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ÖNSÖZ
İnsanın yeryüzü serüveni bir sınanmayla başlamıştır. Sonra insan hayat
yolculuğunda musibetlerle ve belâlarla karşılaşmış, bu sıkıntılar hayatını
zorlaştırmış, düzenini bozmuş ve hayatının huzur ve mutluluğunu kaybettirmiştir. Tarih boyunca yaşadığı sınanma sünnetinin öznesi olarak bazen
muvaffak olmuş, bazen hüsrana uğramış, bazen ilâhîövgü ve ödülü bazen
de cezayı hak etmiştir. Peygamberler dâhil bütün insanlar bu ilâhî sünnetten
payına düşeni almıştır.
Bu çalışmada ibtilânın, yaratılmışlara ilk günden itibaren eşlik eden bir
gerçeklik olduğu görülmüştür. Allah en başta melekleri ve şeytanı sınamış,ardından Âdemi (a.s) sınamıştır. Melekler emre riayet etmekle imtihanı
kazanmış, şeytan da emre muhalefetle imtihanı kaybedenlerden olmuştur.
Âdem ise, ikisinden farklı olarak emre muhalefetle beraber, ardındantövbe
etmiş ve kazananlardan olmuştur. Bu olay sınamanın üç boyutunu göstermesi açısından önemli olduğu kadar insanlar açısından çarpıcı bir örnektir.Bütün insanların bu ve benzeri örneklerden alacakları ibret ve dersler
vardır.
Halife olarak yaratılan Âdem’le başlayan sınanma, insanlık tarihi boyunca devam etmiştir. İnsan,Allah ile yaptığı ahdin bir sağlaması olarak çok
farklı şeylerle sınanır. Bu sınanma bazen mal, bazen korku bazen hayır bazen de şer ile olur. Bu bireysel boyutta olduğu gibi toplumsal boyutta da
olur, sonuç itibari ile de insanlarda ve toplumlarda ciddi değişimlere sebep
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olur.Bireysel ve toplumsal sınanmanın olmadığı takdirde çürüme başlar ve
yozlaşma her alanda yaygınlaşır. Ölçme ve değerlendirmenin yapılmadığı
bir eğitim sisteminin ne kadarverimli olacağı aşikârdır.İbtilâda aynı şekilde
kulluğun derecesini ölçen bir ölçme ve değerlendirmedir. Onun için ibtilâ,
şahsı ve toplumu canlı tutan, dinamikleştiren ve kendine getiren ilâhîbir
sünnettir. Bu sünnetteninsanlar vepeygamberler payına düşeni almış bunun
kazananı olduğu gibi kaybedeni de olmuştur. İnsanbu musibetlerleancak
iman, imtihan bilinci ve sabır erdemiylebaş edebilir, aksi davranışlar sergileyenler ise kaybedenlerden olur.
Allah’ın insanlar için ortaya koyduğu bu ibtilâ sünnetinin hükmü ve
hikmeti nedir? Farklı şekillerde olmasının sebepleri nedir? Tarih boyunca
insanın buna karşı tavrı nasıl olmuştur? Budurum insan şahsiyetinde ve
toplumlarda hangi değişimlere sebep olmuştur? Çalışma, bu sorulara cevap
mahiyeti taşımaktadır.
Çalışmamız giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş bölümünde,araştırmanın içeriği, konusu, önemi, gayesi, kapsamı, sınırlılıkları ve önceki çalışmalar değerlendirilmiştir. Birinci bölümde, çalışmanınçerçevesini
oluşturankavramların, semantik tahlili yapılmış ve eş anlamlı kavramlar
açıklanmıştır. İkinci bölümde, insanın yaratılış gayesi, imtihanda insan eğilimlerini etkileyen faktörler ve ibtilânın faydaları ve kazanımları değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ise suç-sorumluluk-irade ve fiil ilişkisi, kaynağı
açısından belâ ve musibetler ve ibtilâ alanları ve sonuçları detaylı bir şekilde
incelenmiştir.
Çalışmamızın başlangıcından bitimine kadar görüş ve önerileriyle bizlere destek veren, konunun seçilmesi, kaynak tespiti ve diğer bütün aşamalarında bizlere yardımcı olan başta hocam Doç. Dr. Ahmet Abay’a, Prof. Dr.
Abdulhamit Sinanoğlu’na, Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Okşar’a, Doç. Dr. Ahmet
Öz’e ve Doç. Dr. Fatih Tiyek’e,okuma ve yazım aşamasında yardımcı olan
Hatay Milli İrade Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni
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Dr. Recep Bilgin’e, her zaman desteğini esirgemeyen eşim Habib-i Neccar
Anadolu İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Halil Sağlamoğlu’na, ilmî hayatımızda bugünlere gelmemize vesile olan tüm hocalarıma,
kitaplarından, eserlerinden ve fikirlerinden istifade ettiğim tüm ilim ve fikir
erbabına ve isimlerini zikredemediğim diğer bütün dostlara teşekkürlerimi
arz ederim.
Nazife Sağlamoğlu
Hatay-2020
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— GİRİŞ —

