtmiştir:
“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta, birbirini korumakta bir
vücut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olursa, diğer organları da
bu yüzden ateşlenir ve yorgun kalır.”
İslam'ın getirdiği merhamet bütün insanlığı, hatta bütün varlıkları kucaklayan
evrensel bir merhamettir. Allah'ın yarattığı her varlığa şefkat İslam'ın önemli
esaslarından biridir. Bu sebeple Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
“İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Yerde
olanlara merhamet ediniz ki gökte olanlar da size merhamet etsinler.”
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Adaleti Terk Etmek
Adalet, en geniş anlamıyla hak sahibinin hakkını tam olarak vermektir. Bireysel
ve sosyal yapıda dirlik ve düzeni, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun
yaşamayı sağlayan ahlaki bir erdemdir. Yetki sahibinin elinden geldiğince
adaletle davranmasının ve hak sahibine hakkını tam olarak vermesinin
kötülükleri önleyeceği, huzurlu ve güvenli bir ortamın oluşmasına katkıda
bulunacağı apaçık ortadadır.
Dünyanın düzeni ve huzuru adaletle ayakta kalır. Allah Teâlâ Kur'an'da
insanlara adaletli olmalarını emretmektedir:
“Allah size adalet ve iyiliği emreder” (Nahl, 16/90).
“Allah insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi
emreder.” (Nisa, 4/58)
Ayet-i kerimede adaletle hükmetmekten bahsedilirken “insanlar arasında”
tabirinin kullanılması dikkat çekicidir. Çünkü insanlık aleminde ideal huzurun,
gerçek barış ve sükûnun gerçekleşmesi, ancak müslim - gayrimüslim ayırımı
yapmadan bütün insanları içine alan bir adalet anlayışının tatbiki ile
mümkündür. Nitekim Maide suresinin 42. ayetinde Allah Teâlâ
gayrimüslimleri kastederek peygamber efendimize “Eğer hükmedersen,
aralarında adaletle hükmet” buyurmuştur. Bu da İslam'ın adalet anlayışının
bütün insanlığı içine alan evrensel bir genişlikte olduğunu göstermektedir.
Adaletle ilgili olarak Peygamber Efendimiz (sav) de şöyle buyurmuştur:
“Adil olanlar (hükümlerinde ve görevli oldukları hususlarda adalet üzere
muamelede bulunanlar) Allah Teâlâ'nın indinde nurdan minberler
üzerindedirler (yani yüksek nurani mertebelere nail olurlar).”
“Adil bir hükümdarın bir saatlik ibadeti, başkasının 70 senelik ibadetine denk
bulunur.”
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Yine Peygamberimizin bildirdiğine göre, hiçbir gölgenin bulunmadığı
kıyamet gününün boğucu karışıklığında Arş-ı İlahi’nin gölgesinde
ferahlayacak olan 7 sınıf insanın en başında adaletli davranan idareciler
gelmektedir.
Cennete girecek olan üç grup insandan en birincisi, yine kudret ve iktidar
sahibi olup da adaletle davranan kimseler olmaktadır. Vazifesinde adalete
riayet etmeyen bir insan kendisine de, vatanına da, milletine de, hatta bütün
insanlığa da fenalık yapmış olur. Herhangi bir hakkın kaybolmasına veya
gecikmesine sebebiyet vermek bir zulümdür. Herhangi bir kimseden haksız
yere bir şey almak yine zulümdür. Herhangi bir insana veya canlıya haksız yere
eziyet etmek de bir zulümdür. Zulmün neticesi ise acıklı bir azaptır. Dünyevi
ve uhrevi felakettir. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:
“Mazlumun (zulme uğrayanın) bedduasından sakının. Çünkü o dua ile Allah
Teâlâ arasında perde yoktur.”
İslam'a göre hidayete ancak hakka uyulmakla erişilir. Bu da adaletli
davranmakla mümkündür. Bunu şu ayet ifade etmektedir:
“Yine bizim yarattığımız insanlardan öyle bir ümmet vardır ki, onlar hakka yol
gösterirler ve o hak ile adaleti yerine getirirler.” (Araf, 7/181)
İmam Gazâlî (ks) “İhya” adlı kitabında şunları ifade etmektedir: “Nefsin üç
gücünden “hikmet”, “şecaat” ve “iffet” şeklinde üç erdem ortaya çıkar. Onların
kendi aralarındaki ahenk dolayısıyla dördüncü bir erdem olan “adalet”
meydana gelir.”
Adalet erdeminin kapsamına giren birçok alt erdemler vardır. Bu alt erdemleri
İslam alimleri şöyle ifade etmişlerdir: Doğruluk, vefa, ülfet, yakınlarla ilişkiyi
sürdürmek, ödüllendirme, iyi muamele, bir şeyi güzelce yerine getirmek,
dindarlık, kin gütmemek, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, lütufkar olmak, itidal,
ölçülülük, ılımlılık, dengelilik, orta yolda olmak, hakkaniyet, emanete riayet,
sözünde durmak, hükümlerde ihtiyatlılık ve tarafsızlık, şahitlikte gerçeği
söylemek, güvenilirlik, kararlılık, cesaretlilik, şefkat.
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Bu alt erdemler dünyanın birçok yerinde yozlaşmış ve dejenere edilmiş
olduğu için adaletin geçerli olduğu yerler dünyada çok az sayıdadır.
Ülkemizde de yukarıdaki alt erdemlerin büyük bir kısmı yozlaşmış
durumdadır. Bu nedenle de ülkemizde adalet erdemi istenilen ve tutarlı bir
oranda gerçekleşmemektedir. Bu toplumumuz için bir uyarı işaretidir. Çünkü
adaletsiz toplumlar uzun süre ayakta kalamazlar. Zira Kur'an'da bildirildiği
üzere Allah zalimleri doğru yola iletmez.
“…Allah zalimleri doğru yola iletmez.” (Ali İmran, 3/86)
“… Allah zalimlerin topluluğuna hidayet ihsan etmez.” (Tevbe, 9/19)
Hidayete erişemeyen bir toplum huzursuz, güvensiz ve dengesiz olacaktır. Bu
da o toplumun zamanla çökmesi demektir. Böyle kötü bir sonuçtan
kurtulmak için toplumumuzun bütün bireylerinin topluca Allah'ın ipine
sarılmaları gerekir. Yani İslam ahlakına dönmeli ve Allah Teâlâ'nın Kur'an'da
bildirdiği emir ve yasaklara tamamen uymalıdırlar. Bu konuda
Peygamberimizin ahlakı ve sünneti örnek alınmalıdır.
Kurtuluş İslam’dadır. Başka yollara sapanların, kendi akıllarınca ahlak inşa
edenlerin reçeteleri hiçbir zaman başarılı olamayacaktır. Tarih bu konuda
birçok örneklerle doludur.
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Toplumumuzda Aile Ahlâkının Yozlaşması
Aile toplumumuzda, yapısal olarak dayanışma ve istişarenin, sevgi ve saygının,
kültür ve inancın yaşayarak öğrenildiği kadim bir mektep, mikro bir devlet ve
kutsal bir kurumdur. Bu nedenle aile bireylerin yetişmesinde, toplumların ve
devletlerin yaşamında özel bir konuma sahiptir. Aile ahlakı medeniyetlerin
ortaya çıkmasında en önemli etkendir.
Ailenin ve ahlakının böyle önemli konumuna rağmen siyasi, ideolojik ve
küresel nedenlerle aile kurumu günümüzde çok ciddi bir şekilde
yıpranmalara maruz kalmıştır. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren dünyada yaşanan
gelişmeler, batının kültür değerleri ile bütünleşerek emperyalist bir
tahakküme dönüşmüştür. Kapitalist sistemin pazar anlayışı ile aileler ve bütün
insanlık alemi bir ahlaki buhran ile karşı karşıya kalmıştır. Bunun sonunda
bireysel, toplumsal ve medeni yaşamda, temel değerlerin göz ardı edildiği
yeni bir aile anlayışı ortaya çıkmasına neden olunmuştur.
Aile kavramı zaman içinde faizci, kapitalist, emperyalist anlayışın bir ürünü
olarak kutsal bir kurum olmaktan çok, çıkar birlikteliğinin temel alındığı bir
yapıya dönüşmektedir. Aile içindeki kadın ve erkeğin rol ve görevlerinde,
toplumsal ve kültürel yapıyı bozucu değişimleri yaşamaktayız. Kadın çalışma
alanına hunharca itilmiştir. Erkek ise aile meşguliyetinden farklı gündemlere
çekilmiştir. Bunun sonunda aile içindeki geleneksel dengeler alt üst olmuş ve
aile bireyleri arasındaki bağlar zayı amıştır.
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Aile yapısında günümüzde yaşanan bozulmanın en önemli nedenleri,
insanların yaşam felsefelerinin değişimi ve aile kurumundan beklentilerinin
önemli ölçüde değişikliğe uğramasıdır. Bunun nedeni modernizmin dayattığı
ilkelerdir. Bireyler modernizmin getirdiği yaşam anlayışını benimsemişler ve
böylece kendilerinden başkasını önemsemeyen, başkaları için fedakarlık
yapmayan ve kendi özgür yaşamını amaç edinen kişilere dönüşmüşlerdir. Bu
da insanlar için, “eş”,”anne”, “baba” yani “aile” olmanın anlamlarını yitirmesine
neden olmuştur.
Yaşam felsefesindeki bu değişiklikler, evlilik ile ilgili beklentileri de
farklılaştırmış ve bu da aile kurumunun bozulmasına neden olmuştur.
Moderniteden önceki dönemde evlilik, çok güçlü sosyal ve kültürel bir
bağlılığı ifade ederken, günümüzde bu değerler zayı amıştır.
Son iki asır boyunca, gelenek ile modernite arasındaki çatışma, geleneksel
yapılara büyük hasar vermiştir. Çünkü özellikle küresel sömürü sistemi, arzu
ettiği yeni insan ve yaşam modeli karşısında duran her türlü yapıyı
itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Geleneksel yapılar bir çeşit gericilik olarak
vası anmakta ve bu yapıların uygar ve çağdaş olmadığı vurgulanmaktadır.
Bunun da delili olarak batının maddi zenginliği öne sürülmektedir. Bu delile
inananlar, emperyalist kapitalizmin ön gördüğü modern hayatı
benimsemekte ve böylece medeni ve ilerici olduklarını zannetmektedirler.
Oysa sonuçta kapitalist düzenin bir sömürü objesi olmaktan
kurtulamamaktadırlar.
Bugün karşımızda ahlaki olan her şeyin kaybolduğu, ahlaka dair olanın tahrip
edildiği ve ahlaklı bireyin ve dolayısıyla ahlaklı ailenin yok edilmeye çalışıldığı
bir dünya durmaktadır. Çünkü modern hayat tarzı, ahlaki değerlerin altını
oyarak yok etmekte, erdemli bir hayat sürmeye çalışan insanların ahlaki
değerlerden uzaklaşmalarına neden olmaktadır.
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Modernizmin insan hayatına pek çok kolaylıklar geçirdiği inkar edilemez.
Ancak bununla birlikte birçok olumsuz gelişmelere de sebep olmaktadır.
Örneğin insan ve kutsal değerler arasındaki bağ kopartılmış veya
zayı atılmıştır. İnsanın manevi değerlere yabancılaşmasına neden olmuştur.
İnsan çevresinde yalnızlaşmıştır. Bunun sonunda insanlar ticaret ve tüketim
metaı haline getirilmiş, fuhuş ticareti artmış, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
çoğalmıştır. İnsanlar arasındaki ilişkilerde çıkarcılık egemen olmuş, ırkçılık
hortlamış, insanlar birbirlerini dışlayıp düşmanlaşmış, savaş ve terörün
tahribatı korkunç boyutlara ulaşmıştır.
Modernizm insanın manevi tarafının olduğunu unutturmuştur. İnsana
hayatın amacının yalnız madde ve maddi zevkler olduğu empoze edilmiştir.
İnsanlar ahiret ve hesap günü gibi düşüncelerden uzaklaştırılarak, madde ve
akıl ilahlaştırılmıştır. Bunun sonunda insanlar Tanrıyı dünyevileştirmiş ve
kendilerini bir bakıma Tanrı yerine koymaya başlamışlardır. Böylece bütün
kutsal denilen şeyler yok edilmeye çalışılmıştır.
Modern dünyada ahlak anlayışı sekülerleşmiştir, yani din insan hayatından
dışarıya itilmiş ve dinin günlük hayattaki etkisi kaybolmuştur. Seküler ahlak
sistemini benimseyen modern insan, her şeyin ölçüsünün kendisi olduğuna
inanan, her şeyi elde etme güdüsünün temelini oluşturan güçlü bir egoya
sahip, hedonist, makyavelist ve Tanrıya ihtiyaç duymayan bireyler haline
gelmiştir. Bütün bunlara rağmen seküler ve modern yaşamı benimseyen
insanların kalpleri tatmin olmamaktadır. Çünkü “Kalpler ancak Allah'ı
zikretmekle mutmain olur” (Rad, 13/28). Dolayısıyla Allah'ı terk eden kalpte, her
zaman tatminsizlik ve doyumsuzluk hakimdir. Modern ve seküler insan tatmin
olmak için daha fazla madde peşine düşer, fakat daha fazla madde elde
ettikçe tatminsizliği daha çok artar. Bu durum şu hadiste çok güzel
anlatılmaktadır: “Dünya malı tuzlu su gibidir, ondan içen insanın susuzluğu
artar”.
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İslam Ahlakında Aile
Aile bir erkek ve bir kadının bir araya gelmesinden oluşan bir sosyal kurumdur.
Peygamberimiz (sav)’in bir hadisinde “Aileyi oluşturan erkek ve kadın bir
bütünün iki eşit yarısıdır” olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla erkek ve kadının
biyolojik açıdan farklı özelliklere sahip olması, iki cinsten birinin diğerine üstün
olduğu anlamına gelmez. İslam'da tek üstünlük ölçütü takvadır (Hucurat,
49/13). Kur'an-ı Kerim'de, aileyi oluşturan erkek ve kadının birbirlerinde huzur
bulması için yaratıldığı ve kalplerine eşlerine karşı sevgi ve rahmet
yerleştirildiği belirtilmiştir (Rum, 30/21). İslam'da evlilik teşvik edilmiştir (Nur,
24/32). Ancak kadın ile erkeğin birlikteliği aile kurumunun oluşumu için her
zaman yeterli değildir. Bu birlikteliği aile haline getiren unsur nikahtır.
Aile oluşumu ve devamı için karşılıklı sevgi ve saygı ortamının olması çok
önemlidir. Çünkü sevgi ve saygının olmadığı ortamlarda ailenin varlığını
koruyabilmesi mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de aile bağları ile ilgili anahtar
kavramlar sevgi, merhamet ve huzurdur (Rum, 30/21). Aralarında sevgi ve
merhametin olmadığı bireylerden oluşan aile içinde hiçbir zaman huzur
olmayacaktır. Bu huzursuz aileler hem yakın çevrelerinde ve hem de
toplumda bir sorun kaynağı olacaktır. Bunun böyle olduğunu toplumumuzda
her zaman gözlemlemekteyiz. Boşanmaların artması, aile içi şiddetin ve hatta
cinayetlerin artması bu sevgi ve merhametsizliğin bir sonucudur.
Aile içinde erkeklerin hanımlarıyla güzel geçirmeleri konusunda özellikle
uyarılmaktadırlar (Nisa, 4/19). Bu geçinmede dinin meşru gördüğü, akl-ı
selimin onayladığı ve Müslüman toplumunun benimsediği davranış tarzları
esastır. İslam ahlakında birlikte karar verme anlamındaki istişare/danışma da
temel bir davranış ilkesidir (Şûrâ, 42/38). Bu açıdan aileyi ilgilendiren her
konuda eşlerin karar verme sürecine katılmaları gereklidir. Bu konuda
Peygamberimiz (sav)’in şu hadisleri çok önemlidir: “En hayırlınız hanımlarına
karşı en hayırlı olanınızdır”, “Hanımlarınız konusunda Allah'tan korkun. Çünkü
siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız”.
Fakat günümüzde bu ahlaki değerlere uymayan birçok olaylara şahit oluyoruz.
İnsanlarımız seküler yaşam tarzını benimsediklerinden, İslam'ın bu uyarılarını
göz ardı etmekte ve sonuçta aile içi yıkımlara uğranılmaktadır. Aile içi
geçimsizlik ve şiddetin asıl nedeni buradadır.
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Eşler arasındaki ilişkinin ahlaki niteliği hem çocukların şahsiyetlerinin
şekillenmesinde hem de toplumun sağlıklı bir şekilde oluşmasında birinci
derecede etkendir. Eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bu husus şu
ayette ifade edilmektedir: “Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi
kadınlara da erkekler üzerinde hakları vardır” (Bakara, 2/228). Eşler arasındaki
insani ilişkilerde göz önünde tutulması gereken ilke Kur'an-ı Kerim'de şöyle
ifade edilmiştir: “Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.
Onlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar, namaz kılarlar, zekat verirler.
Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir” (Tevbe,
9/71).
Aile içindeki hak ve sorumluluklar eşler tarafından maruf bir ölçü ile
paylaşılmalıdır. Eşler arasındaki ilişkilere “öfke” kontrolü tavsiye edilmektedir
(Ali İmran, 3/134). Aile içi problemlerin çözümünde karşılıklı olarak konuşup
anlaşma yolu tavsiye edilmiştir (Nisa, 4/34,128). Konuşurken güzel, doğru, tatlı,
gönül alıcı ve yumuşak olmak İslam ahlakının ilkeleridir. Bu ilkeleri en güzel
anlatan Peygamberimizin hayatıdır. Hz. Peygamber (sav) kimseye karşı şiddet
dilini kullanmamıştır. Bu bağlamda eşlerini döven erkeklere: “Gece birlikte
olduğunuz hanımlarınızı nasıl döversiniz?” diyerek kınamıştır. Kur'an-ı
Kerim'de eşler arasındaki sorunların ailenin birliğini tehdit etmesi halinde, her
iki eşin ailesinden güvenilir kimselerin hakemliğine başvurulması tavsiye
edilmiştir (Nisa, 4/35). Hakemlik yapan kişilerin de adaletle davranmaları
istenmiştir. Bunlar aile birliğinin hemen yıkılmaması ve sorunların giderilmesi
için bütün imkanların kullanılmasının istenmesidir.
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Çocuklar Yüce Allah'ın anne ve babaya bağışladığı birer hediyedir (Şûrâ,
42/49,50). İslam ahlakına göre dünyaya gelen her çocuk temiz bir yaratılış
üzerindedir. Sonra anne ve babası onu kendi inanç ve kültürüne göre yetiştirir.
Çocuklarını İslam inancına uygun olarak yetiştirmeyen aileler büyük bir günah
işlemektedirler. Çünkü İslam’ı bilmeyen ve onu yaşamayanlar hem dünyada
hem de ahirette hüsranda olacaklardır. Çocuğun kız veya erkek oluşu arasında
bir ayırım yapılmamalıdır. Kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapmak bir
kültürel problemdir. İslam bu konuyu onaylamaz. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de
şöyle ifade edilmektedir: “Onlardan birisi bir kızı olduğu müjdelendiğinde içi
gamla dolarak yüzü simsiyah kesilir. Kendisine verilen kötü müjde yüzünden
halktan gizlenmeye çalışır. Onu utana utana tutsun mu yoksa toprağa mı
gömsün? Ne kötü hükmediyorlar” (Nahl, 16/58,59). Bu durum İslamiyet’ten
önceki Arap toplumlarındaki kültürel yanlışlığı anlatmaktadır. İslam geldikten
sonra bu yanlış düşünceleri ortadan kaldırmış ve doğru olan ilkeleri insanlara
kabul ettirmiştir. Bununla beraber toplumumuzda bazı kesimlerde hala erkek
ve kız çocukların aralarında farklılık olması, özellikle miras konusunda erkek ve