Kur’ân’ın bizzat kendisi bir sınanma sebebidir. İlk indiği andan itibaren
insanlar Allah’ın kelamı olması konusundasınandıkları gibi ihtiva ettiği hükümlere iman ile desınanmışlardır. DolayısıylaKur’ân, imtihan alanlarından
birisini tespit etmiş, iman edip, hükümleri ile amel edenlerle, inkâr edenleri
birbirinden ayırmıştır.1 Bu imanın ilk adımlarından birini oluşturur. Ancak
bu yeterli değildir.İmançeşitli şekillerde samimiyet testlerinden geçerek arınır veya nifak ve küfür çıkmazına girer.
İnsan; hayır ve şerle2, sâlih amelle,3korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmek4 vb. şeylerle sınanır. Bu sınanmadünyada gerçekleşir.5 Sınayan Allah,sınanan insan,sınanma alanları ve araçları ise çeşitli
ve çok boyutludur. Bu boyutları tam olarak anlamak ve idrak etmek kolay
olmamakla beraberbunun ilk şartı insanın iyi tanınmasıdır.İnsan çok yönlü,
iç ve dış müdahalelere açık, yönlendirilebilir bir varlıktır.Kur’ân insanı; nankör,6 cahil,7aceleci,8 sabırsız,9zayıf,10 hırslı,11inkârcı,12 vb. sıfatlarla tanımlar.

1Nahl,

16/ 89.
Enbiyâ, 21/35.
3 Mülk, 67/2.
4 Bakara, 2/155.
5 Kehf, 18/7.
6 İbrâhîm, 14/34.
2
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Aynı şekildeinsan;şeytan, nefis, mal, evlat, makam, saltanat vb. iç ve dış faktörlerin etkisindedir.İnsanınirade ve kudret sahibi olmakla berabersınırlı
güce sahip olması,13 bazı doğal hadiseler karşısında aciz kalması14 imtihanın
bir başka boyutunu oluşturur. Bütün bunlarbu süreci doğrudan veya dolaylı
olarak etkiler.
İmtihan ilk insanla başlamıştır.Allah,Kur’ân’da daha önceki ümmetlerin
hangi belâ ve musibetlere uğratıldıklarını ve onların sergiledikleri tavırları
hatırlatmış ve bu konudainsanları uyarmıştır.15 İmtihan sürecinde insanın
karşılaşacağı zorlukları ve bunların karşısında izleyeceği yol ve yöntemleri
göstermiştir.16 Bu ilâhî rehberlik olmadan hiçbir toplumaazap etmeyeceğinide belirtmiştir.17
Kur’ân-ı Kerîm’de “eskimek, denemek, sınamak, gam, musibet, darlık
ve sıkıntı”mânalarında kullanılan belâ kavramı Türkçe’deanlam daralmasına uğrayarak, sadece olumsuz mânada kullanılmaktadır. Bu dar anlam konuyla ilgili âyetlere uygun değildir. Çünkü insan sadece fakirlik ve sıkıntı,18
can ve mal kaybıyla19değil, aynı zamanda sağlık, zenginlik, evlat20 ve diğer
nimetlerle de sınanmıştır. Toplumdaki bu algı ibtilâ (imtihan)gerçeğinin
yanlış anlaşıldığını göstermektedir. Dolaysıyla insanın sadece olumsuz şeylerle deneneceği düşüncesi Kur’ân’ın bu kavrama yüklediği anlamı karşıla-

Ahzâb, 33/72.
17/11.
9Meâric, 70/19.
10Nisâ, 4/28.
11Meâric, 70/19.
12Şuarâ, 26/6-7.
13Rûm, 30/54.
14 Â’raf, 7/97-99.
15 Bakara, 2/136; Şuarâ, 26/192-196; Ankebût, 29/2-3.
16Tevbe, 9/129; Bakara, 2/153, 216.
17 İsrâ, 17/15.
18 Bakara, 2/214.
19Bakara, 2/155.
20Enfâl, 8/28; Âl-i İmrân, 3/14-15.
7

8İsrâ,
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mamaktadır. Bundan dolayı çalışmada konununbu yönü üzerinde de durulacaktır.
Bu bağlamda insanın ibtilâ edilmesinin sebep ve sonuçları, suç ve günahın belâ ve musibete etkisiele alınarak konu “suç-ibtilâ-ceza” ekseninde işlenecektir.Bir kısım belâ ve musibetlerin suç ve günahlarla bağlantılı bir kısmının bunun dışında meydana geldiği düşünüldüğünde, kader, tevekkül,
tedbir, kudret, ilâhî müdahale gibi birçok unsurun ibtilâ sürecine etkisi olduğu söylenebilir.

1. Araştırmanın İçeriği ve Konusu
Araştırmanın konusu “suç ve ceza bağlamında”ibtilâkavramıdır.Bu konununtercih edilme sebebi insanın çeşitli şekillerde ibtilâ edilmesi ve bu sürecin hayat boyu devam etmesidir.Belâ ve musibetler hayatın bir gerçeği
olunca, insanlar sebebi üzerine kafa yormuş başa çıkma yollarını aramışlardır. Bunun nedenini günah ve suç olarak görenler olduğu gibi tamamen evrende cari olan ilâhî yasaların sonucu olarak değerlendirenlerde olmuştur.Çalışmamızın eksenini bu iki bakış açısının değerlendirilmesi oluşturmuştur. Yani belâ ve musibetler suçun neticesi midir? Veya suçtan bağımsız
mıdır?
Araştırma giriş ve üçbölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışmanın anlam alanını oluşturan kavramlar ele alınmış,sözlük, terimve
Kur’ân’daki kullanılışlarıincelenmiştir. Bu bölümde “suç” ve “ceza” kavramları ayrıntılı olarak değerlendirilmiş,konuyla bağlantılı olan eşanlamlı kavramlar kısaca açıklanmıştır.
İkinci bölümde ise; insanın yaratılış gayesi,imtihanda insanın davranışlarını etkileyen faktörler, ibtilânın fayda ve kazanımları ele alınmıştır. Ayrıca
insanın ibtilâ edilmesinin sebepleri, ibtilânınçeşitleri ve şekilleri değerlendirilmiştir.
~ 11 ~
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Üçüncübölümde ise; suç sorumluluk-fiil-irade ilişkisi ele alınmış, kaynağı açısından belâ ve musibetler incelenmiş, ibtilâ alanları ve sonuçları irdelenmiş, bunun neticesinde elde edeceği ödül ve cezalar belirtilmiştir. Son
olarak çalışmadeğerlendirme ve sonuç bölümü ile tamamlanmıştır.

2. Araştırmanın Önemi ve Gayesi
Kur’ân’a göre ibtilâ insanın bütün fiil ve tutumlarını kapsamaktadır. İnsanın halife olarak yaratılması,21 emaneti üstlenmesi,22 Allah tarafından yeryüzündeki her şeyin onun ihtiyaçlarına göre tasarlanması,23 kullanımına
sunulması,24iyilik ve kötülük meyillerinin fıtratında bulunması25 sebebiyle
insanın bu nimetlerin gereğini yapıp-yapmadığını tespitetmek için26 onun
ibtilâ edilmesini gerekli kılar.
İnsan ve toplumların, ne tür süreçlerden geçtiği, hangi fiillerin neticesinde nelerle sınandıkları, bu sınanma esnasında yaşadıkları olaylar ve bunlara karşı sergiledikleri tutum ve davranışlar önemlidir. Çünkü insanlar,
insanlık tarihinin doğal mirasçılarıdır. İnsanlık tarihine vakıf olmaları, ibret
alıp düştükleri hata ve sapmalara karşı uyanık olmalarıgerekir. Kur’ân-ı
Kerim’de daha önceki milletlerden ve peygamberlerin hayatlarından bahsedilmesinin27sebeplerinden birisi de budur.
Allah insana murat ettiği mesajları kavramlar üzerinden verir. Bunun
için Kur’ân’da kullanılan kavramlar ilahîdir ve eşanlamlılarından olabilmektedir. Aynı anlama gelen kelimelerin birbiri yerine kullanılması mümkün
değildir. Çünkü her kelimenin ihtiva ettiği anlam alanı farklıdır ve başka bir