kız çocuklar arasında farklı düşünülmesi İslam'a tamamen aykırı olup
Müslümanların bu türlü hususlarda dikkatli olmaları gerekmektedir.
İnsanın yeryüzündeki varlığının sebebi olan anne ve babanın katlandıkları
fedakarlıklar olmasa, çocuğun hayatta kalmasını düşünmek zorlaşır. Çocuğun
yetişmesi, iyi bir eğitim ve terbiye alması için anne ve babanın gayretleri ve
katkıları başka hiç bir şeyle karşılaştırılamaz. Bu nedenle bireyin anne ve
babasına karşı olan görev ve sorumlulukları Kur'an-ı Kerim'de son derece açık
bir şekilde dile getirilmiştir (İsra, 17/23,24).
Anne ve babadan sonra insana en yakın olan kişiler kardeşlerdir. Aile içinde
yetişen, anne ve babanın sevgi ve şefkatini gören kardeşler arasında kuvvetli
bir duygusal yakınlık vardır. Bu nedenle İslam dini kardeşler arasındaki ilişkinin
kesilmemesini emreder. Kur'an-ı Kerim'de anne ve babaya iyilikten sonra
akrabalara iyilik zikredilmektedir (Nisa, 4/36).
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Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 34. ayette ifade edildiği üzere, aile içinde erkek
kadın üzerinde kavvam olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın anlamı erkeğin
ailede kadın üzerinde koruyucu ve yönetici olmasıdır. Aile de bir topluluktur.
Bu topluluğun da bir yöneticisi olmalıdır. Bu yöneticinin erkek olduğunu Hakk
Teâlâ bu ayetle bildirmektedir. Bu aslında yaratılıştan gelen bir özelliktir. Çünkü
erkekler kadınlara göre daha soğukkanlı ve daha güçlüdürler. Kadınlar
kararlarında daha duygusal davranırlar. Bu nedenle ailede sorumluluk erkeğe
verilmiştir. Erkeğin yönetici olmasının nedeni ayetin devamında şöyle
açıklanmaktadır: “Bu da Allah'ın kimini kimine üstün kılması ve bir de
erkeklerin mallardan sarf etmeleri sebebiyledir”. Buradaki üstünlük Allah
katındaki üstünlük değildir. Çünkü Hucurat suresinin 13. ayetinde “Allah
katında üstünlük ancak takva iledir” buyurulmaktadır. Yukarıdaki ayette geçen
üstünlük ise erkeklerin aileden, karısından, çocuklarından ve onların
geçimlerinden ve korunmasından sorumlu olması nedeniyledir. Erkek daha
güçlü ve dirayetli olarak yaratılmıştır. Bu nedenle ailede otorite erkeğin elinde
olmalıdır. Fakat bu erkeğin kadına tahakküm etmesi anlamına gelmez. Erkek
aile üyelerine sevgi, saygı ve merhametle davranmak zorundadır. Yanlış
davranışta bulunanları düzeltmek ve onlara doğru yolu göstermekle
görevlidir. Erkek bu işlerinde İslam'ın emir ve yasaklarıyla hareket etmek
zorundadır. İşte bu durum, İslam'ın aileye önemli bir bakış açısıdır.
Bu görüşe itiraz edenler ve kadın da erkeği yönetebilir diyenler
yanılmaktadırlar. Çünkü dünya hayatı birçok acımasız darbelerin insanların
başına iş açtığı olaylarla doludur. Aile dış dünyadan birçok olumsuz ve tehlikeli
etkilere maruzdur. Bunlara karşı ailenin dayanması ve güçlü olabilmesi için
onun korunabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü ve soğukkanlı olan insanların
yapabileceği bir iştir. Kadının duygusal ve narin yapısı buna manidir. Bütün
bunlar kadının değerini küçültmez. Kadının da erkeğe üstün olan birçok
vası arı vardır. Kadın aile içinde kocasına meşru işlerde itaat etmesi görevidir.
Bu itaat onun değerini azaltmaz. Bir hadisinde Peygamberimiz (sav) şöyle
buyurmaktadır: “Bir kadın kocası kendisinden razı olarak vefat ederse
cennetliktir”.
Bu konuda şeytana uyarak aceleci bir hüküm vermeden önce İslam'ın
açıklamalarının hepsinin birden göz önüne alınması gereklidir. O zaman Allah
Teâlâ'nın bu emrinin ne kadar yerinde olduğu açıkça anlaşılır.
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Aile Ahlakının Yozlaşması
Toplumumuzdaki ahlaki çöküntü maalesef her bakımdan zirveye
tırmanmaktadır. Bu ortamda aile kurumu da çatırdamaya başlamıştır. Bu
nedenle boşanmalar artmıştır. Ahlaki yozlaşmanın artması sonucu edep, haya,
ar ve namus çok hasar görmüştür. Nikahsız birliktelikler ve zina suç olmaktan
çıkarılmıştır. Aileyi yıkan yasalar ve projeler hayata geçirilmiş, aile içi şiddet
olayları artmıştır. Bunun sonunda dramatik olaylar meydana gelmiş ve sonu
ölüme giden şiddet olayları çoğalmıştır.
Giyim, kuşam berbat bir hal almıştır. Kadınların çıplaklığı medeniyet, ilericilik ve
özgürlük olarak insanlarımıza empoze edilmiştir. Kadının tesettürsüz oluşu
aile hayatının mahremiyetine gölge düşürmüştür. Oysa yakın tarihlere kadar
bu bozulmalar çok azdı. Kadınlarımız, hanımlarımız ve bacılarımız bir saç telini
bile kimseye göstermezdi. Vücut hatlarını belli eden elbiseler giymezlerdi.
Böylece kadının mahremiyeti ailenin mahremiyetini temin ediyordu. Ancak
bugün kadının kişisel mahremiyeti İslami ölçülere göre korunmadığından,
aile mahremiyeti de bozulmaktadır.
Aile ahlakının yozlaşmasını tetikleyen birçok faktör vardır. Bunlar içeriden ve
dışarıdan bilinçli ve planlı bir şekilde desteklenmektedir. Asıl amaçları
toplumu ayakta tutan aileyi bitirmek ve bu müesseseyi ortadan kaldırmaktır.
Aile ahlakı ortadan kalkarsa ülkemizde çocukların İslami eğitimle
yetiştirilmeleri mümkün olmayacaktır. Emperyalistlerin istedikleri de budur.
Bu amaçlarını gerçekleştirmek için televizyon ve internette birçok müstehcen
ve sapık davranışları içeren lm ve videolar yayınlanmaktadır. Bu yayınların
etkisiyle toplumumuzdaki aile hayatı İslami ilkeleri terk etmeye zorlanmıştır.
İstenilen şey ailedeki ahlak ilkelerinin İslamiyet'e uymaması ve seküler/dünyevi
ahlak ilkelerinin benimsenmesidir.
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Aile Hayatında İslami İlkeler Terkedilmiştir
İslam aile hayatını düzenleyen birçok kurallar koymuştur. Şeriatın bu emirleri
aile hayatının sağlıklı, güvenilir bir şekilde devamı için gerekli olan en önemli
hususlardır. Çünkü insanı yaratan Allah Teâlâ onu en iyi tanıyandır. Onun
dünya ve ahiret mutluluğu için neyin gerekli olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu
nedenle şeriatın emirleri insanlar için en önemli yol göstericidir. Ancak bu
kurallar uygar olmak, çağa uymak adı altında terk edilmektedir. Tamamen batı
kültürünün etkisi ile oluşan bu görüşler maalesef toplumumuzdaki bireyleri
İslam dışı hayat sürmeye itmiştir. Bunun sonunda da aile hayatını ayakta tutan
dinamikler yozlaşmaya başlamıştır. Bu yozlaşmaların bazılarını aşağıda ele
alıyoruz.
1) Aile mahremiyeti terk edilmiştir.
İslam'ın aile anlayışında aile mahremiyeti çok önemlidir. Çünkü aile içinde
olup bitenler yalnız ve yalnız orada yaşayan insanları ilgilendirir. Başkalarının
bunları bilmeleri ailedeki birliği bozar. Aile içindeki problemleri başkalarının
bilmemesi gerekir. Fakat bugün görüyoruz ki eşler birbirleri aleyhine sosyal
medyada veya arkadaş çevrelerinde konuşmaktadırlar. Bu dedikodular
yayılmakta, böylece aile fertleri arasında düşmanlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu
düşmanlıklar da ailenin temelini sarsmakta, sonuçta ayrılıklar ve şiddet ortaya
çıkmaktadır.
Her ailede problemler olabilir. Fakat bu problemler aile içinde veya yakın
akraba çevresinde halledilmelidir. Bir atasözümüz bu durumu çok iyi
anlatmaktadır: “Kol kırılır, yen içinde kalır”. Bu nedenle aile içi problemlerin
dışarıya yansıtılmaması gerekir. Bununla ilgili Kur'an'da ayetler ve
Peygamberimiz (sav)’in hadisleri vardır. Buradaki kurallara riayet edilmesi
ailenin geleceği ve selameti bakımından önemlidir. Bu problemlerin her
tarafa yayılması ve bu konuda dedikoduların artması aile bireylerinin sinir
sistemlerini yıpratır ve bunun sonunda aile birliği de yıpranmış olur.
Bunlardan çekinmek ve uzak durmak her Müslümanın görevidir.
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Aile mahremiyetinin bir göstergesi de evlerdeki kapı ve pencerelerin, evin içi
dışarıdan görülmeyecek şekilde perdelerle örtülmesidir. Bir hadis-i şerifte, “Bir
evin penceresinden içeri bakan bir yabancının gözlerinin çıkarılması caizdir”
buyurulmaktadır. Ancak günümüzde evler yabancı bakışlara karşı
korunmamaktadır. Perdeler açıktır ve dışarıdan evlerin içleri rahatlıkla
görülmektedir. Bu davranış İslam'a aykırıdır. Çünkü perdeler açık olursa, evin
içinde daha serbest kıyafetle gezen insanlar dışarıdan rahatlıkla görülür.
Bunlar edebe, hayaya ve aile mahremiyetine aykırıdır.
2) Aile içinde yenilen ve içilenler sosyal medyada yayınlanmaktadır.
Bu anlayış yanlıştır. Çünkü insanların kendi aralarında yiyip içtiklerini
başkalarına göstermesinin hiçbir anlamı yoktur. Bu başkalarına gösteriş
yapmaktır. Aynı imkana sahip olamayanlarda haset ve düşmanlık hislerinin
ortaya çıkmasına neden olur. Bu da toplum açısından sağlıklı bir şey değildir.
Burada ayrıca kul hakkı ve göz hakkı da ortaya çıkmaktadır. İslam kültüründe
eskiden Müslümanlar yaptıkları alışverişleri bile diğer insanlardan gizlerlerdi.
Çarşıda satın alınanların içine konulduğu ve dışarıdan içinin görülmediği
torbalara “zenbil” adı verilirdi. Yani yaptığı alışverişi başkasının bilmemesi,
yalnız sen bil diye düşünülmüştü. Bunun nedeni o maddeleri alamayan
insanların mevcut olduğu ve burada insanların göz hakkının ortaya çıkması
nedeniyledir. Göz hakkı olan yerde paylaşım gereklidir. Kul hakkı söz konusu
olmaması için bu paylaşım önemlidir. Aksi halde yediğini, içtiğini, satın aldığını
başkalarına gösterildiğinde, onları temin edemeyen insanlar bunları görürse
ortaya göz hakkı ve dolayısıyla kul hakkı ortaya çıkar. Bununda hesabı bir gün
insana ahirette sorulacaktır.
Dünya hayatı bir imtihandır. Dünya insanların yiyip içip keyif sürmesi için
yaratılmamıştır. İnsanların birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Bunlardan
biri de kul hakkıdır. Bu nedenle Peygamberimiz (sav)’in şu hadisi önemlidir:
“Komşusu aç iken tok yatan (insan) bizden değildir”.
Ancak bu İslami ilkeler bugün toplumumuzda göz ardı edilmekte ve aileler
yedikleri içtikleri her şeyi sosyal medyada, toplum içinde, herkesin önünde
göstermektedirler. Bütün bunlar sorumluluk gerektiren şeylerdir ve insanlara
bunların hesabı sorulacaktır (Tekasür, 102/8).
3) Aile kurumu bir çıkar ilişkisi olarak görülmektedir.
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Eşler evlenirken mal paylaşımı için ön anlaşma yapmaktadırlar. Bu aslında
birbirlerine güvenmemenin bir göstergesidir. Daha yolun başında birbirine
güvenmeyen insanların aile hayatı hiçbir zaman güven ve huzur içinde
geçmez. Aile hayatının temelinde karşılıklı güven vardır. Bu güven olmazsa
aile hayatı sonunda bozulur.
Bu düşünce tarzı tamamen Batı kapitalist anlayışının bir ürünüdür. Çünkü her
şeyde madde hakim olunca, ailede de en temel unsur madde olmaktadır.
Ailede maddi hayat sekteye uğrayınca eşler derhal birbirlerini terk etmekte ve
boşanmalar olmaktadır. Oysa aile karşılıklı fedakarlık isteyen bir sosyal
kurumdur.
Toplumumuzda aile hayatında çok gördüğümüz şeylerden biri de ailedeki
eşlerinden birisi amansız hastalığa tutulunca diğer eşin onu terk etmede veya
eşlerden birinin maddi kaynakları bitince diğer eş onu hemen terk
etmektedir. Bunlar evlenen kişilerin maddi çıkar için evlendiklerinin bir
delilidir. Fakat evlilik bu değildir. Buradaki gayri ahlaki durum, aileyi bir çeşit
ticaret ortaklığına indirgemektedir. Bu ise eninde sonunda bu evliliğin
bozulacağının bir işaretidir. İnsanların maddi kazançları her gün aynı
olmayabilir, hayat inişli çıkışlıdır. İslam bu gibi durumlarda sabrı tavsiye
etmekte ve Allah'tan bir çıkış yolunun beklenmesi emredilmektedir. “Para
bitti, aileye paydos” prensibi ile hareket etmenin hiçbir ahlaki değeri yoktur.
Bu anlayışlar bireyleri ve toplumları hiçbir zaman huzur ve refaha ulaştırmaz.
4) Ailede yaşlı insanlar dışlanmaktadır.
İslam kültüründe evin yaşlıları, yani büyükanne ve büyükbabalar ailenin bir
güzelliği ve bereketi olarak değerlendirilir. Bunun için de büyüklere saygı ve
sevginin gösterilmesi, hatta onlara “öf” bile denilmemesi emredilir (İsra,17/23).
Bu, ailenin küçük büyük bütün fertlerinin birlik, sevgi ve saygı ortamında
olmalarını sağlar. Böyle bir ortam ailede huzur ve güvenin teminatıdır.
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Bugün toplumumuzda bu kültür terk edilmekte ve yaşlılar yalnızlığa
itilmektedir. Onların aile içindeki varlıkları gençleri rahatsız etmekte, dolayısıyla
aile dışında bir yerde, örneğin huzurevlerinde oturmalarına sebep olmaktadır.
Huzurevleri, çoluk çocuğu olan yaşlılar için, diri diri mezara girmek gibidir. Bu
insanların ne kadar mutsuz ve çaresiz olduklarını düşünmek hiç de zor
değildir. Bunlara sebep olan gençlerin bir gün aynı şeyin kendi başlarına da
gelebileceğini düşünmeleri gerekir. Kendileri de bu duruma düşünce acaba
ne yapacaklardır? Şimdi gençken dünya hayatının tadını çıkarabilmektedirler.
Fakat yaşlanınca onların da bir köşeye terk edileceklerini akıllarına hiç
gelmemektedir. Bu dünya “Etme bulma”, “Ne ekersen onu biçersin”
dünyasıdır. Ancak insan nefsi ve şeytan insanları bu ikazlardan uzak tutmakta
ve hem dünya hem de ahiretteki kötü sonlarını hazırlamaktadırlar. Çünkü
İslam bu türlü davranışları kesinlikle yasaklamış ve bunu yapanların hesabının
muhakkak ahirette sorulacağı ifade edilmiştir.
Bu düşünce ve davranış şekli eskiden toplumumuzda söz konusu değildi.
Yaşlılar ailenin baş tacı idiler. O yüzden toplumda huzur ve bereket vardı. Ne
zaman ki toplumumuzda batı kültürü, modern ve seküler kültür hakim oldu,
bu güzellikler terk edilmeye başlandı. Aileler küçüldü ve herkes kendi hayatını
yaşamaya başladı. Böylece insanlar yalnızlaştırıldı ve mutsuzlaştı. Ancak bu
mutsuzluklarının sebebini anlayamadıkları için, dünyanın maddi güç ve
zevklerine daha çok dalarak mutlu olmaya çalışıldı. Fakat sonuç daima daha
kötü oldu. Çünkü bu düşünce ve davranış biçimi insanın fıtratına, yaratılış
amacına uygun değildi.
Bugünkü insanların mutsuzlukları, tatminsizlikleri ve sevgisizlikleri modernist
ve seküler hayat tarzının olumsuz sonuçlarıdır. Uygar olmak için seküler hayatı
kendilerine yol olarak seçenler, sonunda hüsrana uğrayacaklardır. Bunu her
gün toplumumuzda gözlemek mümkündür. İnsanların bunları fark ederek
İslam kültürüne dönmeleri kendileri için tek kurtuluş yoludur.
5) Nikahsız birlikte olmalar artmaktadır.
İslam, evliliği insanlara tavsiye eder. Ancak bunun resmi bir nikah anlaşması ile
topluma duyurulması şarttır. Bunu yapmadan birlikte yaşayanların sayıları
toplumumuzda devamlı artmaktadır. Bunun da başlıca nedeni Batı modern
kültürünün kendi uygulamalarını bizlere sevimli ve insancıl göstermeye
çalışmasıdır.
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Batıda nikahsız birlikte yaşamak yaygındır. Onlar bu ilişkilere sadece cinsel
tatmin açısından bakmakta, bireyler her bakımdan özgür olmayı tercih
etmektedirler. Böylece birlikteliklerinin kısa bir süre sonra sona ermekte,
insanlar başka birlikteliklerin peşinde koşmaktadır. Herkes istediği yer ve
zamanda karşı cinsle birlikte olmayı tercih etmektedir. Bu onlara modern bir
ilişki olarak gözükmektedir. Fakat bu yaşam tarzı hayvanların yaşadığı bir
yoldur. Çünkü hayvanlar için aile kavramı yoktur. Onlar herkesin önünde
çiftleşirler ve sonra birbirlerini tanımazlar. Ancak insan bütün yaratılmışların en
şere isidir (eşref-i mahlukat). Bu şere i olmak onun aile hayatına sahip
olmasıyla ilgilidir. İnsan eğer aile hayatına önem vermeyerek yaşarsa bir sürü
ve hayvan hayatı yaşamış olur. Bu türlü yaşamların yaygın olduğu toplumlarda
cinsel sapıklıklar, uyuşturucu ve alkol kullanmalar tabii hale gelir. Böyle
toplumlar bir felaketle yok olmaya mahkumdurlar. Tarihte bunların birçok
örneklerine rastlanmaktadır.
Nikahsız birlikteliklerden dünyaya gelen çocuklar için dünya hayatı bir zindan
olmaktadır. Çünkü bir aile yuvasının sıcaklığını duymayan bu çocuklar,
toplumda kendilerini daima dışlanmış olarak hissederler ve toplumsal
ilişkilerinde hep problemler yaşarlar. Bu da toplumun huzurlu ve güvenli
olmasını bozan bir faktördür. Yani bu hem çocuk bakımından hem de toplum
bakımından bir zarardır.
Resmi nikah yapmadan bir hoca yardımıyla dini nikah yaptırarak kurulan
evlilikler de temelde İslam'a aykırıdır. Evliliğin aslı bu nikahın bütün topluma
duyurulmasıdır. Dini nikahlar genelde toplumdan gizlenmektedir. Dolayısıyla
İslam'ın evlilik anlayışı ile bağdaşmaz. Bu türlü toplumlardan gizlenen dini
nikahlarla yapılan evlilikler aslında zina ile aynı değerdedir. Zina ise İslam'da en
sert şekilde yasaklanan bir ildir. Zina edenlerin ağır sosyal ve hukuki cezalara
muhatap oldukları Nur suresinde anlatılmaktadır.
Bazı İslam ülkelerinde muta nikahı denilen, para karşılığı geçici nikahlar
yapılmaktadır. Bunlar da İslam açısından yasaktır. İslam şeriatına göre geçici
nikah zina mertebesindedir.
6) Çocukların terbiyesi İslami kurallara göre yapılmamaktadır.
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Çocukların ahlaklı yetişmesi ancak mutlu bir aile içinde mümkündür.