Bakara, 2/30.
Ahzâb, 33/72.
23 Bakara, 2/29.
24 Bakara, 2/164.
25 Beled, 90/10.
26 Mülk, 67/ 2.
27 Yûsuf, 12/111; Âl-i İmrân, 3/62.
21
22
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boyuta işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında konuyu oluşturan ibtilâ
kavramının diğer eş anlamlı kavramlardan farklı olduğu söylenebilir.
Dünya hayatında karşılaşılan musibet ve belâlar,bu hayatın geçiciliğini,
insanın kul olduğunu, fani şeylere dalıp asıl olanı unutmaması gerektiğini
hatırlatır. Aynı zamanda ibtilâ bilinci, sürekli olarak uyanık olmayı bu dünyaya geliş amacını zihinde sürekli canlı tutmayı sağlar. İbtilâ edenin Allah
olduğunun inancında olan insanların, sınanmaya karşı sabırlı ve sonuç olarak daha güzel neticelere ulaşacağı aşikârdır.
Bu çalışmanın hedefi,ibtilâ kavramı ve eşanlamlılarını Kur’ân’ı mihver
edinerek anlamaya çalışmak, sözlük ve ıstılahîmânalarını ortaya koymaktır.
Ayrıca ibtilânın muhatabı olan insanın yaratılış gayesini açıklamaktır. İnsanların sınanmasının kökeninde suç unsurunun olup olmaması yani insanların
işledikleri suç ve günahların ibtilâya sebep teşkil edip etmeyeceği, Allah’ın
ceza olarak öngördüğü bazı yaptırımların ibtilâ sürecinde insanları ne kadar
etkilediğini ortaya koymaktır. İbtilâ (sınanma) insan eğilimlerini etkileyen
bir faktör olduğu için kişinin eğilimlerinietkileyen hususlarda ayrı bir başlık
olarak incelenmiştir.İbtilânınmuhatabı olan insanın sınanma sürecinde başarıya ulaşması için kendini nasıl hazırlaması gerektiğiile ilgili temel disiplinler işlenmiştir. Son olarak imtihan neticesinde fert ve toplum bazında hangi
kazanımların olacağı ve bu kazanımların Allah nezdinde nasıl değerleneceği
ele alınmıştır.

3. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Kur’ân’da sınanma ile ilgili birçok kavram vardır. Bu kavramlarla ilgili
daha önce çalışmalar yapılmış ancakbu çalışma suç-ceza-ibtilâ ilişkisini incelemesi yönüyle diğerlerinden farklıdır.
Konunun kapsamını suç-ibtilâ ilişkisi oluşturmaktadır. Yani insanın başına gelen belâ ve musibetler işlediği suçların neticesinde mi vuku bulmak~ 13 ~
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tadır? Veya suç-ibtilâ arasında bir nedensellik yok mudur?gibi sorulara cevap aranmıştır. Ayrıca suçun imtihan gerçeği ile bağlantısını ortaya koyduktan sonra bunun insanın inancında, ahlakında ve ibadetlerinde ne gibi değişimlere neden olacağı ve bu değişimlerin Allah’ın katında nasıl karşılık bulacağı meselesi ortaya konmuştur. Çalışma tefsir ile ilgili olduğundan kader
konusunda fazla ayrıntıya girilmeden Kur’ân ayetleri dikkate alınmak sureti
ile konu işlenecektir.Kelami tartışmalara fazlaca girilmeden ibtilâ, insan fiilleri ve kader konuları ele alınacaktır. Çalışmada, Hz. Peygamber ve ilk mülümanların sınanmasına değinilmiştir. Ayrıca bu asrıda insanların doğal
afetlerle, savaşlarla veya farklı şekillerde ibtilâ edilmesinede değinilmiştir.

4. Önceki Çalışmalar
Konu ile ilgili: Milli Kütüphane, İsam Kütüphanesi,To-Kat (Ulusal Toplu
Katalog) Ankara Üniversitesi (E-Kaynaklar) ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi başta olmak üzere ilahiyat fakültelerinin kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlıklarına ait kataloglar taranmıştır.
Yapılan araştırmalar neticesinde konumuzla bağlantılı olarak daha önce yapılan çalışmalar şu şekilde sıralanabilir:

4.1. Kitaplar
M. Ali Şafak, Fitne Kelimesinin Kur’ân ve Hadislerdeki Manaları, Ankara
Üniversitesi Kütüphane Kataloğu, 1972, 26s.
Cemal Uşşak, İmtihan, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1983, 92s.
Rahmi Yıldız, Kur’ân’da İmtihan Kavramı, Ankara Üniversitesi Kütüphane Kataloğu 1992, 48s.
Mehmet Özkaya, Kur’ân’da Fitne Kavramı, 1993, 87s.
İsmail Karagöz, Kur’ân’a Göre Musibetler Açısından İnsan ve Toplum,2.
Baskı, Çelik Yayınevi, İstanbul 1996. 220s.
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Hasan Keskin, Kur’ân’da Fitne Kavramı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2003,
262s.
Arif Arslan, Kulluk ve İmtihan: Hayatı Anlayarak Yaşamak, (b.y., ts.), İstanbul 2003, 247 s.
Said Alpsoy, Belâ ve Musibet Niçin Gelir, Nasıl Korunulur, Gelenek Yayıncılık, İstanbul 2006, 135s.
Ejder Okumuş, Kur’ân’da Toplumsal Çöküş, İnsan Yayınları, İstanbul 2007,
191s.
Seyyid Kutup,Belâ ve İmtihan(Hikmetü’l-İbtilâ),Trc. Ahmet Pakalın, RavzaYayınları,İstanbul 2007,75s.
İbrahim b. Abdullah ed-Deviş, el-Fitne,Râbıtatü’l-Âlemi’l-İslâmî, Riyad
1428/2007, 118s.
Şaban Döğen, Musibetler Ne Zaman Gelir, Nasıl Önlenir? Gençlik Yayınları, İstanbul 2008, 152s.
Bilal Temiz, Niçin İmtihan Oluyoruz, Işık Akademi Yayınları, İstanbul
2008, 288s.
Sıddık Erdem, İmtihan Süzgecinde Belâ Taşları, Semere Yayınevi, İstanbul
2010, 215s.
Selim Özarslan, Günah Musibet İlişkisi Üzerine, Nobel Akademi, Ankara
2012, 80s.
Abdullah Yusufoğlu, İslâmi Mücadelede İmtihan, Çıra Yayınları, 2014, İstanbul 174s.
Ömer Özsoy, Sünnetullah,Fecr Yayınevi, Ankara2015, 4. Baskı, 160s.
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Konunundaha iyi anlaşılmasını sağlamak için ibtilâ kavramıyla beraber,
“insan”,“ibtilâ”,“fitne”,

“imtihan”,

“musibet”,“suç”,“ceza”ve

“ka-

der”kavramlarının değerlendirilmesi gerekir. İlk olarak “insan” kavramı
değerlendirilecektir.

A. İnsan
İbtilânın asıl muhatabı olan insan, sınanmanın doğrudan veya dolaylı
etkisinde olan varlıktır. İnsanın fıtrattan gelen özellikleri ve sonradan kazandığı nitelikler imtihana karşı tutumunda etkilidir. Onun için insanın tanınması, ibtilâ sürecinde sergileyeceği davranışların anlaşılmasını sağlaması
açısından önemlidir.
“ ”إِنسانkelimesinin kökeni ile ilgili farklı görüşler vardır. س
ُ  إِ ْنveya ي
ٌّ إ ْن ِس
kelimesi; insanlık türüne mensup olan demektir. س
ُ  إِ ْنkelimesinin çoğulu
şeklindedir. Bu isimlendirme ünsiyeti (ülfet) çok olan ve kendisine

31أناسِي

ünsiyet olunan kimse demektir.32 İnsan kelimesinin aynı zamanda çokça

31

Furkan, 25/49.
Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Râgıb İsfahânî, “İns”, el-Müfredât fî garîbi’lKur’ân, thk. Safvân Adnân Dâvudî, (Dimeşk: Dârü’l-Kalem, 1992/1412), 38.

32Ebü’l-Kâsım
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unutan anlamında  اإلنسيانkelimesinden türediği de söylenmiştir. Buna göre
insan çokça unutan demektir. Bu görüşte olanlar, İbn Abbas’a nispet edilen,
“İnsan ahdini unutması sebebiyle bu ismi almıştır” şeklindeki rivayete dayanırlar.33 س
ُ  إِ ْنkelimesi “cin” kelimesinin zıt anlamlısıdır. Istılahta ise insan;
toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen varlıktır.34 Bu kavram Kur’ân-ı Kerim’de 65 yerde
insan, 18 yerde س
ُ  إِ ْنbir yerde de ي
ّ  إِنسolarak geçmektedir. Ayrıca 230 âyetteالناسşeklinde çoğul olarak bir âyette de  ناسolarak yer almaktadır.35
Kur’ân’da insanın yaratılış süreci iki boyutta ele alınır. Birincisi topraktan yaratılışı,36 ikincisi ise biyolojik yaratılış sürecidir.37 Antropoloji38 insanın
yaratılışı ile ilgili çeşitli nazariyeler ve görüşler ileri sürmektedir. Kur’ân, ilk
insanın topraktan yaratıldığını, canlılık kazandırılıp yeryüzünün halifesi
olmakla şereflendirildiğinden bahseder. Verilen bu payenin bir neticesi olarak insan mükellef kılınmış ve başıboş bırakılmamıştır.39 Kur’ân, insanın,
zayıf,40 nankör,41 aceleci,42 hırslı,43 tartışmayı seven,44 inatçı,45 bozguncu-