Çocuğun ilk eğitimini veren ve ona ahlaklı olmayı öğreten anne ve babadır.
Anne ve babanın görevi, çocukların İslami ahlak ile ahlaklanmaları için onlara
İslam'ı ve İslam ahlakını öğretmeleridir. Çünkü çocuğun fıtratına en uygun
ahlak İslam ahlakıdır. Özellikle çocuklar 6 yaşına kadar İslam ahlakının
prensiplerine muhatap olarak yaşamalıdırlar ki İslam ahlakı onların
zihinlerinde yerleşmiş olsun.
Günümüzde bu terbiye tarzı maalesef birçok ailede terk edilmiştir. Çocuklara
kendi çıkarlarının en önde geleceği ve hayatın amacının dünyayı yaşamak
olduğu empoze edilmektedir. Bu da çocuğun fıtratında olan paylaşma, sevgi,
saygı ve merhamet melekelerini dumura uğratmaktadır. Bu meleklerden
yoksun çocuklar maddi dünyanın esiri olmakta, bütün ilişkilerinde maddeyi
ön planda tutarak madde ile tatmin olmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu
yöntemlerle hiçbir zaman tam tatmin olmaları mümkün olamamaktadır. Bu
durum onların dengesiz bir hayatın içine girmelerine neden olmaktadır.
Bunun sonucunda toplumda huzursuzluk ve güvensizlik atmaktadır.
Böyle bireylerden oluşan toplumlar hiçbir zaman uzun süre huzurlu olarak
ayakta kalamazlar. Böyle toplumlar menfaat için kavga çıkarırlar ve diğer
toplumları sömürmek için uğraşırlar. Bunun sonucunda çalkantılar, savaşlar ve
anarşi ortalığı kaplar. Bu ise herkesi karanlık geleceklere mahkum eder. Tarih
bunun birçok örnekleri ile doludur.
7) Kadınların tesettürsüz olmaları eşlerin karşılıklı sevgilerini ortadan kaldırır.
Kadın ve erkek için en önemli düşünce, eşinin sevgisinin ve beğenisinin yalnız
kendisi için olmasıdır. Bunun için kadın ve erkeğin vücutlarının latif olan
yerlerini başkalarına gösterilmesini İslam yasaklamıştır. Bugün plajlardaki,
eğlence mekanlarındaki çıplak görüntüler İslam'ın emirlerine aykırıdır. Eğer
eşlerden biri çıplaklığını başkalarına seyrettiriyorsa, bu diğer eşin kıskanması
ve eşine olan sevgisinin azalmasına neden olur. Çünkü vücutlardaki
güzelliklerin sergilenmesi ancak kendi mahremi olan eşi karşısında olursa bu
güzellik eşler nezdinde sevgi bağı oluşturur. Eş bu güzelliğin yalnız kendisine
ait olduğunu düşünür. Bu da eşine olan sevgi ve saygısını artırır.
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Bugün maalesef evli insanlarda bile çıplak görüntülerinin sergilenmesi ortalığı
kaplamıştır. Hatta insanlar çıplak görüntülerinin başkaları tarafından
beğenilmesi için gayret göstermektedir. Bütün bunlar aile mutluluğunu
kökünden sarsar. Kendilerinin uygar ve çağdaş olduğunu düşünen bu
insanlar bu etkinin farkında değildirler. Ancak eşleri ile olan kıskançlık,
geçimsizlik gibi durumların temelinde bu husus yatar. Bir kadın şundan emin
olsun ki, eğer vücudunu diğer erkeklerin önünde sergilerlerse nikahlı eşleri
tarafından sevilmeyeceklerdir. Bu ise ailenin içindeki mutsuzluğun temel bir
nedenidir.
Cinsel teveccühler vücutların lati iği gizli ve mahrem olduğu sürece daha
güçlüdür. Bu nedenle bir kadın eşi tarafından sevilmediğini hissederse,
bunda kendisinin davranışlarının payını göz önünde tutmalıdır. Hiçbir erkek
eşinin vücut güzelliğinin başkaları tarafından seyredilmesinden hoşlanmaz.
Bu durum onda kıskançlık ve huzursuzluk yaratır. Aile içinde geçimsizliği
tetikler. Bu olumsuzluk dünyaya gelen çocukların üzerinde de etkisi vardır,
yetiştirilen çocuklar üzerinde de etkisi vardır. Tasavvufta bu hususlar uzun
uzun anlatılmaktadır. İnsanlar aile hayatlarının mutlu ve sağlıklı olmasını
istiyorlarsa, kendilerini en iyi bilen Allah Teâlâ'nın bu konudaki emir ve
yasaklarına har yen uymalıdırlar. Dünya ve ahiretteki gerçek saadet bundadır.
8) Eşlerin birbirlerini aldatması özenti haline gelmiştir.
Batı kültüründe eşlerin birbirlerini aldatması normal karşılanmaktadır.
Özgürlük mantığı ile hareket eden batılı, cinsel tercihlerini çeşitlendirmeyi
tercih etmektedir. Bu anlayış batılı toplumlarda yadırganmayabilir, ancak bu
anlayışın birçok olumsuz sonuçları vardır. Çünkü eşleri birbirlerini aldatan
ailede huzur, sevgi ve güven oluşmaz. Aile üyeleri tamamen mekanik olarak
birbirlerine bağlı olurlar. Aralarında hiçbir duygusal bağ kalmaz. Böyle ailenin
fertleri yalnızlaşırlar ve zamanla birbirlerinden koparak dağılırlar. Bu tabii bir
sonuçtur.
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Bu nedenle İslam zinayı yasaklamıştır. Aile kurumunun güven, huzur ve sevgi
ortamı oluşturması için eşlerinin birbirlerine sadık olmaları ve birbirlerini
aldatmamaları gereklidir. Birbirlerine her bakımdan sadık olan eşlerin
oluşturdukları aileler sağlam kaleler gibidir. Hiçbir olumsuz etki onu yıkamaz.
Bu ailedeki büyükler ve küçükler birbirlerini desteklerler ve dayanışma içinde
olurlar. Bu türlü ailelerden oluşan toplumda sevgi, muhabbet, paylaşım ve
dayanışma melekeleri daima zinde kalır. Bu canlılığına bir de İslam imanı ve
ameli eklenirse, bu insanların hem dünya hem de ahiret hayatlarında
mutluluk elde edeceklerine kesin gözüyle bakılabilir.
Televizyon ve internetteki lm ve videolarda bu aldatma konusu insanlara
özellikle özendirilmektedir. Bu yayınlar isteyerek veya cahilce İslam aile
ahlakını yok etmektedir. Buna karşı Müslümanlar uyanık olmalı ve çoluk çocuk
seyrettikleri lm ve dizilerin konularında çok seçici davranmalıdırlar.
Haram olan şeyler insanın nefsine daima hoş gelir ve merak edilir. Bunların bir
defa uygulanmasının zararı yoktur gibi düşüncelerle insanın zayıf tarafı
yakalanarak kandırılabilir. Bu nedenle İslam “Zinaya yaklaşmayın!” (İsra, 17/32)
diye uyarır. Çünkü zinaya yaklaşınca içine düşmek çok kolay olur. Bu insanın
nefsinin en zayıf tarafıdır.
Zina bireysel ve toplumsal ahlakı bozan en önemli faktörlerden biridir. Bu
konuda Kur'an'da birçok müeyyide ifade edilmiştir. Zina eden insanların zina
etmeyen insanlarla evlenmesi yasaktır, onlar ancak zina edenlerle
evlenebilirler (Nur, 24/3). Ancak günümüzde insanlar bunun önemini
anlayamamışlardır. Çünkü seküler/dünyevi ahlak anlayışı ile her şeye
maddesel olarak bakılmakta ve insanın manevi tarafı ihmal edilmektedir.
İnsanın manevi tarafının ihmal edilmesi insanın ruhsal düzenini bozar. Bu da
insanın ruhsal dengesizliklere ve depresyonlara düşmesine neden olur. Bu
durum da bireylerin ve toplumsal hayatın dengesiz ve hastalıklı olmasına
neden olur. Böyle bir toplumda kimse mutlu olamaz. Böyle bir durumdan
insanları sömürerek maddi kazanç elde edenler karlı çıkarlar. Fakat bunların
ahiretteki hesaplarının çok çetin olacağını insanlara Allah Teâlâ bildirmiştir.
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Toplum Ahlakının Yozlaşması
Toplum, bir hadiste, “Tuğlaları birbirini tutan binaya” benzetilmiştir. İslam
düşüncesine göre bu binayı ayakta tutan temel değerlerin başında kardeşlik,
dayanışma ve yardımlaşma gelir. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kardeş
oldukları ilan edilmiştir (Hucurat, 49/10). Dolayısıyla kardeşliğin gereği olarak
paylaşma ve dayanışmanın bireysel ve toplumsal önemine vurgu yapılmıştır.
Bunun örneğini Peygamberimiz (sav)’in Medine'ye hicretinden sonra, burada
yeni bir İslam topluluğunu kurmasında görmekteyiz. Burada yapılan en
önemli uygulama, bazı Mekkeli Müslümanların önce kendi aralarında, sonra
da Medineli Müslümanlarla kardeş ilan edilmesidir. Bu, kurulan yeni İslam
toplumunda insanların birbirleriyle kaynaşmasına ve yeni bir toplumsal gücün
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu kurulan yeni toplumda ayrıca
selamlaşmanın yaygınlaştırılması, açların doyurulması, yakınların gözetilmesi,
muhabbet ve eğitim kurumlarının tesisi gibi uygulamalar başlatılmıştır.
Müslümanların birbirleriyle kardeş ilan edilmeleri hicretten önce Mekke'de
yapılmıştır. Yeni özgürlüğüne kavuşan bazı Müslüman köleler, Hz. Hamza (ra)
gibi toplumun önde gelen Müslümanları ile kardeş ilan edilmiştir.
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İslam dininde kast, sınıf ve aristokrasi gibi doğuştan geldiği kabul edilen
ayrıcalıklı statülerin yerine, çalışmak ile kazanılan ve ehliyete dayanan hususlar
yer almıştır. İdareci ve kanun görevlilerinin atanmasında, işe ehil olma ve
liyakat sahibi olma esası kabul edilmiştir. İslam toplumda hür-köle, zenginfakir, kuvvetli-zayıf, kadın-erkek, genç-ihtiyar herkes toplumda eşit kabul
edilmiştir. Adam kayırma, haksız kazanç elde etme, rüşvet verme ve alma gibi
toplumun yapısını ve dengesini bozan bütün iller yasaklanmıştır.
Medine'de oluşturulan ilk İslam devletinin ilkeleri, “Medine Anayasası” denilen
sözleşme ile, toplumu oluşturan dini ve etnik grupların birbirleriyle olan
ilişkileri, idari ve adli yapılar düzenlenmiştir. Bu sözleşme ile toplumda çok
yaygın olan kan davaları kaldırılıp, suçun bireyselliği ilkesi kabul edilmiş, gasp,
soygun, kumar, fuhuş, hırsızlık, kan dökme, yalan, kin, haset ve koğuculuk gibi
toplumun birlik ve beraberliğine zarar veren her türlü davranış yasaklanmıştır.
Kur'an-ı Kerim'de yardımlaşmayı ve dayanışmayı emreden birçok ayet vardır.
Bu yardımlaşma ve dayanışma anne, baba ve yakın akrabadan başlayıp
yetimleri, yoksulları, yolcuları ve kişinin sorumluluğu altında bulunan başka
insanları, nihayet yardıma muhtaç herkesi kuşatmaktadır (Bakara, 2/83; Nisa,
4/36; İsra, 17/26). Yardımlaşma ve dayanışma İslam'da bir ibadettir. Bu
dayanışma bağlamında sadaka, infak ve vakı ar ön plandadır. Birçok hadiste,
yardımlaşma ve dayanışma teşvik edilmektedir. Bu bağlamdaki bir hadiste,
“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirine acımakta ve himaye etmede bir
organın hasta olduğunda diğerlerinin de acı çekip uykusuz kalan aynı
bedenin organları gibidir” buyurulmaktadır.
İslam alimleri yalnız başına yaşayan insanın en basit ihtiyaçlarını bile
gideremeyeceğini, bu sebeple insanların yardımlaşma ve dayanışmaya
muhtaç olduklarını söylerler. Bu gerçek insanın toplumsal bir varoluşa sahip
olduğunu, bu da toplumu ayakta tutan değer ve ilkelerin insan için
vazgeçilmez olduğunu gösterir. Bu değer ve ilkeler ana babaya saygı, yakın
akrabayı ziyaret, yetim, yoksul ve kimsesizleri himaye, komşu hakları, sadaka,
infak ve ihsan, birlik ve kardeşlik, hediyeleşme, dostlara ikram ve
misa rperverlik gibi erdemlerdir.
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İslam dini, insanın çevresindeki insanlarla uyumlu olmasını ister. Bu uyumu
sağlamak için ahlaki faziletler adı verilen değerlerin toplum ilişkilerinde
gözetilmesi gerekir. Bu faziletlerin temel olanları şunlardır: adalet, doğruluk,
güvenilir olmak, kanaat, cesaret, sabır, tevekkül, cömertlik. İslam'ın amacı, bu
değerleri özümsemiş bireylerden oluşan bir toplum inşa etmektir.
İnsanın çevresini koruması İslam ahlakının temel bir ilkesidir. Allah Teâlâ'nın
eşsiz güzellikte tasarımı ve mükemmel düzeni ile bu alemi yaratmıştır. İnsanın
görevi bu mükemmel düzeni bozmamaktır. Ancak günümüzde, özellikle
teknolojik gelişmelerde, tabiattaki biyolojik çeşitliliğe zarar veren ve canlıların
yaşam alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştiren bir süreç yaşamaktayız. Sanayi
atıkları, ormanların kaybı, toprak erozyonu, çölleşme, iklim değişikliği, küresel
ısınma, içme suyu kaynaklarının azalması ve kirlenmesi, hava kirliliği, açlık ve
kuraklık gibi sorunlar bu bağlamdadır. İslami ahlakı, bu problemler için İslam
dininin temel ilke ve değerleri çerçevesinde çözüm üretilmesini emreder.
İslam ahlakında erdem yahut fazilet, bireysel ve toplumsal hayatta ahlaki
bakımdan üstün görülen ve övülen niteliklerdir. Erdem, kişiyi zorlamaksızın
ahlaklı davranmaya sevk eden huy ve karakterdir. Din içinde ahlak nasıl bir
merkezi konumda ise, ahlak içinde de erdem öylesine merkezi bir
konumdadır. Din desteği olmayan bir ahlak ve ahlak desteği olmayan bir
erdemin anlamı yoktur. Erdemlerden yoksun bir ahlak sistemi ve ahlaktan
yoksun bir dini gelenek te olamaz. Bu nedenle din, ahlak ve erdem
birbirleriyle yakından ilişkilidir.
İslam ahlakında erdemlerin kaynağı, örneği ve modeli Kur'an ve sünnettir.
Birçok ayette iman ve ibadet esaslarıyla beraber ve bağımsız olarak emredilen
erdemler ve yasaklanan erdemsizlikler vardır. Kur'an ve hadislerde geçen
erdemlerin en kuşatıcıları doğruluk ve adaletle başlayan, iyilikseverlik ve
cömertlikle devam eden, itidal ve iffetle ilerleyip, sevgi ve merhametle ahlaklı
oluşun doruğuna yükselenlerdir. Müslümanlar bu erdemleri
gerçekleştirmede modelleri Hazreti Peygamber (sav) ve ashabı, motivasyonları
da Cenab-ı Hakk'ın sevgisi ve rızasını kazanmaktır. Kur'an, erdem ve iyilik
konusunda en önde olmayı emreder: “Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi,
hep hayırlara koşun, yarışın!” (Bakara, 2/148). Bu Müslümanlar için bir hedeftir:
“İşte bunlar hayır işlerinde koşarlar ve o uğurda öne geçerler” (Müminun,
23/61).
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Ancak günümüzde bu emirlere uyan insanların sayısı çok azdır. İnsanlar Allah'ı
ve O’nun emir ve yasaklarını unutmuş durumdadır. İnsanların büyük bir kısmı
ne slerinin, egolarının, heva ve heveslerinin emrinde dünyalık peşinde
koşmaktadır. Dünyanın maddi çıkarlarını elde etmek için her türlü hile,
haksızlık ve olumsuzluğu yapmaktadır. Bu nedenle toplumumuzda insanlar
birbirlerine hiçbir zaman güvenememekte ve çok huzursuz bir ortama
itilmektedirler. Bu ortam terör, anarşi, fakirlik ve güvensizlik demektir. İslam'ın
emrettiği erdemli olmayı reddeden ve onun aksini icra edenler, hem dünya
hayatlarında hem de ahiret hayatlarında hüsran içinde olacaklardır. Bunu
Kur'an bildirmektedir (Enam, 6/12). Bu çok olumsuz olan durumdan
kurtulmanın tek yolu seküler/modern yaşamın tutkularını terk edip İslam'ın
çizdiği yolda hayat sürmektir. Tek kurtuluş yolu budur.
İnsanlık tarihinde bireysel menfaatlerin toplumsal menfaatlerle uyuşmazlığına
devamlı şahit olunmuştur. Bu davranışlar toplum hayatı bakımından çok
büyük önemi haizdir. Bu anlaşmazlığın giderilmesi toplumun huzur ve
güvenli yaşaması için hayati bir meseledir. Bu sorun İslam ahlakının getirdiği
ilkelerle ortadan kaldırılmıştır. İslam ahlakında bu bağlamda hem bireye hem
de topluma sorumluluklar yüklenmiştir.
Bireylerin ve toplumun sorumluluklarından en önemlileri kendini koruması,
zararlı olan şeylerin maddi ve manevi yollarla def edilmesi, zarar vermeye
yönelik arzuların uygun bir şekilde yok edilmesidir. Bunun temini için
bireylerin herhangi bir şekilde sorumlulukları hatırlatılmalıdır. Her akıllı insan
hem kendini hem de toplumu zarara sokacak bütün eylem şekillerinden uzak
durmalıdır.
Akıllı ve imanlı olan kişi kendisini temel haklarından mahrum etmez. Aynı
zamanda diğer insanların da hakkı olan zarardan koruma meselesini de
onlardan uzak tutmaz. Çünkü akıllı insanlar şunu çok iyi bilirler ki, toplumdaki
her türlü zararlı faaliyetler hem kendilerine hem de topluma zarar verecektir.
Bu nedenle toplum, bireylerini zararlı faaliyet yapmaya yönelmemeleri
hususunda uyarmak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır.
Hiç kimse kendisi için kötülüğü arzu etmez. Fakat başkasının iyiliği söz konusu
olunca durum aynı mıdır? Akıllı insan mutlaka başkasının da iyiliğini ister.
Çünkü toplumun iyiliği kişinin de iyi olmasını sağlar. Ancak ahmak insanlar
başkalarının iyiliğini istemezler.
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İnsanlar topluluk halinde yaşamaya mecburdurlar. Beraber yaşamada huy ve
mizaç yönünden farklı, inanç ve kültür yönünden değişik, değer ve düşünme
açısından ayrı davranan insanlar bir arada tutulabilirler. Bununla beraber,
beraber yaşama bazı ahlaki ortak değerlere sahip olmayı da zorunlu kılar. Bir
toplum olarak hayat sürebilmek için psikolojik yönden farklı davranışlar
gösteren bireyleri belirli hede ere yönlendirmek gerekir. Bir toplumda her
bireyin mutlu olma hakkı vardır. Kişinin bu yönde faaliyet göstermesi bir
başkasının mutluluğunu engellememesi gerekir. Buna göre bir toplum
içindeki bireylerin hakları olduğu gibi yapmakla mükellef oldukları görevler de
vardır. Bu nedenle toplum için iyi ve doğru olanlar bireylere öğretilmeli,
vazifeleri bildirilmeli ve tanıtılmalıdır. Yanı sıra bireye iyiliği sevdirmelidir.
Bunun için de bireye yaratılış gayesi öğretilmelidir.
İslam dini bir hayat felsefesi ve bir yaşam düzenidir. İslam dininde mutlu bir
hayatın kuralları bir ülkü veya ideal olarak sunulmuştur. Bu sunuş, ulaşılması
ve akli mutluluğun en üst halinin kazanılmasını temin eden emir, yasak ve
tavsiyelerden oluşmaktadır. Bunlara uyumakla kazanılan en üstün akli
mutluluk, insanın hayatı boyunca aradığı ve ulaşmak için çabaladığı amaçtır.
Bu ülkü veya ideal yükümlülük, sorumluluk ve yaptırım kuralları ile kendisini
gösterir. Bu, bütün felsefelerin ahlak düşüncelerini ve düşünce sistemlerini
gerçekleştirmek için yarıştıkları bir alandır. Bu alan ancak ve ancak Allah
Teâlâ'nın bilgilendirmesi ile şekillenebilir.