33

Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî (İbn
Manzûr), “İns”, Lisânü’l-ʿ Arab,(Beyrut: Daru’s-sadr, 1994), 6: 10.
34http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cc711e2138167

.08909798, erişim: 22.21.2019.
Muhammed Fuad Abdulbâkî,“İns”, Mu’cemü’l müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerim, (BeyrutLübnan: Dârü’l-ma’rife, 1414/1994), 119, 120.
36 Rûm, 30/20;En’âm, 6/2;Âl-i İmrân, 3/59; Rahmân, 55/14.
37 Târık,5/7; İnsân, 1/2; Alak,96/2.
38 Antropoloji; İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini
inceleyen bilim, insan bilimine denir. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_
gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cc7131c77dd75.87089958, erişim: 22.01.2019.
39 Hicr, 15/99; Zâriyât, 51/56, 57; Mülk,67/2; Cin,72/16-17.
40 Nisâ,4/28.
41 İbrâhîm, 14/ 34; Şûrâ, 42/48; Zuhruf,43/15.
42 İsrâ,17/11;Enbiyâ,21/37; Enbiyâ, 21/37; Meryem, 19/84; Tâhâ, 20/114.
43 Meâric,70/19.
44 Kehf, 18/54; Âl-i İmrân, 3/14, 118, 119; Bakara, 2/216, 165.
45 İsrâ,17/89.
35
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savaşçı,46 nankör,47 cahil,48 zalim (yanlış yapan),49 azgın,50 kıskanç,51 zayıf
(acz),52 cimri,53 mücadeleci,54 korkak,55 cinsi arzu duyan56 ve inanan57 gibi
özelliklerini sayarak tanıtmaktadır. Kur’ân’da insanın denenme alanlarını bu
özelliklerin oluşturduğu söylenebilir. Bu nitelikler olumlu ve Allah’ın rızasına uygun olarak kullanıldığı gibi tam tersi olarak da kullanılabilir. Burada
belirleyici olan insanın seçimidir. İnsanın bu seçimi imtihan sürecini ve sonucunu etkilemektedir. İlk insanla birlikte başlayan peygamberlik ve vahiy,
insanı inşa etmeye ve bu konuda evrensel değerleri öğretmeye çalışmıştır.
İnsanın bu vasıflarla donatılmış olması imtihana açık olduğunu göstermektedir. Bu sürecin en önemli metotlarından birisinin “ibtilâ” olması sebebiyle
bu kavram incelenecektir.

B. İbtilâ
Belâ; ( )ب ل وkök harflerinden türemiş bir kelime, “eskimek; denemek,
sınamak; gam, musibet, darlık ve sıkıntı, imtihan, yolun yolcuyu yıpratması”gibi anlamlara gelir.58“ بَلَ ْوتُ الرج َل بَ ْلوا ً وبَال ًءörneğinde olduğu gibi “adamı de-