Toplum Ahlakı Yozlaşıyor
Bugün toplumumuz ve bütün Müslüman toplumlar etkili, tehlikeli ve gizli
saldırılarla karşı karşıyadır. Bu saldırıların amacı toplumun değer yargılarını
zaafa uğratmaktır. İslâm düşmanları bize füze ve bombalarla değil,
değerlerimizi bozarak bizim İslami ahlak anlayışımızı değiştirmek ve
dönüştürmekle ülkemizi yıkmak istemektedirler. Bizler toplum olarak ne
zamandan beri bu kadar egoist, bencil, merhametsiz, vicdansız olabildik. Yolda
kalmışlara, düşkünlere, gariplere, kimsesizlere, çocuklara, yaşlılara el uzatan,
yardım eden bir medeniyetin insanları nasıl bu hale gelebildi? Adaletten,
doğruluktan, dürüstlükten, ahlaktan nasıl koptuk ta menfaatleri uğruna
başkasını kandırıp aldatan, kaba, nobran, hırçın, yalancı, sahtekar davranışları
sergileyen bir topluma dönüştük. Neden bu kadar dünyaya ve mala düşkün
olduk? Bize ne oluyor? Nereye sürükleniyoruz?
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Biz, milli kültürümüzle birlikte bizim olan değerlerimizi, çocuklarımızı, milli ve
İslami olan aile yapımızı kaybetmeye başladık. Tarihimiz ve ecdadımızla olan
bağımızı kaybettik. Tamamen bize özgü olan saf duru yaşantımızı, helal-haram
anlayışımızı kaybettik. Bizler Müslüman gibi inandık, ama materyalistler gibi
düşündük, makyavelist yaşantılara özendik. Batı kültürünün sarmalı ile
bocalamaya başladık ve sonuçta kendimize ve geleceğe olan güven ve
inancımızı kaybettik.
Şiddet ve cinsel saldırganlık Müslüman Türk toplumunda yaşamın bir parçası
olamaz! Uyutuluyoruz, yabancılaştırılıyoruz ve öz kimliklerimiz dönüştürülüyor.
Her gün televizyon ve internetteki lm ve videolarla gençliğin zihinlerine toz
pembe ve sanal hayatlar, manken, sanatçı, artist olma hayalleri, debdebeli
hayat özentisi, emek vermeden kolay para kazanma, başkasının hakkını çalma,
gayrimeşru yaşantı ve özentiler zerk edilmektedir. Böylece bireylerin ve
toplumun hayatı yozlaştırılıyor ve yok ediliyor.
Gençlerimizin bulundukları hayattan ve ülkeden kaçıp kurtulmak istiyorlar.
Kendilerine özendirilen hayatın içinde olmayı düşleyenler ve bu hayalleri
uğruna nice canlar heba olmaktadır. Ümitler bu belirsiz hayat arayışları içinde
kaybolmakta ve sanki insanlarımız can çekişmektedir.
Toplumumuzun manevi değerlerine yapılan saldırıları göz ardı etmek
mümkün değildir. İslam'ın emir ve yasakları yerine akıl ile kişilere göre kurulan
ahlak anlayışları tercih etmeler artıyor. Allah'ın dinine savaş açılarak
Müslümanlar uydurulmuş din anlayışları, saptırılmış kirler ile karşı karşıya
getirilmektedir. Ilımlı İslam, Modern İslam, Dinler Arası Diyalog adı altında
gençler gerçek İslam anlayışının dışına itilmektedir.
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Bütün bunlar asırlarca İslam ahlakını benimsemiş olan toplumumuzun ahlak
yapısını bozmakta ve yozlaştırmaktadır. Bu yozlaşmanın sonuçları bize
pahalıya mal olabilir. Allah korusun, bir İstiklal Savaşı daha vermemiz söz
konusu olsa, bunu başarabilecek miyiz? Unutmayalım ki İstiklal savaşı bu
milletin İslam inancı ve değerleri ile kazanılmıştır. Eğer bu değerler ortadan
kalkarsa halimiz nice olur? Emperyalist güçlerin hede bu İslami değerleri yok
edip, bizleri vatan uğruna canlarını feda edecek bir toplum olmaktan
uzaklaştırmaktır. “Bu milleti yenmek için ellerindeki Kur'an'ı almak gerekir”
diyen emperyalistlerin bu amaçlarını gerçekleştirmelerine fırsat mı vereceğiz?
Ey Müslümanlar! Eğer durumun ne kadar ciddi olduğunu fark ediyorsanız
aşağıda detaylı olarak ele alacağımız yozlaşma faktörlerini iyice inceleyip
davranışlarınızı ona göre, İslami hükümlere uyacak şekilde düzenlemeye
gayret göstermeniz gerekmektedir. Hem dünya hem de ahiretteki gerçek
kurtuluş ancak bu şekilde mümkün olacaktır.
Toplumumuzun ahlakını yozlaştıran faktörlerin önemli olan bazılarını aşağıda
ele alıyoruz.
. Hak ve Adaleti Terk Ettik
Biliyoruz ki mülkün temeli adalet ise, adaletin temeli de hakkaniyettir. Adaletin
hakkaniyet temeline dayandığını şu ayet ifade etmektedir:
“ Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve hakkın ışığında adil davranan bir
topluluk vardır.” (Araf, 7/181)
İslam dini açısından haklar ve sınırlar (hududullah) (Bakara, 2/187), (Nisa, 4/14),
(Mücadele, 58/4) ayetlerinde ilahi kaynaklı olarak belirlenmiştir. İslami gelenek
içinde haklar, “Allah'ın hakları” ve “kul hakları” diye ikiye ayrılmıştır. Hakkaniyet
erdemine sahip olan bir insandan beklenen, hayatı boyunca bu hakların
hepsine riayet etmesi ve hiçbir varlığa hiçbir zaman haksızlık etmesidir. Temel
haklardan olan Allah hakkı, ana baba hakkı, hayat hakkı gibi haklar aşağıdaki
ayetlerde açıkça ifade edilmektedir:
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“Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı
emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara “öf” bile deme,
onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle.” (İsra, 17/23)
“O soylu müminler, Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar; haksız yere
Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar; zina etmezler. Zira bilirler
ki bunları işleyen kimse cezasını bulacaktır.” (Furkan, 25/68)
Hak, bu dünyada geçerli bir erdem olduğu gibi ahirette de kendisine uyularak
hüküm verilecek mutlak bir değerdir. Bu husus Kur'an'da şöyle belirtilir:
“Artık Rabbinin nuru ile yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler
ve şahitler getirilir, insanlar hakkında hak ve adalet ölçüsüne göre hüküm
verilir, onlara asla haksızlık edilmez.” (Zümer, 39/69)
O hesap gününde sıkıntıya düşmemek için hayatı yaşarken veya hüküm
verirken her varlığa karşı daima hak ve adaletle davranmak gerekir.
Hak ve hukukun her hak sahibine verilmesi ve haksızlık yapana da yetkili kişi
eliyle cezasının verilmesine adalet denir. Buna göre adalet, hayatın her
safhasında, hak ve hakkaniyete duyarlı olarak yaşamak, her hak sahibinin
hakkını vermek, hiçbir kimseye zerre kadar da olsa haksızlık ve zulüm
yapmamaktır.
İslam alimleri toplum hayatı için adaletin vazgeçilmez bir erdem olduğunu
daima vurgulamışlardır. Ragıp el-İsfehani, Erdemli Yol adlı kitabında şöyle der:
“Adaleti terk edenin erdemli olması mümkün değildir. Erdemli olmak ancak
adalete uyumakla sağlıklı olur. Adalet farz ve vacip olanı yapmaktır. Erdem ise
farzın üstünde bir artıdır. Aslı mevcut olmayan şeyin üstünde artı olabilir mi?”
Adalet Kur'an'da bir çok ayette dile getirilmiştir. Nahl suresi 90. ayette emir ve
yasaklar listesinin en başında adalet zikredilmektedir:
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“Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder;
hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız
diye size böyle öğüt verir.”
Adalet hak sahiplerinin haklarının verilmesi ve her daim korunmasına yönelik
çok önemli toplumsal bir ahlaki erdem ve hukuki ilkedir. Ancak
toplumumuzda bu ilkelere uyulmadığı açıkça görülmektedir. Bununla ilgili
bazı örnekleri aşağıda veriyoruz.
• Çeşitli makam ve mevkilere liyakat ve ehliyetli, bilgi ve becerisi ile o makama
getirilmeyi hak eden kişiler tayin edilmelidir. Bu Allah'ın bir emridir:
“Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel
öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte her şeyi görmektedir.” (Nisa,
4/58)
Fakat bugün bizim toplumumuzda bu ilkeye ve ilahi emre uyulmadığı, torpil,
ahbap, tanıdık gibi ilişkilerden makam ve mevki dağıtıldığına şahit oluyoruz.
Bir işe talip olanlar, bu işe girebilmek için arka yollardan sözü geçen tanıdık
birini bulmaya çalışmaktadırlar. Bu ise yukarıdaki ayette açıkça belirtildiğine
göre İslam'a aykırıdır ve toplumun sağlıklı ayakta kalmasına mani olur.
• Adalet tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde gerçekleştirilmelidir. Buna
engel olabilecek hususlar şu ayette bildirilmektedir:
“Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın veya akrabanızın aleyhine
de olsa, asla adaletten ayrılmayın, Allah için şahitlik eden kimseler olun. Zengin
olsunlar yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz
hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize
düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden
haberdardır.” (Nisa, 4/135)
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Bu ilkeye ve ilahi emre toplumumuzda uyulmamaktadır. Toplumsal ilişkilerde,
akrabalar, yakın arkadaş ve yandaşlar kayırılmaktadır. Zenginlerin sözleri
yoksullara göre daha çok geçebilmektedir. Bütün bunlar ilahi emirlere
aykırıdır. Bu türlü davranışlar toplumda insanlar arasında kin ve haset
oluşmasına neden olur. Duygusal bir durum olan kin toplum ahlakını içten içe
kemirir, çürütür ve yok eder. Çünkü kin ve haset, önce adaleti sonra takva ve
ihsan erdemlerini sonra da sosyal ve siyasi ilişkileri bozan ölümcül bir mikrop
gibidir. Bu sebeple Allah Teâlâ sosyal ve siyasal ilişkilerin duygusallık üzerine
değil, akıl ve adalet gibi değerler üzerinde yapılandırılmasını öngörmektedir.
“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler
olun, herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya
götürmesin. Adaletli olun, bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun,
şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide, 5/8)
• Toplumumuzda sosyal adaletsizlik maalesef en çok rastlanan bir husustur.
Toplumun fertleri arasında hakkaniyetsiz ve adaletsiz bir sosyo ekonomik
durum mevcuttur. Bu durumu Necip Fazıl Kısakürek, Çile adlı kitabında şöyle
ifade etmektedir:
Allah'ın on pulunu bekleye dursun on kul;
Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul.
Allah Teâlâ zenginlik ve servetin toplumun sadece mutlu bir azınlık kesiminin
elinde olup, kalan çoğunluğun yoksulluktan kıvranarak sefalet içinde ömür
tüketmesini kınayıp yasaklayarak ilgili hükümlerini aşağıda bildirmektedir:
“Allah'ın (başka) beldeler halkından alıp resulüne fey’ olarak verdikleri, Allah'a
peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir; (servet)
içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle
hükmedilmiştir.” (Haşr, 59/7)
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Toplumumuzda mal ve zenginlik hakkaniyetle dağılmamaktadır. Bir kısım
insanlarımız fakirlik içinde yaşarken bir kısım insanlarımız lüks ve sefahat
içinde yaşayabilmektedir. Toplumun insanları arasında birlik, sevgi ve kardeşlik
tesis edilebilmesi için bu yaşam standartları arasındaki fark minimuma
indirilmelidir.
• Toplumumuzda her gün haksız yere insanlar ve özellikle kadınlar
öldürülmektedir. Nasıl bir toplum haline geldik ki bu kadın cinayetlerini
gördükçe kılımızı bile kıpırdatmıyoruz. Hiçbir şekilde kadına şiddet ve
cinayetler bir türlü önlenememektedir. Oysa Allah Teâlâ Kur'an'da, Maide
suresi 32. ayette, haksız yere bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmekle
eş sayılmıştır. Bir canı kurtaranın bütün insanların hayatlarını kurtarmış gibi
olur buyurulmuştur. Biz bunları toplumumuza öğretmemişiz. İnsanlarımız
İslam'ın emir ve yasaklarından uzaklaştırılmış. Senelerce İslam gerici bir din,
gökten inen dogmalar olarak tanımlanmıştır. Ama sonuç ortadadır. Eğer
insanlarımız iman sahibi ve Allah'ın emirlerini bilmiş olsalardı bu türlü şiddet
ve cinayetleri düşünmeyecekler ve yapmayacaklardı. İslam’ı kötülemekle
varılan bu sonuçtan kim memnundur? Artık İslam'a dönme zamanı daha
gelmedi mi?
2) Doğruluğu ve Dürüstlüğü Terk Ettik
Doğruluk, doğru sözlü olmaktır. Zıttı ise yalancılıktır. İnsanlar söylediği, yazdığı
şeyleri dış dünyadaki realiteye ve ahlaki değerler sistemine uygun ve mutabık
olması doğruluktur. Eğer sözümüz ve yazdıklarımız dış dünya gerçekleri ve
genel ahlak değerlerine uymazsa, yani sözümüz özümüze uymazsa, o zaman
biz doğru dürüst bir insan değil, insanları kandırmaya çalışan yalancı ve
sahtekar kimse oluruz. Bunlar sözlerin yanı sıra davranış ve eylemler içinde
geçerlidir.
Kur'an-ı Kerim'de, özü ve sözü birbirini tutmayan münafıklar (Tevbe, 9/42) ve
riyakârlar (Maun, 107/4-7) şiddetle ve sıklıkla kınanmıştır. Aynı şekilde sözü ve
davranışları birbirini tutmayan müminler de kınanmış ve uyarılmıştır (Saf,
61/2,3). Bu nedenle Müslümanların özü ile sözlerinin, sözleri ile yaptıkları
uyumluluk içinde olması gerekir.
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“Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki
Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve
resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.” (Ahzab,
33/70,71)
“… Verdiğiniz sözü de yerine getirin, çünkü söz veren sözünden sorumludur.”
(İsra, 17/34)
Bu konuda Peygamberimiz (sav)’in şu hadislerini de söyleyebiliriz:
“Hiç şüphe yok ki, doğruluk iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür. Kişi
doğru söyleye söyleye Allah katında Sıddîk (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık
kötülüğe götürür, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye
Allah katında kezzab (çok yalancı) diye yazılır.”
“Bana kendi adınıza altı şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin
güvencesini vereyim: Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde
sözünüzü tutun, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin, iffetinizi
koruyun, gözlerinizi (bakılması yasak olandan) sakının ve ellerinizi (haramdan)
çekin.”
Doğruluğun zıttı olan yalancılık ve onun türevleri olan iftira ve aldatıcılık, hepsi
de günahtır ve erdemsizliktir. “… yalan sözden kaçının” (Hac, 22/30). Yalancılık
münafıklık alametinden biridir. Bu husus şu hadiste ifade edilmektedir:
“Münafıklığın alameti üçtür: Söz söylediği zaman yalan söyler, vaat ettiği vakit
sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder.” Başka
bir hadiste de “Yalancılıktan kaçının. Çünkü ister ciddi olsun isterse şaka yollu
olsun, yalan söylemek Müslümana yakışmaz.”
Doğru ve dürüst olan insanlar başka insanlara yalan konuşmaz, onları
aldatmaz, iftira etmez, gıybet etmez, koğuculuk yapmaz, aşırı övgü ve yergide
bulunmaz, yapmayacağı şeyleri vaat etmez, çirkin ve müstehcen sözlerden
kaçınır ve bunların olduğu ortamları da terk eder. Mevlana'nın “Ya olduğun
gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!” sözü dürüstlüğü anlamak ve ilke
edinmek isteyenler için söylenebilecek en veciz ifadelerden biridir.
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Dürüstlük yalnız sözün değil özün de doğru olmasıdır. Bundan kasıt,
ruhumuzun akıl, gönül, vicdan, irade gibi özelliklerini; düşünce, duygu, değer
biçme, kararlılık, niyet, inanç gibi içimizdeki işlevlerinin ahlaki değerlere
uygunluk bakımından yanlış değil doğru, kötü değil iyi olmasıdır.
Niyetlerimizin kötü değil, iyi ve içtenlikli olması, duygularımızın kin ve nefret
gibi olumsuz duygulardan değil, sevgi ve merhamet gibi yüce duygulardan
oluşması, düşüncelerimizin çıkarcı ve entrikacı kurnazlıkla değil, herkes için
ortak iyinin gerçekleştirilmesine yönelik olmalıdır. Böyle insanlar özgür, güçlü
ve doğruluğa yönelmişlerdir.
Toplumumuzda bu erdemli davranışlara rastlamak genellikle artık hayal
olmuştur. İnsanların büyük bir kısmı konuşurken yalan söyleyebilmektedir.
İnsanlarımız başkalarını dolandırmak, kandırmak için fırsat kollamaktadırlar.
Kimse sözünde durmayı düşünmemektedir. İnsanlarımızın büyük bir kısmı
diğer insanlara karşı art niyetlilik, bozuk kirlilik, kötü kalplilik, aldatma,
kandırma, sahtekarlık, samimiyetsizlik, münafıklık, riyakarlık, ikiyüzlülük
göstermektedir. Bu erdemsizlikler İslam dini tarafından açıkça
yasaklanmasına rağmen toplumumuzun her kesiminde sıradan olaylar haline
gelmiştir. Televizyon ve sosyal medyadaki haberler bu tip olayların anlatılmaları
ile doludur. Bu durum maalesef toplumun ahlakının bozulması ve
yozlaşmasının en önemli göstergelerindendir. Bu toplumun temelinin havaya
uçması gibi bir şeydir.
Doğru ve dürüst olmayan insanların kişilikleri uyumsuzluk, tutarsızlık,
bölünmüşlük özelliklerinin yanı sıra özgüvensiz, kaygılı, endişeli, sıkıntılı,
sorunlu bir ruh haline sahiptir. Böyle bir kişi sağlıklı bir iç barıştan yoksundur.
İçinde bulunduğu bu gerilimli, çatışmalı ve huzursuz hal çeşitli davranış
bozukluklarına yol açar. Bu bozuklukları o kişinin yüzünde kolayca teşhis
etmek mümkündür.
Doğru ve dürüst olmayan insanların kandırmaları uzun süreli olmaz. Bir gün
foyaları ortaya çıkar. Bunun sonunda bu insanlar güvenilmeyen, saygı
gösterilmeyen ve sevilmeyen kişiler olurlar. Böyle insanların çoğunlukta
olduğu toplumlarda karşılıklı güven, yardımlaşma ve dayanışma duyguları
dumura uğrar. Böyle toplumlar kriz dönemlerini kolay atlatamazlar ve
çökmeye mahkum olurlar.
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Bu olumsuzluklardan toplumumuzu kurtarmak için tek yol İslam dininin emir
ve yasaklarını topluma öğretmektir. Bu hükümlerin ne kadar doğru olduğunu
yaşadıkları hayatta akıllarıyla idrak etmeleri gereklidir. Ancak bu şekilde
toplumumuz gerçek bir güvenli ve sağlam bir yapıya kavuşabilir. Aksi halde
bunlar bizleri, önümüzdeki senelerde çok zor günlerin beklediğinin
habercileridir.
3) Kardeşlik ve Dostluk Terk Edildi
Kardeşlik ve dostluk duygusu insanlar arasında birlik, beraberlik ve kaynaşma
sağlanmasının, toplumun dirlik ve düzen içinde olmasının ana unsurudur.
İnsanlar kardeş olarak gördükleri kimselere karşı sevgi ve saygı beslerler.
Onlarla paylaşma ve dayanışma içine girerler. Onlarla barış ve huzur içinde
yaşarlar. Çoğunluğunda bu erdemlere sahip olunan toplumlar çok güçlü
olurlar.
Müminlerin kardeş oldukları Kur'an'da bildirilmektedir: “…Müminler ancak
kardeştirler” (Hucurat, 49/10). Kardeşliğin ve dostluğun önemini şu hadiste de
görmekteyiz: “Sizden biri kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe
iman etmiş olamaz.” Başka bir hadiste de “Kul kardeşinin yardımında olduğu
sürece, Allah da onun yardımcısı olur” buyrulmaktadır.
Kardeşlik ve dostluğun en güzel uygulaması Medine'de, muhacir ve ensar
arasında tesis edilen kardeşliktir. Bunun sayesinde İslam bütün dünyaya
egemen olmaya başlamıştır. Bu kardeşlik şu ayette övülmektedir:
“Onlardan önce bu yurda yerleşmiş ve gönülden inanmış olanlar, kendilerine
göç edip gelenleri severler, onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık
duymazlar; ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim
nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır.”
(Haşr, 59/9)
Kardeşlik ve dostluğun en önemli vası arı aşağıdaki hadiste ifade
edilmektedir:

www.ilimvetasavvuf.com

Page 97

İslâm Ahlâkı

“Zandan sakının… Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel
hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinizi
haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey
Allah'ın kulları, kardeş olun, birbirinizle el sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize
hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun.”
Fakat bizim toplumumuzda bu hadisin emirlerinin tam aksini görmekteyiz.
Toplumun birçok kesiminde insanlar birbirine haset etmekte ve kin
beslemektedir. Bunun sonunda ihtila ar ortaya çıkmaktadır. Bu ihtila ar hem
mal hem de can kaybına neden olmaktadır.
Kardeşlik erdemi iyi komşuluk erdemine de sebep olmaktadır. Dinimiz
komşularla iyi geçinmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Komşuluk ile
ilgili şu hadisleri ifade edebiliriz:
“Cebrail bana komşu hakkından o kadar çok bahsetti ki, komşuyu komşuya
mirasçı kılacak zannettim.”
“Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin.”
“Ebu Zer (ra) diyor ki, “Dostum (Hazreti Peygamber) (sav) bana şunu tavsiye
etti: “Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy, sonra komşularına bak, uygun
bir şekilde çorbandan onlara da ikram et.”
“Yanı başındaki komşusu açken, tok yatan kimse iman etmemiştir.”
Toplumumuzda bu hadislerin emirlerine uyulmadığına şahit oluyoruz.
Komşular arasındaki geçimsizlik ve kavgalar maalesef had safhasındadır. Bu
da toplum içindeki huzur ve güvenin sarsılmasına neden olmaktadır.
Dostluk, manevi kardeşliğe benzer ve arkadaşlığın gelişmiş halidir. Dostlar
kardeşler gibi birbirlerini kalpten severler, birbirlerine güvenirler, dayanışma
içinde yaşarlar ve birbirlerine karşı fedakarlık yaparlar. Dostlar birbirinin sırdaşı
ve gönüldaşıdır. Bu nedenle bireysel ahlak ve toplumsal ahlak açısından her
zaman önemlidir.
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Müslümanlar arasındaki dostlukta ırkın, dilin, kültürün, sosyo-ekonomik
durumunun, makam ve mevkinin veya cinsiyetin farklı olmasının bir önemi
yoktur. Bunlar farklı da olsa, iman ve amaç birliği gibi ortak hususlar, güçlü bir
dostluğu temin etmede temel bir ögedir.
“Erkek ve kadın müminlere gelince onlar birbirlerinin dostudurlar. İyiliği
emreder kötülükten sakındırırlar. Namazı kılar, zekatı verirler. Allah'a ve
peygamberine itaat ederler. İşte bunlar Allah'ın rahmetiyle kuşatacağı
kimselerdir.” (Tevbe, 9/71)
Bu vası ar maalesef toplumumuzda terk edilmektedir. Dostluk kavramı artık
unutulmaktadır. Herkes kendi egosunu tatmin etmek için uğraşmakta ve
etrafını görememektedir. Batı kültüründe ve modern ahlakta dostluk,
kardeşlik diye bir kavram yoktur. Orada sadece insanın kendi çıkarı ve
maddesel tatmin olması hede enmektedir. Böyle bir toplumda, insanlar
arasında sevgi, saygı ve dayanışma olmaz, orada düşenin dostu olmaz. Bu
değer yargıları maalesef toplumumuzda da kabul görmektedir. Seküler
ahlakın emrettiği şeyler dostluk kavramını içermez. Bu nedenle
seküler/modern hayatı amaçlayan fertler için yalnız kendisi vardır. Böyle
insanların dostları yoktur. İlişkileri gayri samimidir.
Bizim insanlarımız da bu hayatın etkisinde kalarak batıyı taklit etmeye gayret
ediyorlar. Dostluk ve kardeşlik gibi erdemleri terk ediyorlar. Bunun sonunda
toplumumuzda insanların birbirlerine güvenmeleri ve samimiyetleri
kaybolmaktadır. Ne kadar acıdır ki, bu İslam toplumu asırlarca birbirini destek
olup dayanışma içinde olan insanların hikayeleri ile doludur. Bugün bunların
terkedilmesi çok üzücüdür. Bu terk edişin faturası er veya geç bu topluma
yansıyacaktır. İnşallah o zaman her şey geç olmaz. İnşallah insanlarımız tekrar
eskiden olduğu gibi İslami değerlerine döner ve ülkemizde tekrar kardeşlik ve
dostluk duyguları canlanır.
4) Saygı ve Sevgi Terk Edildi
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Saygı, her varlığa hak ettiği değeri vermek; layık olduğu ilgiyi, itibarı, hürmeti
göstermektir. Sevgi ise varlıkları birbirine yaklaştıran, bağlayan, saygı duyduran,
her türlü fedakarlığı yapacak hale getiren en yüce duygulardan ve
erdemlerden biridir. Bu nedenle saygı ve sevgi bütün ahlak duygularının
kaynağıdır. İnsanı değerli kılan Allah katındaki sakınmasıdır. Eğer insan Allah
Teâlâ'ya karşı saygılı olursa, O’nun emir ve yasaklarını kendiliğinden yerine
getirir:
“Ey insanlar! Allah katında en değerli olanınız, en fazla takva sahibi olanınız,
O'na karşı gelmekten en çok sakınınızdır.” (Hucurat, 49/13)
Allah Teâlâ'dan sonra saygı ve sevgi duymamız gereken varlıkların başında
anne ve balarımız gelir:
“Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyi davranmanızı
kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık
çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve
güzel söz söyle, onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki
Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.”
(İsra, 17/23, 24)
Daha sonra bütün müminlere karşı saygılı olmak, onların tüm haklarına riayet
etmek, onlara kaba veya küçümseyici, alaycı, onur kırıcı davranışlardan
kaçınılmalıdır:
“Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın, belki onlar
kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın, belki
onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi kötü
lakaplarla çağırmayın.” (Hucurat, 49/11)
Müslümana yakışan Allah'ın yarattığı bütün varlıklara karşı saygılı olmaktır. Her
insana adaletli davranmak, onlara hak ettikleri saygıyı göstermek gereklidir:
“Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış
kimselere iyilik etmekten onlara adil davranmaktan menetmez” (Mümtehine,
60/8), “… onların Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin. Sonra onlar da haddi
aşarak bilgisizce Allah'a söverler” (Enam, 6/108).
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Şurası muhakkak ki eğer toplum halinde yaşayan insanlar birbirlerini seven
kişilerse, birbirlerine karşı adaletli davranırlarsa aralarında hiçbir anlaşmazlık
ortaya çıkmaz. Bu durumda dost dostunu sever ve kendisi için istediğini onun
içinde ister. Güven, dayanışma ve yardımlaşma ancak bu durumda olur.
Allah sevgisi makamların en son gayesi ve derecelerin en yüksek noktasıdır.
Müminler Allah'tan sonra Resulallah'ı severler (Tevbe, 9/24). Bu sevgi zinciri
böylece Yunus Emre'nin “Yaratılanı sevdim, yaratandan ötürü” diye özetlediği
tüm varlıkları kapsar. Müminler arasındaki sevgi imanlarının bir göstergesidir.
Nitekim Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:
“Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman
etmiş olamazsınız. Size yaptığınızda aranızda sevgi oluşturacak bir şey
söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın.”
“İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar
için bir sevgi yaratacaktır” (Meryem, 19/96). Buna göre iyi ahlaklı olan ve hayırlı
işler yapan müminler Allah'ın yardımı ile seven ve sevilen insanlar olacaktır. “…
Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler…” (Maide, 5/54).
Bütün bunlara rağmen bizlere ne oldu da insanlarımız arasında saygı ve sevgi
kalmadı. Toplumumuzdaki insanların büyük bir kısmı başkalarının haklarına
tecavüz etmekte, onlara zarar vermektedir. İnsanlarımız ve hatta ailelerdeki
bireyler bile birbirlerine karşı sevgi beslememektedir. Evlat para için anne
babayı öldürmektedir. İnsanlar mal kavgası ile birbirlerini öldürmektedir.
Sokaktaki insanların yüzlerinde hiçbir sevgi ve saygı izine rastlanmamaktadır.
Kendisine ahlak konusunda nasihat edilen gençler “nasihat değil para ver!”
gibi karşılıklar vermektedirler. İnsanlarımız maddeye ve paraya tapar hale
gelmiştir. Bu yüzden birbirlerine karşı sevgi ve saygı beslememektedirler. İşte
Batı medeniyeti, işte seküler ve modern ahlak!
Ey Müslümanlar! Aklınızı başınıza alın ve eski İslami ahlakınıza geri dönün.
Yoksa birbirinizi yok edecek kadar kalplerin köreldiği bir toplum olacağız.
Yunus Emre ne güzel söylemiş:
İşitin ey yârenler, aşk bir güneşe benzer,
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Aşkı olmayan kişi, misâli taşa benzer.
Taş gönülde ne biter, dilinde ağu tüter,
Nice yumşak söylese, sözü savaşa benzer.
5) Birlik ve Beraberliği Terk Ettik
Toplumlar ancak birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelebilirler.
İnsanlarının birlik ve beraberlik içinde olmayan topluluklar uzun sürede
dağılmaya ve yok olmaya mahkumdurlar. Türk milletinin asırlarca bir arada
yaşayıp uzun süreli devletler kurmasının nedeni birlik ve beraberliğin
sağlanmış olmasındandır. Hede erine bu birlik sayesinde varmışlardır.
Beraberce sevinmişler, beraberce üzülmüşlerdir.
Birlik ve beraberlik Kur'an'ın Müslümanlara emridir:
“Birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan
nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de, Allah gönüllerinizi
birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz.” (Ali İmran, 3/103)
Müminlerin birlik ve beraberliği her zaman kendilerine fayda getirmiştir.
Nitekim Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmaktadır: “Mümin güzel koku satan
kimseye benzer. Onunla beraber oturursan sana faydası olur, beraber
yürürsen sana faydası olur, beraber iş yaparsan yine sana faydası olur.”
Birlik ve beraberliği kaybetmek, ihtilafa düşüp ayrılmak var olan gücünün
azalması, düşmanların seni yok etmeleri için fırsat verilmesi demektir:
“Allah ve resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayı arsınız ve zaferi
elden kaçırırsınız. Sabredin kuşkusuz Allah sabredenleri sever.” (Enfal, 8/46)
Bunu Mehmet Akif Ersoy, Safahat’daki şu beyti ile çok güzel ifade etmektedir:
Sen! Ben! Desin efrât, aradan vahdeti kaldır;
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Milletler için işte kıyâmet o zamandır.
Bugün niye toplumumuzda birlik tesis edilememektedir? İnsanlar arasında
kutuplaşma, hasımlaşma artmaktadır. Her gün birbirimizi karalayan, söven,
aşağılayan ifadeler ortalıkta dolaşmaktadır. Bunlar kimin işine yarayacaktır.
Hepimiz bu vatanın, bu toprakların evlatlarıyız. Aynı geçmişe ve kültüre sahibiz.
Anlaşamayacağımız hiçbir şey yoktur. Fakat neden toplum birbirine hasım ve
düşman oluyor? Bunlara bir son vermek zorundayız. Çünkü hepimiz birimiz
için, birimiz hepimiz içindir. Tefrikayı ve didişmeyi bırakıp kendi milli ve dini
değerlerimizin etrafında birleşmeliyiz. Bu değerler bin yıl bu toplumu bir
arada tutmuştur. Aramıza sokulan seküler/modern kültür bizim bedenimize
uymayan bir elbisedir. Bu kültür Batı toplumlarının yapısına uyar. İslam ile
taban tabana zıt olan bu kültürü, Batı kültürünü terk ederek kendi öz
benliğimize ve değerlerimize dönmeliyiz. Toplumumuzun birlik ve beraberlik
içinde kalarak iç ve dış düşmanlara karşı dimdik ayakta durabilmesi ancak
bununla mümkün olacaktır.
Milli şairimiz Mehmet Akif, Safahat’ta şöyle diyor:
Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez;
Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.
6) Sorumluluk ve Yükümlülük Terk Edildi
Sorumluluk, kişinin sadece kendisinin dünyevi ve uhrevi iyiliği ile
yetinmemesi, kendisinin dışındaki diğer insanların, hatta canlı, cansız bütün
çevrenin iyiliğine çalışması demektir. İnsan kendisine, ailesine, topluma karşı
sorumluluğu vardır. Bu sorumluluğun gereği diğer insanlara karşı maddi ve
manevi yardımda bulunmalıdır. Ahlaki sorumluluğun en güzel formülü “emr-i
bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker” (iyiliği emretmek, kötülükten men etmek)
ile en güzel bir biçimde formüle edilmiştir.
“Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men
ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar Salihlerdendir.” (Ali
İmran, 3/114)

www.ilimvetasavvuf.com

Page 103

İslâm Ahlâkı

Sorumluluğun bilincinde olan insan kendisinin ve toplumun iyiliği için gayret
gösterir. Bunun önemini şu ayet ifade etmektedir: “İnsan için ancak çalıştığı
vardır” (Necm, 53/39). İnsanlar bilgilerinden, düşünce ve niyetlerinden de
sorumludurlar: “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme.
Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur” (İsra, 17/36). Kişi
kendisinden sonra ailesinden de sorumludur: “Ey iman edenler! Kendinizi ve
ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun” (Tahrim, 66/6). Bu
konuda Peygamberimiz şunları söylemektedir: “Hepiniz sorumlusunuz ve
hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Evin beyi sorumludur ve
yönettiklerinden mesuldür; evin hanımı sorumludur ve yönettiklerinden
sorumludur.” Aile sorumluluğu eşe, çocuklara, anne babaya ve akrabalara
karşıdır. Bu bağlamda Peygamberimize gelerek “İyi muamele görmeyi en çok
kimin hak ettiğini soran birisine, Allah Resulü 3 defa “annen” demiş ve
ardından da “sonra baban, sonra da sırasıyla sana en yakın olanlardır”
buyurmuştur.”
Sosyal sorumluluk en yakınımızdaki komşuları ve iş arkadaşları ile başlar,
genişleyerek içinde yaşadığımız toplumun insanlarına karşı yurttaşlık
sorumlulukları ile devam eder. Müslümanlar bütün din kardeşlerine karşı
sorumluluğu, birbirlerinin iyi ve kötü durumlarından haberdar olmaları,
kötülük ve sıkıntı içinde olanları bu durumlarından kurtarmaya çalışmaları,
iyilik ve güzellikleri yaymaya gayret etmeleridir. Bununla ilgili olarak Allah Teâlâ
bir ayette şöyle buyurmaktadır: “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip
kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir” (Ali
İmran, 3/104).
Müslümanlar tüm insanlara karşı da sorumludurlar. Onlara karşı İslam ahlakı
ile örnek olmalıdırlar. Onlara doğru öğütler vermekle, tevhidi ve adaleti
yaymakla, yeryüzünü imar etmekle sorumludurlar. Onlara Kur'an'da şöyle
hitap edilmektedir: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği
emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz” (Ali İmran, 3/110)
İyi bir Müslüman çevre duyarlılığına sahip olmalıdır ve bütün canlı ve cansız
doğaya karşı sorumludur. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek için
çevreyi kirletmez, hayvanlara iyi davranır ve onları besler, doğal kaynakları
idareli olarak israf etmeden kullanır.
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Allah Teâlâ bizleri bu sorumluluklarla yükümlü kılmıştır. Bu
yükümlülüklerimizle Allah'a karşı sorumluyuz. Allah'a karşı iman ve ibadet
sorumluluğumuzun yanı sıra, yukarıda anlatılanlar da bizlerin Hakk’a karşı olan
yükümlülüklerimizi ifade eder.
“Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün
peşinden iyi bir şey yap ki, onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun
biçimde davran!” (Hadis-i Şerif)
Sorumlulukların ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kişinin gücü ve
imkanları ile sınırlıdır:
“Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.” (Bakara, 2/286)
“…Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi.” (Hac, 22/78)
Müslümanların bireysel ve toplumsal sorumluluklarını ve yükümlülüklerini
yerine getirmeleri ve özellikle “iyiliği emretmek ve kötülüğü nehyetmek”
ilkesine inanan ve uygulayan bireyler olmaları, Müslüman olmanın kaçınılmaz
bir sonucudur. Ancak günümüzde bu sorumluluklardan kaçılmaktadır.
Herkes kendi kabuğuna çekilip yalnız kendi çıkar ve kazançları peşindedir. Aile
içinde yaşlılar terk edilmekte, aç komşudan haberdar olunmamakta,
toplumun dertli ve muhtaç insanları ile ilgilenilmemektedir. Yani bugün
Müslümanlar yükümlülüklerini unutmuştur. Yalnız namaz kılmak,
Müslümanım demek yetmez. İnsanlara ve topluma karşı olan sorumluluk ve
yükümlülüklerimizden yarın ahirette hesaba çekileceğimizi unutmamalıyız.
Bize verilen nimetlerden sorumluyuz ve bize hesabını yarın ahirette
sorulacaktır. O zaman nasıl cevap vereceğiz? Ey insanlar! aklınızı başınıza alın
ve İslam'ın ahlak değerlerine dönün. İslam'ın ahlak değerleri her bakımdan
batının seküler, modern ahlakından üstündür. Gerçek mutluluk İslam
ahlakındadır. İslam ahlakı insanı hem dünyada hem de ahirette saadete
ulaştıracak tek yoldur.
7) Barışseverliği Terk Ettik
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İnsanın doğasında fıtratan olan fücur ve takva (Şems, 91/8) kabiliyetleri
arasında bir mücadele vardır. Bu mücadelede fücur (kötülük) tarafı ağır
basarsa içsel çatışmalar ve kötülükler baş gösterir. Bu türlü insanların sayısı
arttıkça toplumsal çatışmalar ve ülkeler arası savaşlar ortaya çıkar. Yani,
değerler ve erdemler bir toplumda gücünü kaybederse, o toplumda barış ve
huzur sona erer ve çatışmalar başlar. Vahşi hayvanlar arasındaki kavga ve
şiddet onlar arasında doğal bir olaydır. Fakat eşref-i mahlukat olan ve üstün
kabiliyet ve değerlerle donanmış olan insanlar arasındaki düşmanlıklar ve
savaşlar doğal bir şey değildir. “En güzel biçimde yaratılan” (Tin, 95/4) ve
kendisine “şan, şeref ve nimetler verilen” (İsra, 17/70) insana yakışan
birbirleriyle kardeş, dost ve barışçı olmalarıdır.
Barışseverlik İslami ahlakın değerlerindendir. Barışseverlik (Müsalemet) İslam
alimleri tarafından şöyle tanımlanmıştır: “Nefsin, görüş ve iş anlaşmazlığında
uyuşma yönünü seçip herkesle sulh ve salâh üzere olması demektir.” Bu
erdem kişilerin ve sonuçta toplumun huzur ve güven içinde mutlu bir hayat
yaşamasını temin eder. Böyle bir toplumda bireyler arasında sevgi ve kardeşlik
bağları kuvvetli olur. Bunun aksi durumunda toplum fertleri arasında
düşmanlıklar çoğalır ve sevgi bağları bozulur. Bu toplumlar güçlerini
kaybederler ve düşmanlarına kolaylıkla yenilebilirler. Ancak içeride dostluklarla
güçlü olan bireyler, ülkelerini dış düşmanlarının fesat ve zararlarına karşıyı
kolayca koruyabilirler.
“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin, sakın şeytanın peşinden gitmeyin.
Çünkü o apaçık düşmanınızdır.” (Bakara, 2/208)
Bu ilahi emre göre, Müslüman gerek kendi iç dünyasında, gerek aile ve sosyal
çevresinde, gerekse tüm varlık aleminde barışsever bir ruh haline sahip
olmalıdır. Barış hali bozulunca onu tekrar tesis etmek için elinden geleni
yapmaya çalışmalıdır. Aslında barışseverlik her insan için temel bir ahlaki
değer olmalıdır. Zira bir ayette belirtildiğine göre, “…Zalimlerden başkasına
düşmanlık gerekmez” (Bakara, 2/193) buyurulmuştur.
Barışseverlik olmadan barış olmaz, barış olmadan da toplumsal huzur, refah ve
güven olmaz. Müslüman barıştan yanadır ve güvenilir bir insandır. Zaferin
kazanılması, barışın sağlanması ve sürdürülmesi için Allah'a güvenir.
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“Eğer barışa yanaşırlarsa sende yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve
bilendir.” (Enfal, 8/61)
Toplumumuzda kavga ve şiddet tercih edilmeye başlanmıştır. İnsanlar
haklarını şiddet kullanarak elde etmeye çalışmaktadır. Anlaşma yerine
çatışmalar körüklenmektedir. Bu tutumlar toplumumuzdaki huzur ve
güvenini sarsmaktadır. Bu nedenle insanlar kendi güvenliklerini temin etmek
için silahlanmak istemekte ve her gün yüzlerce silah ruhsatı başvurusu
yapılmaktadır. Herkesin elindeki silahla kendisini koruması, toplumdaki güven
düzeninin bozulması anlamına gelmektedir. Amerika'nın kovboy anlayışının
bu ülkede yayılmasına gerek yoktur. İnsanlarımız yasaları ve onu uygulayan
kolluk kuvvetlerine sahip çıkarak toplumdaki anarşi ve kaosun oluşmasını izin
vermemelidir. Müslümanın görevi de budur. Çünkü Müslümanlar kardeştirler
ve insanlar arasındaki ihtila arı barış yoluyla gidermek zorundadırlar.