Bakara, 2/30, 205.
Âdiyât, 100/6; Hûd, 11/10; İsrâ, 17/67.
48 Ahkaf, 46/23; Ahzâb, 33/72; En’âm, 6/111; Neml, 27/55.
49 A’râf, 7/23; Ahzâb, 33/72; Rûm, 30/29; Nisâ, 4/10.
50 Alak, 96/6; Nâziât, 79/37, 38; Tâhâ, 20/24; Hûd, 11/112.
51 Nisâ, 4/128; Haşr, 59/9; Mearic, 70/21.
52 Nisâ, 4/28; Enfâl, 8/66; Rûm, 30/54.
53 Meâric, 70/18,19; İsrâ, 17/100; Tevbe, 9/34.
54 Kehf, 18/54-56.
55 Meryem, 19/5; Nisâ, 4/128; Bakara, 2/129; İbrâhîm, 14/14; Rahmân, 55/46.
56 Âl-i İmrân, 3/14; Rûm, 30/21.
57 Rûm, 30/30.
58 Ebü’l-Feyz Muhammed el-Murtazâ b. Muhammed b. Muhammed b. Abdirrezzâk el-Bilgrâmî
el-Hüseynî ez-Zebîdî, “Blv”, Tâc’ül-arûs (min cevahiri’l Kâmûs),Thk. Abdüssettâr Ahmed Ferrâc. (Küveyt: Matbaatü Hukûmeti Küveyt,1385/1965), 39: 202-204; el-İsfahânî, “Blv”,143;.
Ebü’t-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya’kûb b. Muhammed el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsü’lmuhît ve’l-kabesü’l-vasîtu el-câmiʿ limâ zehebe min luġati’l-Arab şemâtît, Thk. Muhammed Naim
el-Arkumusi (Dimeşk: Müessesetü’r-risâle, 1998), “Blv”, 1264.
46
47
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nedim”,ً وبَالهُ يَ ْبلُوه بَ ْلوا,“onu tecrübe etti ve denedi”mânasındadır.59 البَليّة-البَالَ ُء- بلوت
kelimelerinin çoğulu “”البَالَياdir.60“ ”باله هللاörneğinde ise“Allah onu hayır ve
şerle denedi” anlamındadır.61Râgıb; ibtilânın“haber verme” anlamı olduğunu (Yûnus, 10/30)62âyetini delil göstererek söylemiştir. Aynı şekilde keder
ve üzüntünün“belâ” olarak isimlendirilmesinin sebebi insanı yıpratmasındandır. “ُ ” َب َل ْوتُهşeklinde kullanıldığı zaman, “onu çok denemek suretiyle kaٰٓ
rakterini ortaya çıkardım”63mânasındadır. Bakara sûresi 2/124. يم
َ َ۪واِ ِذ ا ْبت َٰلى اِب ْٰره
ت
ٍ ربهُ بِ َك ِل َماâyetinde
kıraat farklılığından dolayı bir noktaya dikkat çekmek geَ
rekir. İbtila kelimesinin geçtiği bu âyetiİbn Abbas fail ile mef’ulün yerini
değiştirerek ت
ٍ ”واِ ِذ ا ْبت ٰ َٰٓلى اِب ْٰره۪ ي ُم َربهُ ِب َك ِل َما
َ şeklinde okumuştur. Buna göre mâna sınava giren kişinin fiili olarak “isteklerini kabul edecek mi, etmeyecek mi?
diye Rabbine dua etti” şeklinde anlaşılır. Fail ile mef’ul yer değiştirirse kul
yaratıcısını imtihan edemeyeceği için, ona -kabulünü sabırsızlıkla bekleyerek- dua etti anlamı ortaya çıkar. Râzî tefsirinde;  َبالءkelimesinin اِب ِتالَءkelimesinden olduğunu, bu da “hayır ve şerle sınama ve deneme mânasındadır”
dedikten sonra, “sizi hayır ve şerle sınarız” , “sizi iyilik ve kötülüklerle sınarız” âyetlerini zikretmektedir. Bu durum, sınamanın bir alanda olmayıp,
birçok alanda olacağını göstermektedir.
Kur’ân-ı Kerim’de, ( )ب ل وfiili türevleriyle beraber 37 âyette geçmektedir. Konuyla ilgili âyetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ibtilâ kavramı değişik formlarıyla birlikte “imtihan etme, deneme/tecrübe etme, ortaya çıkarma, ayırma anlamlarında kullanılmakta, bu deneme, “hayır-şer, hasenat-seyyiat” şeklinde de olmaktadır. Bazı âyetlerde, ibtilâ kavramı, mecazî olarak “haber verme, yol gösterme, ortaya koyma” anlamlarında kullanılmıştır. Bu kavram, Yûnus veTârıksûrelerinde de âhiretle ilgili kullanıl-