Sonuç
İslam ahlakının temel ilkeleri Müslümanların faziletler veya erdemler olarak
gösterdikleri özelliklerde hayat bulmaktadır. Bu erdemlere sahip olan
insanların oluşturdukları toplumlar her bakımdan güvenli, sağlıklı ve refah
içinde olurlar. Fakat bu erdemlere sahip olmayan insanların çoğunlukta
oldukları toplumlar ise güvensiz, sağlıksız ve mutsuz olurlar. Erdemsizliğin
sonucu toplumların ahlaklarının yozlaşmasıdır.
Prof. Dr. Cafer Sadık Yaran, “Ahlaki Erdemler” adlı kitabında, Müslümanın sahip
olması gerektiği erdemleri güzel bir tarzda açıklamaktadır. Prof. Yaran’ın İslam
dininin ahlaki erdemleri hakkında aşağıdaki açıklamaları Müslümanların
erdemli oluşlarının özünü anlatmaktadır:
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“Müslüman en son ve en mükemmel din olan İslam dinine inanan ve bu
inancının öngördüğü şekilde yaşamaya çalışan insandır. İslam dini ilahi vahye
dayalı olarak iman ve ona uygun amel etmeye dair bir değerler manzumesidir.
Müslüman ise bu değerleri benimseyip içselleştirerek kendi şahsında erdeme
dönüştürme, erdemli, faziletli, üstün vası ı, ahlaki karakter sahibi olma yolunda
çabalayan insandır. Buradan anlaşıldığı üzere İslam dininin ortaya koyduğu
soyut değerler Müslümanların şahsında somut ve gözlemlenebilir bir
karaktere dönüşmektedir. İslam ve Müslüman arasında nasıl bir ilişki varsa,
değerler ve erdemler arasında da öylesine yakın ve iç içe geçmiş bir ilişki
vardır. İslam soyut ve teorik iman ve yaşam ilkeleri, Müslüman ise onu ete
kemiğe büründüren somut ve pratik gerçeklik olduğu gibi, değerler, Allah'ın
ve inananların beğenip Müslümanlara yakıştırdığı üstün duygu, düşünce ve
davranış özellikleri, erdemler ise, bu özelliklerin Müslümanın şahsında
gerçekleşmiş tezahürleridir.
Müslüman için ahlaki değerler ve erdemlerin ana kaynağı ilahi vahiy, asıl
motive edici gücü de Allah'ın emrine uygun yaşayarak rızasına kavuşmaktır.
Bunun yanında elbette o Allah'ın emirlerinin her birinin sahip olduğu dünyevi
ve uhrevi hikmet ve yararlara inanıyor olması, iki cihan saadetine kavuşma
arzusu, inandığı dini bütün yönleri ile yaşama iradesi, kendisini toplum içinde
seven ve sevilen, güzel ahlaklı olgun bir insan haline getirme çabası gibi başka
birçok ikincil motivasyonla da kendisini bu yolda gayretlendirir. İman ve salih
amel çerçevesinde iyi huyluluk ve güzel davranışlılık Müslümanın şiarıdır.”
Maalesef günümüzde toplumumuzda insanlarımızın büyük bir kısmı bu
erdemleri terk etmektedir. Bu da toplumumuzun geleceği konusunda
bizlere endişe ve üzüntü vermektedir. Bunun nedeni insanlarımızın Batı
kültürüne dayanan seküler/modern ahlak ilkelerini benimsemeleridir. Ümit
ederiz ki, insanlarımız kendilerinin özüne aykırı olan bu seküler ahlak anlayışını
terk ederler ve tekrar bu milletin asırlarca yaşadığı İslam ahlakına geri
dönerler. Toplumumuzun başka kurtuluş yolu yoktur.
Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek:
Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek!
(Mehmet Akif Ersoy, Safahat)
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İslâm Ahlâkı Seküler/Modern Ahlâktan Üstündür
İnsanlık tarihi boyunca ahlak tartışmaları devam etmiştir. Bu tartışmalar
genelde iki ayrı düşüncenin karşılıklı mukayesesi olarak görülmüştür. İnsanlar
ya semavi dinlerin belirlediği ahlak anlayışını ve ilkelerini benimsemişler veya
insanlar kendi akıllarıyla ve ne slerinin arzularıyla oluşturdukları ahlak
ilkelerine tabii olmuşlardır.
Adem (as)’dan itibaren Allah Teâlâ insanlara ilahi ahlak anlayışını, iyi ve
kötünün ne olduğunu, nelerin yapılıp nelerin terk edilmesi gerektiğini
bildirilmiştir. Bunlara iman etmeyen (inanmayan) insanlara, bu ahlak
ilkelerinin bazıları hoşlarına gitmemiş ve kendi akıl ve hevalarına göre iyi ve
kötüyü tanımlamışlar ve bu tanımlarla davranışlarının ahlaki olup olmadığına
karar vermişlerdir. Semavi dinlerin ortaya koydu ahlaki ilkeler bellidir. Bunlar,
zaman içinde farklı ilahi dinlerin gelmesiyle teferruatta az çok farklılık gösterse
de temelde aynıdır. Bu ahlak ilkelerinin en son şekli en son ilahi din olan İslam
dini ile belirlidir. Bu ahlak ilkeleri kıyamete kadar geçerli kalacaklardır. İnsanlar
bu ahlak ilkelerine uyup uymadıkları konusunda yargılanacaklar ve sonunda
ahiret hayatları mutluluk veya azap olarak sonuçlanacaktır.
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İnsanlar ilahi emir ve yasaklara inanmadıkları zaman, kendi ahlak ilkelerini
kendileri oluşturmuşlar ve onlara uymayı düşünmüşlerdir. Ancak akıl yoluyla
veya kendi heveslerine göre oluşturulan ahlak ilkeleri, bu konuyu inceleyen
lozo ar arasında bir birlik tesis etmemiştir. Her lozof kendisine göre bir
ahlak anlayışı ortaya atmış ve çok kere öbürlerinin ahlak ilkelerini reddetmiştir.
Bu çekişme asırlarca sürmüş ve insanlar bu ahlak teorileri ile hiçbir zaman
mutlu olamamışlardır.
Akıl ile üretilen ahlak teorileri ile insanların mutlu olamamaları gayet tabiidir.
Çünkü insanın gerçek yapısını ve neye ihtiyacı olduğunu akıl ile kendisinin
vakıf olması imkânsızdır. İnsanın gerçekten neye ihtiyacı olduğunu ancak onu
yaratan bilir. Allah Teâlâ insanı yaratan ve onun her iki dünyada da mutlu
olabilmesi için neye ihtiyacı olduğunu en iyi bilendir. Dolayısıyla onların iyiliğe
yönelmelerini ve kötülüğü terk etmelerini temin için ahlak ilkeleri vahiy yoluyla
bildirilmiştir. Peygamberlere gönderilen bilgilerle insanlar iyiliğe ve mutluluğa
yönlendirilmiştir. Çünkü insanı en iyi tanıyan onu yaratandır. Bunun aksini
düşünmek ve insanın kendisini mutlak olarak bilip ve akıl ile bu gerçeği kavrar
demek bir hatadır. İşte bu hatalı düşünceler insanları başka ahlak anlayışlarını
oluşturmaya götürmüş, ama hiçbir zaman kesin bir sonuç alınamamıştır.
Ahlakın kaynağı ile ilgili üç görüş bilinmektedir:
1) Ahlakın kaynağı vahiydir. Ahlaklı olmak insanın fıtratında vardır. Vahiy
fıtrattan sapmalara karşı tedbirler getirir. İnsana yol gösterir. Ona ahlak sınırları
içinde kalmanın yolunu öğretir.
2) Ahlak felse bir doktrindir. Düşünürler, lozo ar ve din adamları tarafından
ortaya atılan önerilerden ibarettir.
3) Ahlak toplumun karşılaştığı sorunlara karşı, kendi kendisine geliştirdiği bazı
kurallardan ibarettir.
Bu üç görüş doğrultusunda batıda din ahlak ilişkisinde üç anlayış öne çıktı:
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1) Ahlakı, toplumu sömürmek için iktidar sahipleri ve din adamları tarafından
ortaya atılmış bir takım ilkelerden ibaret gören, dolayısıyla ahlakı toplum için
bir gereklilik olarak değil, toplum için zulüm kaynağı olarak gören materyalist
anlayış, toplumsal hayatın ahlaktan soyutlanmasını savunmaktadır.
Materyalizme göre ahlak özgürlüğü kısıtlayan bir saçmalıktır. Ahlaka
ihtiyacımız yoktur. Ahlaksızlaştıkça ilerleriz. Ahlaksızlık çağdaş olmanın, ilerici
sayılmanın temel koşuludur.
2) Liberal anlayışa göre herkesin ahlakı kendisi içindir ve saygıya değerdir.
3) Dine dayalı ahlak da sadece ahlaklardan biridir. Dine dayalı ahlak,
toplumlarda bir ahlak anlayışı olarak var olabilir. Ancak bu ahlakın toplumsal
düzene şekil vermesine izin verilmez. Din devlete müdahale edemeyeceği
gibi, dine dayalı ahlak da toplumsal düzene müdahale edemez.
Neticede her üç anlayış veya bu üç anlayışın sentezi de, batıda din ve ahlak
arasındaki bağı azaltmış, din toplumsal ahlak sisteminin belirleyicisi olmaktan
uzaklaşmıştır. Ne var ki zamanla toplumun ahlaksız olamayacağı ortaya
çıkmıştır. Ahlakın toplumsal sistemin asli bir unsuru olduğu anlaşılmıştır.
Hukuk kuralları tek başına toplum düzenini ayakta tutmaya yetmediği
görülmüştür. Ahlak olmayınca toplumsal hayatta büyük bir boşluk oluşur ve
tabiat nasıl bir boşluk kabul etmiyorsa toplumsal sistem de bu boşluğu kabul
etmemiştir.
Sekülerizmin toplumsal sistemde yol açtığı bu boşluk daha 19. yüzyılda fark
edildi. Kant gibi lozo ar bu boşluğu kapatma yollarını aradılar. Bu dönemde
ahlak felsefesi anlamına gelen etik kavramı ahlak kavramının yerine kullanıldı.
Batılı sekülerciler başlangıçta sadece devlete hükmetme iddiasında iken
zamanla insanın ruhuna da müdahale etmeye çalıştılar. İşi insanın en özel
yanlarını dahi düzenleme despotluğuna kadar vardırdılar. İnsan “Sana bir
ahlak lazımsa, onu da ben üretirim” dedi. Kendilerince bu yolla dünyanın ilahı
olma iddialarında bulundular. Ancak onların ürettiği hukuk sistemi dünya
düzenini bozduğu gibi, onların ürettiği ahlak da toplumun düzenini bozdu.
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“Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma”, “Asıl iyilik karşılık
beklenmeyen iyiliktir” gibi ilkelerin din dışına çıkarılmasıyla Kant (1724-1804)'ın
ortaya attığı ahlak anlayışı toplumsal ahlak inşa etmeye yetmedi. “Rıza'nın
olduğu yerde zulüm de yoktur, ahlaksızlık da yoktur” anlayışına dayalı bu ahlak,
“Toplumun çoğu zulme razı ise zulüm değildir. Rıza varsa ahlaksızlık da yoktur”
diyordu.

İslam Ahlakı Nedir?
İslam ahlakı Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu hayat tarzıdır. İslam ahlakı
Allah ile insan arasındaki ilişkiden doğar. Böylece Allah ile insan, insan ile insan
ve insan ile kainat arasındaki tutum ve davranışları düzenler. İslam ahlakı,
insanın inanç ve ibadet yoluyla Allah Teâlâ ile kurduğu ilişkinin her türlü tutum
ve davranışına yansımasıdır.
İslam ahlakı, insanın Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'ın en kamil uygulayıcısı Hazreti
Peygamberin (sav) sünnetini, kendi düşünce ve davranışlarının merkezine
almasıdır. “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin” (Kalem, 68/4) ayetinde Hz.
Peygamberin (sav) ahlakının en üstün ahlak olduğunu ve bu ahlakın
müminler tarafından ulaşılması gereken bir hedef olduğu belirtilmektedir.
Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz (sav)’in hayatının müminler için en
güzel örnek olduğu şöyle ifade edilmektedir: “Ant olsun, Allah'ın resulünde
sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden
kimseler için güzel bir örnek vardır” (Ahzab, 33/21).
Bu ayete göre, Kur'an'ın tüm mesajlarının yaşama geçirilmiş hali Hazreti
Peygamberin (sav) sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Ayşe (rah),
“Peygamberimizin ahlakı nasıldı?” sorusuna “Siz hiç Kur'an okumuyor
musunuz? İşte onun ahlakı Kur’an’dı” diyerek cevap vermesi, Kur'an'ın ön
gördüğü ahlakın Peygamber Efendimizin söz ve davranışları ile hayata
geçirildiğini göstermektedir. Buna göre İslam ahlakı, Kur'an'ın hayata dair
temel prensipleri olup, bunu da ortaya koyan ve uygulayan sevgili
Peygamberimizdir.
İslam ahlak teorisi iki kabule dayanır. Bunlar:
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1) İnsanın ahlaki niteliğinin kabulü. Buna göre ahlaksız insan yoktur. Güzel
ahlak, kendisinde esas olan şere i anlamların, yüce değerlerin olduğu belirli
niteliklerdir. İnsan bu anlayış ve değerleri gerçekleştirdiği ölçüde insanlığa
sahiptir. Bu anlam ve değerler artarsa bu nitelikte artar, azalırsa o da azalır. Bu
husus İbn Haldun'un Mukaddime adlı kitabında şöyle ifade edilmektedir:
“İnsan ahlak ve din üzerindeki kudreti bakımından bozulursa insanlığı da
bozulur ve hakikaten hayvana dönüşmüş olur ve hayvan kabul edilir.” Buna
göre insanın kimliği esasen ahlaki bir doğaya sahiptir ve insanın kimliği yani
insanlık hakikati tek bir derece değil birçok derecedir.
2) Ahlakın dini niteliğinin kabulü. Buna göre dinsiz ahlak olamaz. Bu kabule
bazı insanlar katılmazlar. Bu kabule katılmayan insanları aşağıdaki şekilde
sını andırabiliriz:
A) Soyut aklın otoritesinden başkasını kabul etmeyen, bu yüzden vahye yer
vermeyen sekülerler.
B) İnsanın değerinden başkasını kabul etmeyen, bu yüzden Tanrısallığa yer
vermeyen hümanistler.
C) Varlıklar için sadece doğal sebepliliği kabul eden, bu yüzden gayba yer
vermeyen doğa bilimciler.
D) Her şey için sadece maddi esası kabul eden, bu yüzden ruha yer vermeyen
materyalistler.
E) İnsani olgular için sadece tarihsel değişimi kabul eden, dolayısıyla mutlak
olana yer vermeyen tarihselciler.
İslam ahlakı teorisi şu üç ilkeyi benimser:
1) İslam ahlakı yerel değil, evrenseldir. Çünkü bu ahlak köksüz değil, yerleşiktir.
Kısa değil, uzun erimlidir. Sınırlı değil, kapsamlıdır. Böylece bu ahlak insanın
evrensel ufkuna en uygun ahlaktır. Çünkü akıl-şeriat işbirliği ile ilgilidir.
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2) İslam ahlakı yüzeysel değil, derindir. Çünkü güzellik ahlakı değil, temizlik
ahlakıdır. Engelleme değil, ehil kılma ahlakıdır. Taklit değil, yenileme ahlakıdır.
Bu özellikleri sebebiyle İslam ahlakı, insana özgü hayatın ihtiyacını en iyi
gideren ahlaktır. Bu özellik akıl-kalp birliği ile ilgilidir.
3) İslam ahlakı statik değil dinamiktir. Çünkü ifade değil, işaret ahlakıdır.
Kapanış değil, açılış ahlakıdır. Kopuş değil, birleşme ahlakıdır. Bu özellik akılduyu birliği ile ilgilidir.
Bu özellikleri sebebiyle İslam ahlakı insana en iyi kılavuzluk edebilecek ahlaktır.
İnsanın bu özelliklere sahip ahlakı ancak güzel ahlak olabilir.

Seküler/Modern Ahlak Nedir?
Farklı şekillerde tanımlanan sekülerizm genel olarak, insan aklı ve düşüncesini
dini ve meta zik denetimden kurtarma olarak tanımlanmaktadır. Sekülerlik
inançtan kaynaklanan bütün düşüncelerin dışlanmasını esas alır. Buna göre
sekülerizm dinsel olan veya dinsellik atfedilen bütün değer ve ilkeleri bireysel
ve toplumsal yaşamın dışına iter. Sadece bu dünyayı yaşanabilir kabul edip,
öteki dünyadan ilişkisini koparma temeline dayalı, insan merkezli düşünme ve
yaşama biçimidir.
Semavi olan ile bağların koparılması ideolojisi, insanı kendi kendine yeter
kabul etme felsefesi olarak izah edilebilir. Sekülerizmin genelde dinde, özelde
Hıristiyanlıkta süregelen tartışmalara dayanan özel bir yeri vardır. Sekülerizmin
en önemli nedeni ilk ortaya çıkış yıllarında Hıristiyanlığın Helenistik kalıbına
dökülmesidir.
Seküler ahlak dini dışlayan bir ahlak anlayışıdır. Laik ahlak teorisi de
diyebileceğimiz bu ahlak teorisi, ahlak ile din arasındaki bağı koparmayı
öneriyor. Toplumun dinsiz de olsa ahlaklı olabileceğini, diğer bir ifade ile
toplumun ahlak ihtiyacının karşılanması için dini bir zemine ihtiyaç olmadığını
iddia ediyor.
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Sekülerlik (dünyevileşme) ahiret inancını reddederek, toplumsal hayatı,
toplumsal ilişkileri ve toplumsal ahlakı, dünya kapılarını ahirete kapatarak ve
ahireti yok sayarak inşa etme girişimidir. Dünyayı, Allah sevgisi ve Allah korkusu
olmadan kurma çabasıdır. Seküler düşüncenin savunucularının isyankar
ifadeleri ile sekülerlik, Allah'ı dünya işlerine karıştırmama iddiasıdır.
Sekülerizm liberalizmin dini kaynağı sayılır. Batının her türlü kutsalı dışlayarak
kalkınması son derece olumsuz gelişmeleri de beraberinde getirmiştir.
Küresel çöküntü, bireycilik, araçsal aklın hayata hakim olması, aşırı
profanlaşma, ekosistemin tahrif edilmesi, sömürü ve ırkçılığın kurumsallaşıp
yaygınlaşması gibi sorunları doğurmuştur. İslam'ın batıda olduğu gibi
kurumsal düzeyde kilise ve ruhban sınıfı gibi kurumları olmadığı gibi, tarihte
ciddi anlamda geniş bir tavan bulan mezhepler arası çatışmalar, Hristiyan ve
Yahudilerin inançlarını yaşamaya engel olan yasakları, bilimsel gelişme ve
teknolojik yenilenme gibi alanlarda dinden bir direnme olmamıştır. Bizce bu
nedenlerden dolayı Batı tecrübesi anlamında bir sekülerleşme hem
kavramsal hem de olgusal düzeyde İslam'da bir re eks noktası bulmaktan
uzaktır.
Seküler/modern ahlak teorileri iyi ve kötünün ne olduğunu belirlemekle
başlar. Ancak bunların tanımı her lozofa göre farklı ifade edilmiştir. Aşağıda
bunlarla ilgili örnekler vererek birbirlerini nasıl dışladıklarını ve çeliştiklerini
ifade ediyoruz.
Hobbes (1588-1679)’a göre “iyi, arzuladığın şeydir”, Hume (1711-1776)’a göre “iyi,
çoğu insan tarafından onaylanmış bir şey” olarak tanımlanırken, Stevenson
(1908-1979)’a göre iyilik üç ayrı vası a tanımlanmaktadır:
1) İyilik makul bir görüş ayrılığı konusu olmalı,
2) Cazip bir şey olmalı,
3) Sadece bilimsel yöntemlerle keşfedilebilir olmamalıdır.
Yukarıdaki üç tanım birbirini karşılıklı olarak dışlamaktadırlar.
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Stevenson’a göre, etik (ahlak felsefesi) psikoloji olmamalı, çünkü iyi sadece
bilimsel yöntem kullanılarak doğrulanabilir bir şey değildir. Stevenson etikin
deneysel veya olgusal yöntemi kendi başına bir ölçüt olmadığını savunur.
Böylece bazı lozo ardan örneğin Wittgenstein (1889-1957) ve Ayer (19101989)’den ayrılır.
Aydınlanma çağı lozo arından Immanuel Kant, Salt Aklın Sınırları İçinde Din
adlı eserinde, tamamen insan aklına dayanan, dinden bağımsız bir ahlak
düzeni kurmanın mümkün olduğundan bahsetmiş, aklın etik alanında da
kullanılabilir olduğunu ifade etmiştir. Kant'ın zik ötesi olan bir konuda
bilimsel yöntemli çalışmalar yapabildiğini gösterdiği öne sürülür. Maddi
olmayan imgeler dünyasında değerlendirilen davranış biçimleri pratik
uygulamalar olarak ortaya çıkmaktadır. İnsan davranışları bir değerlendirme
sürecinin ürünüdür. Kişilerin yapma veya yapmama ya da isteme ya da
istememek yönünde sahip oldukları özgür iradeden kaynaklanan bir sonuç
ortaya çıkarmaktadır. Kant'a göre etik, görev ahlakıdır. Kant'a göre erdem,
insanın içinde bulunabileceği her türlü ahlaki durum ve çeşitli ahlaki
durumlar ile mücadele veren bir ahlaki niyettir.
Ancak Hegel (1770-1831)’den itibaren Kantçı ahlak felsefesi eleştirilmiş, onun
içerikten yoksun olduğu ileri sürülmüştür. Bu nedenle somut ahlaki sorunlar,
özellikle çatışan ahlaki ikilemlerin çözümlerinde yol göstermez. Elizabeth
Anscombe (1919-2001) modern ahlak felsefelerinin tümünün içi boş bir
yükümlülük kavramı üzerinde kurulu olduğunu ileri sürer. Ödev ve
yükümlülük gibi bütün ahlaki sorumluluklar belli bir otorite tarafından konan
yasaların varlığını varsayar.
A.MacIntyre (1929-…)’a göre modernizm ahlak kurallarını doğmuş olduğu
gelenekten koparmıştır. Dolayısıyla ahlak tartışmaları boş bir uğraşıdır. Temel
ifadelerin çoğunu kullanmaya devam ediyoruz, ama aslında ahlakın suretine
sahibiz. Maalesef hem teorik hem de pratik olarak idrakimizi veya ahlak
anlayışımızı büyük ölçüde yitirmiş bulunuyoruz. MacIntyre’a göre bu tahribin
temel nedeni Aristotelesçi ahlak felsefesinin geleneğine karşı geliştirilmiş olan
Aydınlanma hareketidir. Aydınlanma hareketi ahlaki yargılamaya ilişkin
rasyonel ve objektif bir temel göstermede başarısız olmuş, bu nedenle
duygucu bir ahlak felsefesi akımı bu boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Ancak
bu akım modern “Ben” anlayışına göre, her şey bireyin sahip olduğu bakış
açısına bağlı olarak ahlaki yargılarda ölçüsüzlük sonucunu doğurmuştur.
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Batı düşüncesinde objektif ahlaki kuralların varsayımı bile gerçekte kişisel
seçimlerin maskesi rolünü oynamaktadır. Modern ahlak anlayışı ahlaki sorulara
ilişkin hiçbir uzlaşma garantisi vermez. Çünkü taraftarlar birbirlerinden
tamamen farklı yöntem ve yaklaşımlara sahiptir. Her bir taraf karşı tarafın
kavramlarına dönüştürülemeyecek olan kavram ve temel önermeler ortaya
koymaktadır.
MacIntyre’a göre modern ahlak felsefesinin üç temel özelliği vardır: sezgilere
başvurması, akıl kavramını ele alması ve rakip ahlaki iddialar arasında öncelik
sorununu çözememesi. Modern ahlak kuralları, bir gelenek birliğini
sağlamaktan uzak olmasının yanı sıra, her biri birbiriyle karşılaştırılamaz veya
eşölçülemez ahlaki argümanlar ortaya koyarlar. Çünkü kültürsüz ortak ahlaki
söylem kalıpları, kültürel olarak büyük ölçekli ölü felse sistemleri
fragmanların mezarlığıdır.
Bernard Williams (1929-2003) evrensel ve mutlak bir şekilde bağlayıcı ahlaki
yargıların gerekçelendirilme imkanına yönelik kuşkucudur. Gilbert Harman
(1938-…)’a göre tek bir gerçek ahlak yoktur, gerçek ahlaklar birden fazladır, yani
ahlak görecelidir. Bir şey bir ahlaki çerçeveye göre doğru, iyi ve adil, başka bir
çerçeveye göre yanlış, kötü veya adaletsiz olabilir. Hiçbir şey basit, doğru, iyi
veya adaletsiz değildir.
Taha Abdurrahman (1944-…) Ahlak Sorunsalı adlı kitabında şunları ifade eder:
“Ahlak konusu çağdaş felsefede karmaşıktır. Bazı lozo arın gözünde ahlaki
değer taşıyan şeyler başkalarında ahlaki değeri olmayabilir. Örneğin ödülü
arzulamak ve cezadan kaçmak gibi. Bazı lozo ar mutlak veya şartlı anlamda,
iyi nitelik saydığını başkaları kötü sayabilmektedir. Bazıları şiddeti mutlak
anlamda kötü görürken, diğerleri kendini ifade şekli diyerek iyi saymaktadır.
Hatta lozo ar bir ilde veya şahısta ahlakiliğin var olduğu hususunda ittifak
etseler de, onu diğerlerinden ayıran bir tanım hususunda anlaşamazlar.
Bazıları ahlakiliği kültürel ve tarihsel etkenlerle ilişkisinin bulunduğuna,
dolayısıyla belirli bir topluma göre ahlaki kabul edilen bir şeyin o toplumdan
farklı bir kültür ve tarihe sahip başka bir toplum nezdinde ahlaki
olmayabileceğine inanır.”
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Batı ahlakçıların akıllarının yetiştikleri Hristiyanlık inancıyla dolu olması
sebebiyle, sevgi kelimesinin anlamı hakkında büyük bir yanılgıya
düşmüşlerdir. Bunun iki önemli yönü vardır: Birincisi, bedensel sevgi ile ruhsal
sevgiyi karıştırmaktır. Eşlerdeki cinsel birliktelik arzusu, üzerindeki helallik
boyasına rağmen salt bedensel bir arzudur. Bu durum batılı lozo arı, koca ile
karısı arasındaki sevgiyi, ona samimiyet, ibadet, ebedilik ve kutsallık gibi maddi
olmayan nitelikleri yükleyecek kadar yüceltmeye götürmüştür. Böyle bir
sevgiyi insandaki ruh sağlığın ilkesi haline getirmiştir. İkincisi, insani sevgi ile
ilahi sevgiyi birbirine karıştırmışlardır. İnsanın Tanrıya dönük sevgisini, insanın
insana olan sevgisi cinsinden görmektedirler. Bilindiği üzere insanın Tanrıya
duyduğu sevgi, Tanrının insan için koyduğu itaat ve ibadetleri yerine
getirmenin bir hasılasıdır. Buna mukabil insanın insana duyduğu sevgi,
insanın kendisi için koyduğu saygı ve hizmetlerin birbirlerine karşılıklı şekilde
göstermelerinin bir sonucudur. Onlara göre Tanrının insana sevgisi, insanın
Tanrıya sevgisi türündendir. Oysa Tanrı sevgisi, yarattığına karşı olan sevgi,
Yaratanın kemal sıfatlarından biridir. Diğer sevgi ise yaratılmışın Yaratana olan
sevgisidir. Bu sevgiyi eksik sıfatlar ölçüsünde, yaratılmışın kulluğunu tecelli
ettirecek biçimde olur. Kulluktan kaynaklanan bu sevgiyi Tanrısal ünvanı olan
bir sevgi ile karşılaştırılamaz.
Prof. Dr. Mü t Selin Saruhan’ın editörlüğünü yaptığı İslam Ahlâk Esasları ve
Felsefesi El Kitabı adlı kitapta şunlar ifade edilmektedir: “Batı dünyasındaki,
özellikle Descartes’in kartezyen felsefesine müteakip gelişen aydınlanma
döneminde ve bu dönemin günümüze uzantısı sayılabilecek pozitivistik
yaklaşımlarla, rasyonel düşüncenin her bilginin tek kriteri haline getirilmek
istenmesi, ahlakın topyekun sorgulanmasına neden olmuştur. Bunun nedeni
ahlaki doğruluk ya da yanlışlık denilen şeyin, herhangi bir bilimsellik içeriğine
uygun düşmemesidir. Bilimsel ya da rasyonel düşünce, öncelikle birinin
karşısında duran bir nesne (obje) yi varsayar ve onun rasyonel düşüncenin
mantıksal ve deneysel kriterleri karşılayıp karşılaşmadığını araştırır. Bir olayın iyi
veya kötü olarak tanımlanması rasyonel düşünce açısından değil, bireysel ya
da toplumsal alışkanlıklar, perspekti er ya da yargılar açısından yapılmaktadır.”
Buna göre pozitivistik yaklaşım açısından, rasyonel düşünceye uygun
düşebilecek bir ahlak söz konusu değildir. Ahlak öznel bir değerler ya da
yargılar sisteminin adından ibarettir. Herhangi bir gerçekliğe atıf yapmadığı
için ahlakın gerisinde bir ontoloji yoktur.
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İmam Gazali (1058-1111) bu konuda şunları söylemektedir: “Akıl ancak din ile
doğru yolu bulabilir. Hayatımızda ne saf bir akılla ne de saf bir nakille karşı
karşıyayız. Akıl nakil ile nakilde akıl ile irtibatlı olarak bütün hayatımıza ve
kararlarımıza refakat etmektedir. Din ile akıl arasında olduğu gibi din ile ahlak
arasında da karşılıklı bir ilişki vardır. Ahlakı dinden veya dini ahlaktan ayırmak,
insanın iç dünyasını kendisinden ayırmak demektir. Dinin insanın iyi ahlaki
özelliklere sahip olmaya ve kötü ahlaki özelliklerden arınmasına sağladığı
katkıyı sağlayacak başka bir kaynak yoktur.”
Batı medeniyeti, yani logos medeniyeti, akli ve sözel olmak üzere iki cepheli,
epistemolojik ve teknolojik olmak üzere iki bölümdür. Bu iki cephe ve iki
bölüm insanın çeşitli ve artan ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlasa da insanlığı
tehdit ettiği oranda onun ahlaksızlığına ahlaklılığına zarar vermektedir. Bu
medeniyetin akli yönü, insandan ahlaki derecelerle yükselme sebeplerini ve
yollarını ortadan kaldırmakta, sözel yön ahlakın alanını daraltmakta, hareketini
donuklaştırmakta ve seviyesini düşürmektedir. Epistemolojik yön ahlakı
bilimsel uygulamadan çıkarmakta ve manevi alemlerden koparmaktadır.
Teknolojik bölüm ahlakı gidermeye ve ele geçirmeye ve aynı zamanda başka
bir şeyi onun yerine koymaya çalışmaktadır. Bunun sebebi de bu medeniyetin
aklen eksik, sözel açıdan zalim, epistemolojik olarak krizde ve teknolojik
bakımından otoriter olmasıdır.

Kapitalizmin Ahlakı
Kapitalist zihniyeti besleyen kaynaklardan biri felsefedir. Felsefenin dolaylı
katkısı, insanın sağduyusu, burjuva dünya görüşünden başka bir şey olmayan
sözcüğün tüm anlamlarındaki yararcılıktır. Yararcılık, tüm yazarlar tarafından
bir sistem haline getirilerek üretilmiştir. Kapitalist erdemler ve kapitalist
ekonominin kurallarının önemli bir bölümü yararcılık üzerine oturmaktadır. İlk
kapitalistler “Erdemli ol ki mutlu olasın” derlerdi. Bu onların temel
düşüncesidir. Erdemli olmak onlar için işlerini iyi yönetmek anlamına
gelmektedir. Senin için neyin yararlı olduğunu sorarsan, erdemli biri, yani
mutlu olursun. Sana neyin yararlı olduğunu öğrenmenin yolu, aklının sesini
dinlemekten geçer. Yaşamı belirleyen tek şey akıldır.
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Bilginin amacı yaşamı tamamen aklın ve ekonominin egemenliği altına
alabilmektir. Bu kişiler, özellikle doğal içgüdüleri aklın denetimi ve yönetimi
altına sokan doğal bir ahlak yasasıyla ilgilenmişlerdir. Bu yasa yaşamın tüm
alanlarını aklın denetimi altına almak düşüncesine dayanıyordu. Hede erine
zenginliği koymuşlar ve onu da ahlaki görmüşlerdir. Onlara göre zenginlik
insana ölçülü, cömert, katılımcı, göze batan ve işe yarar olma gibi sonsuz
sayıda olasılık sunar. Zenginlik onlar için denizde yelkenleri rüzgarla şişmiş bir
tekne gezintisi, güzel bir gün veya güneşli bir kış günü kadar keyif verici bir
şeydir. İstediğin kadar büyük bir servete sahip olman hakkındır.
Antikçağda bile bütün ahlakçılar istisnasız bu düşünceleri paylaşmaktadırlar.
Örneğin Romalı devlet adamı Cicero (MÖ 106-MÖ43), “insan parayı sırf para ya
da bir çekim gücüne sahip olduğu için değil, sağlayabileceği avantajlar
yüzünden sever” der.
Bu düşünceler kapitalizmin ilk çıktığı dönemde hakimdi. Katolik mezhebinin
öğretileri kapitalist zihniyetin gelişmesi üzerindeki etkisi olmuştur. Rahip Aziz
Thomas (1225-1274)’ın, ahlak yasasındaki temel düşüncesi, yaşama akılcı bir
boyut kazandırmaktır. Yani aklın sonsuz ve ilahi özelliklerine sahip doğal ve
dünyevi piyasası bize varlığınızın duygusal ve tutkulu yanına akılcı amaçları
uygun halde geçirmemizi ve duygularımızı bu amaçlara göre düzenlememizi
emretmektedir.
Kazanç düşüncesi ve ekonomik akılcılığı aslında, dini yaşamın geneli
konusunda önerdiği kuralların ekonomik yaşama uygulanmasıdır.
Kapitalizmin gelişmesi için içgüdülerine boyun eğen insanın ortadan
kaybolması ve yaşamda doğal ve özgür ne varsa hepsinin yerlerini kesinlikle
akılcı olan ruhsal bir mekanizmaya bırakmasıdır. Değerlerin yıkım ve
dönüşüme uğraması, homo economicus denilen şu yapay ve yaratıcı varlığın
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
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Kiliseye özgü ahlak anlayışı ekonomik dünyanın etkisi altında kalırken, kilisenin
yüce otoritesine dayanarak en küçük ayrıntılarına kadar oluşturulmuş akılcı bir
kurallar sistemi olmadan ekonomik akılcılık da asla katı bir biçime bürünemez
ve içselleştirilemez. Yahudilerin kutsal metinlerde faiz karşılığında ödünç para
verilmesine izin verilmişti. Ortaçağ boyunca Yahudiler, Hristiyanlara dayatılan
tefecilik yasağı engeline takılmadan yaşamıştır. Yahudi hahamları kendi
yurttaşına faiz karşılığı ödünç para vermeyi yasaklamış, fakat bir yabancıya
vermek zorundasın diye emirler vermiştir. Dolayısıyla din ortaçağ boyunca,
Yahudilerin bu konuda Hristiyanların da desteğini alarak tefeciliğe teşvik
ederek kendine düşeni yapmıştır. Faiz karşılığı ödünç para verme kapitalist
zihniyetin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Kapitalizmin ilk döneminde ahlaki güçlerle rekabet içine girdikten sonra, 15.
yüzyıl sonundan itibaren onların yerini almaya başlamıştır. Maddi kazançların
verdiği tat insanların ahlak kurallarını terk etmesine neden olur. Eğer
gerçekten iman sahibi değilse buna mani olamaz. Batı dünyası dini inançların
ilahi hükümlerinin dışına çıkmış olduğu için, bu kolaylıkla sağlanmıştır. Din
başkanları, ruhban sınıf ve kiliseler bu dönemlerde büyük servetler edinerek
kapitalizmi teşvik etmişlerdir.
Kapitalist toplumlarda görülen odur ki, toplum yapısı daha karmaşık bir
durum aldıkça yeni bir ahlak olarak “ahlaksız ahlakın” belirtileri ortaya
çıkmaktadır. Örneğin kimsesizlere ve güçsüzlere yardım için yola çıkıp
toplanan paraları kendi reklamları için harcamak ve ihtiyacı olanlara hiçbir
yardım yapmamak, gösteri amaçlı okul ve hastane yapmak, fakat harcadıkları
paranın onlarca katı olan vergi borçlarını devlete ödememek, özellikle afet
durumlarında basın, yayın organlarında düzenlenen kampanyalara sözde
önemli bir miktarla katılmak, sonra da sorumluluğunu yerine getirmemek,
haksız ve haram kazanç elde edip daha sonra bu paranın çok az bir miktarıyla
hayır yaparak kendi vicdanını rahatlatmak ve toplum karşısında itibar bulmaya
çalışmak, siyasal açıdan birçok vaatte bulunup bu vaatlerin hiçbirini daha
sonra yerine getirmemek, hatta hatırlamamak. Bu örnekleri çoğaltmak
mümkündür. Ancak bununla beraber genel olarak bireylerin ya da kurumların
kendilerini tanımlama biçimleri ve eylemleri arasında oldukça büyük
uçurumların oluştuğu göze çarpmaktadır.
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Batılı insan hakları savunucusu olan örgütlerin büyük oranda kendi devletleri
tarafından desteklenen çatışmaları durdurmak yerine sözde insanlara gıda
yardımında bulunmaları ahlaksızlığın en belirgin örneklerindendir. Özellikle
son yıllarda Ortadoğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu görüntülerin baş
sorumlusu olan ülkelerin çatışmalara son vermek için çeşitli toplantılar
düzenlemeleri, fakat diğer taraftan da çatışmaları destekleyip Hollywood
yıldızlarından bazılarını Birleşmiş Milletlere barış elçisi olarak göndermeleri,
Papa'nın Yunan adalarındaki mültecileri ziyaret edip 12 mülteciyi Vatikan'a
götürmesi ve bu yolla batılı devletlerin mültecilere karşı acımasız niyetlerini
gizlemeye çalışmaları önemli birer örnektir. Batı neden olduğu sorunları
çözmek yerine çözüyormuş gibi yaparak krizden fırsat çıkarmaya, kendi
reklamını yapmaya ve bütün dünyayı ideolojik bir propaganda sahnesi olarak
kullanmaya devam etmektedir.
Yukarıdaki verilen örneklerde gerek yardım örgütlerinin ve gerekse diğer
örgütlerin yaptığı işleri iyi niyetli olarak kabul etmek mümkün değildir.
Hür teşebbüsün önündeki engelleri kaldıran ve girişimci bireyleri rekabetin
yoğun olarak yaşandığı toplumsal bir düzende yetiştiren batılılar, aynı
zamanda gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkeler için reçeteler
sunmaktadırlar. Batı tipi ilerlemeci kalkınma doktrinlerine göre, dünya pazarı
için üretim yapılmadıkça bir ülkenin kalkınmasının mümkün olmadığı ifade
edilmektedir. Bunun için öncelikle toplumların kitlesel tüketimine uygun
ürünlerin imal edilmesi ve üretilen malları tüketmeye istekli pazarların
bulunması ile kalkınmanın mümkün olacağı varsayılmaktadır. Onlara göre
yapısal düzenlemeler, şeffa ık, üretime dayalı sanayinin kurulması gibi
tedbirleri içeren çalışmaların oluşturulduğu ülkelerin yüksek refah düzeyine
ve batı standartlarındaki yaşam koşullarına ulaşabilecekleri ön görülmektedir.
Bu tespit kısmen doğru olmakla birlikte batının ortaya koyduğu büyük bir
problemi de beraberinde getirmektedir. Öncelikle dünyanın geri kalan
kısmını kendi pazarı haline getirme çabası bir bakıma emperyalizme hizmet
etmekte ve dünya ekonomisinde çok az sayıda uluslararası şirket dünya
geneline mal ve hizmet ettiği bilinmektedir. Böyle bir ortamda az gelişmiş
ülkelerin kendilerine pazar oluşturmaları nasıl mümkün olacak? Yani Batı'nın
önerdiği gelişme yolları gerçekçi ve uygulanabilir değildir Bu ise batının bu
konudaki kapitalist ahlakının ve emperyalist amaçlarının nasıl ahlak dışı bir
uygulamaya sebep olduğunu göstermektedir.
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Modern toplumda değerler ismen mevcuttur. Geleneksel değerler bu
toplumlarda belirsiz olup, modern olmaktan çıkmışlardır. Sadece kişilerin
çıkarlarına uygun düştüğü zaman ciddiye alınmaktadırlar. Bazı değerler ona
göre bayraklaştırılmak ile birlikte somut ve doğrudan çevreye yönelik değil,
soyut ve uzak amaçlara yöneliktirler. Örneğin toplumu yeniden yapılandırma
ve üçüncü dünya insanlarına yardım gibi amaçlar bu türdendir. Ancak bu
değerler modern insanın entelektüel ve duygusal tatminini sağlayan
oyuncaklarıdır. Oyuncaklarla oynamak pahalı bir iş değildir. Çünkü modern
değerler geleneksel, kurumsal yükümlülükler ve sorumluluklar gerektirmiyor.
Uzun vadede yaptırım güçlerini bitirmişlerdir. Buna göre modern insanın
gerçekten inandığı tek şey kişisel tatminden başkası değildir. Sadece bireysel
tatminleri dikkate almak insanı mutlu bir şekilde varlığını sürdürmesi için
yeterli değildir. Çünkü insan toplumsal bir varlıktır. Ancak bir toplum içerisinde
varlığını sürdürebilir. Bu bakımdan toplumsal yapının bozulması bireylerin de
yaşamını muhakkak etkileyecektir. Ahlakın bozulduğu, yani ahlaksız ahlakın
hakim olduğu bir toplumda bireylerin mutlu olmaları söz konusu değildir.
Diğer taraftan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu iletişim ve ulaşımın
baş döndürücü hız kazanması, dünyada yaşayan bütün insanları ortak bir
kadere doğru sürüklemektedir. Bu açıdan da gelişmiş ülkelerin kendi
halklarının yararına fakat azgelişmiş ülke haklarının zararına olan politikaları ve
uygulamaları da uzun vadede kendilerine zarar olarak geri dönecektir. Bu
bakımdan gerek aydınların gerekse toplumu yönetenlerin toplumsal ahlak
konusunda yeniden düşünmeleri ve yeni bir yol haritası ile çalışması bir
zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

İslam Ahlakının Seküler/Modern Ahlaka Üstünlükleri
1) İslam ahlakı insanların yalnız dünya hayatlarının mutluluğunu değil, ahiret
hayatlarının da mutlu olmasını hede er. Bu nedenle Kur'an ve sünnetle
belirlenen ahlak kuralları bütün insanların dünya ve ahiret saadetlerinin
temelidir. Seküler/modern ahlak ise insanların sadece dünya mutluluklarını
hede er. Onlar için ahiret mutluluğu diye bir şey söz konusu değildir. Bu
nedenle insanlara tavsiye ettikleri ahlaki kurallar, onların egolarının,
ne slerinin, heva ve heveslerinin tatmin olması için vardır.
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Onlara göre insan ölünce toprak olacak ve böylece yok olacaktır. Bu nasıl bir
yanılgıdır? Bu mükemmel dizayn edilmiş evren insanların üç beş sene yaşayıp
dünya üzerinde keyif sürdükten sonra yok olmaları için mi yaratılmıştır? Bunu
akılları nasıl kabul ediyor? Bilimsellikten dem vurup kainatın yapısındaki
olguların mikro alemde ve makro alemde sınırsız olduğunu görmüyorlar mı?
Kendi ne slerindeki, vücutlarındaki mükemmel bir işleyişi fark etmiyorlar mı?
Bütün bunları görüp de, bu alemin yaratılmasını “üç günlük hayat, sonra yok
olma” diye yorumluyorlar. Yaşadıkları sürece kendilerine ve ne slerine suni
ilahlar oluşturuyorlar. Bu ilahların hiçbir mantıklı ve bilimsel açıklamaları
olmadığı halde onlara tapmaya devam ediyorlar. Dünya zevkleri insanın
gözünü ve düşünmesini köreltmiştir. İnsan sınırlı aklı ve nefsi ile yarattığı ahlak
anlayışları devamlı çelişkiler ve tutarsızlıklarla birbirini kovalamış ve bunlar
hiçbir zaman insana mutluluk vermemiştir. Harpler, felaketler, anarşi,
hastalıklar, salgınlar insanlara daima zarar vermiş ve onların hayal ettikleri
dünya mutluluğunu engellemiştir.
Dünya sevgisi ile mutlu olmaya çalışanlar, yaratılışlarındaki yapıyı görmezlikten
gelerek arzu ettikleri mutluluğa hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak
hiçbir zaman erişemezler. Çünkü insanın manevi tarafını kabul etmeyip
sadece maddi zevkler peşinde koşmak, insanı hüsrana uğratacaktır. Onlar
dünya hayatının amacını ve hikmetini anlayamadılar. Hayatı sadece yiyip içip
ve keyif sürmek olarak algılarlar. Bunu temin etmek için de hak ve adalet
dışına çıkarak her türlü ahlaksızlığı uygularlar. Bu insanların hüsran içinde
olduklarını bize Kur'an bildirmektedir:
“Asra yemin olsun ki, bütün insanlar gerçekten hüsrandadır.Ancak iman
edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye
edenler bunun dışındadır.” (Asr, 103/1,2,3)
Bu durumda insanların tek kurtuluşu İslam dinine dönmeleri ve onun
emrettiği ahlak ile ahlaklanmalarıdır. Dünya ve ahirette mutlu olmaları ancak
bu şekilde mümkün olacaktır. Bu da İslam ahlakının diğer seküler ahlaklardan
üstünlüğünü gösterir.
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2) İslam ahlakı, aklın önünde tanımlar. Seküler ahlaka göre ise akıl her şeyin
önündedir. Burada üstün olan İslam düşüncesidir. Çünkü insan yüzyıllarca
zihinlerine yerleşmiş düşüncenin aksine, akıllılık sayesinde değil ahlaklılık
sayesinde insandır. Bu nedenle ahlaklılığın insanın her yaptığı ilde ortaya
çıkması gerekir. İslam düşüncesinde, iyilik ve doğru işler yapıldığında insanın
dünya ve ahiret hayatı için fayda sağladığı, terk edildiğinde zarar doğurduğu
hususunda şüphe yoktur. Bu nedenle İslam'a göre ahlaklılık, iyiliğin kendisini
talep etme ilkeleridir.
İnsanı hayvandan ayıran sınır ahlaklılıktır. Hayvan kendi yaşamında aklını
kullanarak rızkına ulaşmaya çalışır. Ama iyiliğe ulaşmak için çalışmaz. Bu
bağlamda akıl iki büyük bölüme ayrılır. Ahlaklılıktan soyutlanmış akıl diye bir
akıllılık türü vardır ki, insan bu özelliği hayvanla birlikte sahiptir. İkincisi, ahlak
tarafından yönlendirilmiş akıllılıktır. Bu ise insana özgüdür. Modernizmin
hatası akılı birinci anlamda alması ve insanın onunla özelleştiğini söylemesidir.
3) Seküler ahlak faydacılığı/yararlılığı esas alır. Bu ise İslam ahlakında yoktur.
Seküler ahlaktaki faydacılık görüşü, insanın ahlakı hakkında hemen hemen
tüm tecrübelere yansıtılır. Fakat ahlak yararlılık ölçülerine tabii tutulamaz.
Ahlaki davranış bazen faydalı olabilir bazen olmayabilir. Örneğin, yaşlıların,
güçsüzlerin himayesi, iyileşmesi mümkün olmayan hastaların bakımı
insanlara bir kar getirmez, ancak ahlakidir. Bu da ahlak anlayışında insana
yararlı olmak değil, insan olmak, insanı yaşatmaya hizmet etmek anlayışının
bulunması esastır. Bu da ancak İslam ahlakında vardır. Diğer modern ahlak
teorilerinde yoktur. Bu İslam ahlakının bir üstünlüğüdür. İslam ahlakının bu
üstünlüğünü Korona salgını süresince şahit olduk. Batıda yaşlıların nasıl
ölüme terkedildiklerini gördük. Fakat bunlar İslam ülkelerinde yaşanmadı.
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Türkiye’deki Seküler Ahlak Anlayışı
Türkiye'de seküler ahlak anlayış Tanzimat fermanı ile başlamıştır. Ancak
cumhuriyetten sonra seküler anlayış emir ve kanunlarla uygulanmaya
konulmaya çalışılmıştır. Düşünsel bir ikna yoluna gidilmemiştir. Bu tutumun
toplumsal ahlaka zarar vereceği ve toplumsal düzenin ahlak ihtiyacını nasıl
karşılayacağı ile ilgili bir kaygı düşünülmemiştir. Hatta 1945 öncesinde kimse
böyle bir kaygıyı ifade etme cesareti de bulamamıştır. O dönemde Batı'ya karşı
ütopik bir yaklaşım vardı. Bu yaklaşım, “Biz Batılaşacağız ve dünya saadetini
yakalacağız” diyor, ahiret saadetini ise inkar ediyordu. O dönemde sadece
kültür başlığı altında öneriler yapılıyor, ahlak ile ilgili bu öneriler Türk kültürü
çerçevesinde bir şekil alıyordu. Ancak elit sınıf, Türk kültürü olarak İslam öncesi
kültürü anlamak istiyordu. Daha sonraki zamanda, elit sınıfın önemli bir kısmı
ahlak ihtiyacına bile inanmak istemedi. Bu dönemde gittikçe yayılan
psikolojinin dinin yerini tutabileceğine dair bir anlayış gelişti. Bugün dahi
televizyon dizilerinde psikologlar, her türlü bireysel bunalım için bir tür seküler
rahip gibi sunuldu. Bu da tabii olarak Batı’daki uygulamaların bir kopyasıydı.
Bu dönemde seküler ahlak, Tanzimat sonrasında İstanbul'da ve Anadolu'da
batılılaşmaya karşı gelişen İslam’ın müdafasına karşı bir antitez olarak öne
sürüldü. Müslümanlar Tanzimat dönemi öncesinde maddi olarak ağır bir
kayıp içindeydiler. Toplumun dünyevi gelişmesini sağlamak için ilan edilen
Tanzimat fermanı, Müslüman toplum için getirilen İslam dışı bir ilericilik
projesiydi. Ancak bu ilericilik projesi, İslam alimlerinin İslam'ın müdafaasını
yaparken İslam'ın dünyevi fayda yönünü çokça vurgulamalarına sebep oldu.
Türklerin Orta Asya'dan gelip Viyana kapılarına dayanmasını sağlayan etkenin
İslam olması, Türk toplumuna seslenen İslam alimlerinin bu yöndeki işini
kolaylaştırıyordu. Toplum onların uyarısıyla geçmişe baktığında, İslam’la
güçlendiğini, İslam olmadan yeniden güçlenemeyecekleri inancını korudu ve
kendisini İslam'dan uzaklaştırmak isteyenlere tepki gösterdi.
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O dönemdeki sosyal demokratlar İskandinav ülkeleri denen İsveç, Norveç ve
Danimarka’daki ekonomik mutluluğu örnek olarak gösteriyorlardı. Onlara göre
toplum ekonomik saadete ulaşınca, o toplumda hırsızlık da olmaz ve zulüm
de ortaya çıkmaz diye düşündüler. Bu nedenle, “ekonomik gelişme ve
toplumsal huzur için İslam'a ihtiyaç yoktur” dediler. “İskandinav ülkelerinin
sosyal demokrasisi her derdimize deva olacaktır” diye inanıyorlardı. Fakat bu
gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesinin sebeplerini de açıklayamadılar.
Ancak toplumumuz İslam'da huzur buluyor, fertler dinden uzaklaşınca aileler
dağılıyor, maddi gelişme fertlerin huzuru için yeterli olmuyordu. Yine o
dönemde topluma Hint toplumunun İslam dışı ahlak anlayışları öneriliyordu.
İslam dininin emirlerine uymadan, ibadet yapmadan, zikir yapmadan ahlaklı
olabilme önerisi toplumda yayıldı. Uzakdoğu ahlakı körü körüne
toplumumuza çeşitli yayınlarla, kişisel gelişim kitapları ile anlatılmaya çalışılıyor,
ibadet ve zikir ihtiyacı ise müzik, spor ve yoga gibi etkinliklerle giderileceğini
ümit ediyorlardı. Bu dönemde Hint lozo arından çeviriler yapılarak
toplumumuza yeni bir ahlak alternati olarak sunuluyordu. Müslümanlara, bir
ahlak konusunda zorlanınca, Kur'an'a ve hadislere bakmaktansa kişisel gelişim
kitaplarında cevaplarını aramaları tavsiye ediliyordu. Bunalıma düşünce yoga
yap gibi tavsiyeler ortalığı kaplıyordu. Bunlar kısmen de olsa dindarlar arasında
ve toplumun elit kısmında karşılık bulmuştu.
Materyalistler ve onlara yakın olan sosyal demokratlar bu ahlak anlayışını
kurtuluş yolu olarak görüyor, bunlara karşı yapılan itiraz ve engellemeleri de
gericilik olarak niteliyordu. Toplum, nikah dışı birlikteliği yadırgamaz hale
geliyordu, zina suç sayılmıyordu. Böylece modern bir toplum, batılı bir toplum
olacağımıza inanılıyordu.
Halbuki bunlar bir ahlak anlayışı değil, ahlaksızlık anlayışıydı. Çünkü insanın
yapısının bu türlü dayatmalarla ahlaki bir vasıf kazanması mümkün değildir.
Çünkü insan Allah'ın yarattığı bir varlıktır ve onun en iyi tanıyan olarak Cenab-ı
Hakk'ın tavsiye ettiği ahlak anlayışını terk etmenin, topluma ve bireylere hem
dünya ve hem de ahiret mutluluğunu kaybettireceği muhakkaktır. Gerçekten
günümüze kadar süren bu anlayışların etkisi toplumumuzda huzursuzluk,
şiddet ve fakirlik olarak ortaya çıkmıştır.
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Toplumumuzdaki bu sosyal çalkantılar, insanlarımızı İslam'a yeniden
dönmelerine ve onun ahlakı ile ahlaklanmaya doğru sevk etmiştir. Çünkü bu
olumsuz ortamdan çıkmanın ve kurtulmanın tek yolu tekrar İslam ahlakına
dönmek ile mümkündür. Bugün bu görüşümüzün ne kadar haklı olduğu
ispatlanmıştır. Bu nedenle Müslümanların tekrar kendi ahlak anlayışlarına
dönmeleri, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ında ve Peygamberimizin sünnetinde
temel olan ahlak anlayışlarını yaşamaya çalışmaları gerekmektedir. Dünya ve
ahiret saadetinin tek yolu budur.
“Şüphesiz müminler kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında huşu içinde
bulunurlar, onlar boş ve anlamsız söz ve işlerden yüz çevirirler, onlar zekatlarını
tam olarak verirler, onlar eş ve cariyeleri hariç olmak üzere iffetlerini herkesten
korurlar, eşleri ile olan ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Şu halde kim bunun
ötesine gitmek isterse, dinen meşru olan sınırlara tecavüz etmiş olur. O
müminler emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler. Namazlarına devam
ederler. İşte bunlar Firdevs cennetlerine mirasçı olacaklar ve orada ebedi
kalacaklardır.” (Müminun, 23/1-11)

Sonuç
Ahlak tartışmaları insanlık tarihi boyunca mevcut olmuştur. İnsanların bir kısmı
ilahi vahyin bildirdiği ahlak ilkelerine inanırken, bir kısmı da inkar etmiş ve
kendi akıl ve hevesleri ile oluşturdukları ahlaki kuralları kabul etmişlerdir.
Ancak lozo ar, bilim adamları ve bazı din adamları tarafından oluşturulan
vahiy dışı ahlaki teoriler birbirleriyle daima çelişmişlerdir. Bu şekilde her zaman
geçerli olan ve evrensel olan bir ahlak anlayışı ortaya konulamamıştır. Bu tabii
bir sonuçtur. Çünkü insan aklı mutlak hakikati kavrayamaz. Dolayısıyla her ileri
sürülen teorinin muhakkak eksik ve yanlış bir tarafı mevcuttur.
İslam ahlakı insanların hem dünya hem de ahiret hayatlarında mutlu olmasını
hede er. İslam ahlakının esasını Kur'an ve sünnet belirler. İslam ahlakının en
güzel örneği ve uygulaması Hz. Peygamber (sav) tarafından gösterilmiştir.
Müslümanların kendilerine bu ahlak anlayışını ve uygulamaları örnek almaları
emredilmektedir.

www.ilimvetasavvuf.com

Page 128

İslâm Ahlâkı

Seküler/modern ahlak anlayışı yalnız insan aklının bir uygulamasıdır. Bu
nedenle tabii olarak kısmen eksik ve yanlıştır. Son asırlarda insanların aşırı
derecede dünyayı sevmeleri ve maddeye tapmaları, bu ahlak anlayışını takip
etmelerine neden olmuştur. Fakat bu ahlak anlayışı insanların maddi ve
manevi sorunlarının çözümünde yeterli olamamıştır. Bilakis insanlar
arasındaki haksızlıklar, sömürüler ve savaşlar en yüksek noktasına ulaşmıştır.
Bu gidiş herkesi bir gün yok edebilir.
Bu nedenle bütün insanlığın tekrar İslam ahlakına geri dönmeleri zorunludur.
Dünya ve ahiret saadeti ancak İslam ahlakının ilkeleri ile elde edilebilir.
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Web sitemizde İslâm Ahlâkı ile ilgili bazı yazılar
yayınladık. Bu yazıları bu e-Kitabında "İslâm Ahlâkı"
başlığı ile derledik. Bu yazılarımızda, İslâm ahlâkının
temel ilkelerini ve dünyadaki diğer ahlâk
anlayışlarından üstün olduğunu anlatmaya çalıştık.
Amacımız insanların dünya hayatı ile oyalanmayıp,
ahiret hayatına yönelik salih ameller işlemelerini temin
etmektir. Bu yönde yapılacak en güzel ve en karlı iş,
insanın İslâm ahlâkıyla bezenmesidir ki, bu yolla insan
hem dünya hem de ahiret mutluluğunu elde edebilsin.
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