59İbn

Manzûr, “Blv”, 14: 83.
Muhammed b. Ebi Bekr b.Abdulkâdir er-Râzî, “Blv”, Muhtârü’s-sıhâh, Thk. Şehâbeddin Ebû
Amr.(Beyrut: Dârü’l-fikr, 1414/1993), 94.
61 İbnManzûr, “Blv”, 14: 83.
62 Yûnus, 10/30.
63 İsfahânî, “Blv”, 145.
60
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mıştır. Istılahî olarak ibtilâ; insanın itaat ve isyanını ortaya çıkarmak için ona
zorlukların yüklenmesi ve dünya hayatında Allah tarafından kendisine verilenlerle imtihan olması şeklinde ifade edilebilir. Zemahşerî (v. 538/1144)’ye
göre Allah’ın kulunu denemesi, “kulun kendi istekleri ve arzularıyla iki durumdan birini tercih etmesine imkân tanıması” anlamında bir mecazdır.
Sanki kulunu kendinden hâsıl olan davranışlarına göre bir karşılık vermek
için sınar” demektedir. Yani insanın dünya hayatında karşılaşacağı hayır ve
şer anlamındaki musibet ve güzellikler bir sınanmadır. Bunların seyyiât veya hasenât olması, işin özünü değiştirmemektedir.
İbtilâ’yı bireysel ve toplumsal olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 64
Kişisel sınanmanın sosyal hayata yansıyan olumlu ve olumsuz birden fazla
etkisi olduğu gibi, tam aksi olarak, toplumun çeşitli musibetlerle sınanmasının, insana etkileri muhakkak olacaktır. Bu yüzden gerek bireysel gerekse
toplumsal ibtilâyı toplumdan bağımsız düşünmek mümkün değildir. Çünkü insan yapısı itibarıyla sosyal bir varlıktır ve sosyal çevresinin etkisi altındadır. Bir toplum ibtilânın hangi nev’i ile sınanırsa sınansın neticede etkileri,
o toplumun iyilerini de kötülerini de etkileyecek ve onları ayrıştıracaktır. Bu
iyi ile kötüyü, mü’min ile münafığı ayrıştırdığı gibi, ibtilânın kazananını ve
kaybedenini de belirleyecektir. Bu kazanımlar dünyevî olduğu gibi, sonuç
olarak da âhirette ödül ve ceza şeklinde insanın karşısına çıkacaktır.
İlk insanla başlayan sınanma, kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü
ibtilânın muhatabı olan insan değişmemiştir. İnsanı insan yapan iyi ve kötü
duygular, nefsi, tamahkârlığı, dünyaya ve dünyalıklara meyli vb. etmenler
onu bu sünnetten müstağni kılmayacaktır. Zaman, şartlar, imtihan vesile ve
araçları değişse de “imtihan hakikati” değişmeyecektir.

64Küçük,

Kur’an’da Toplumsal Sınanma, (İstanbul: Beyan Yayınları, 2007), 19.
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C. Fitne
Fitne, sözlüklerde geniş bir anlam çerçevesine sahipkavramlardandır. ( ف
 )ت نkökünden türemiş, imtihan, ibtilâ, sınama anlamında bir isimdir.65 Bu
kök fiil olarak فتن, يَفتِن, mastar olarak ise; فِتنة, ت َ ْفتِين,  إِفتانformlarında kullanılmaktadır.66Lügatlarda;“bir cismi yakmak”mânasında kullanılmıştır ve فتن
kelimesinin ilk ve temel anlamı budur. Bir başka mânasıda herhangi bir madeni, ateşin içerisine atmak ve ateşte eritmek için kullanılır. Altın ve gümüşü, ateşe atıp, diğer yabancı madenlerden ayrıştırmak, özünü elde etmek
için, eritmeyi ifade eder. Ateşin şekil ve suretini değişime uğrattığı her şey
meftundur. Araplar altın ve gümüşü ateşe atıp eriten kuyumcuyave haktan
saptıran mânasında şeytana da mübalağa ism-i fâil formuyla fettân  الفتانismini kullanırlar.Fitne kelimesinin, bir şeyi denemek/test etmek, sınamak,
imtihana tabi tutmak, incelemek/tetkik etmek, bir konu hakkında bilgi almak, deneyerek öğrenmek, saflaştırmak ve sınamak için güç işlerle karşı
karşıya bırakmak anlamları da bulunmaktadır.67 Araplar, fetene/sınadı kelimesinden yola çıkarak “kabirde insanın sınanmasına فتنة الممات, hesaba çekecek olan münker ve nekir meleklerine de  فتان القبرdemişlerdir.
Fitne kavramı anlam daralmasına uğrayarak, toplumsal kavga, kargaşa,
savaş ve zulüm anlamında da kullanılmıştır.68Bu kavramın geniş bir anlam
alanına sahip olması, müfessirler tarafından farklı şekillerde yorumlanmasına sebep olmuştur.Fitne, insanın isyankârlığı olduğu kadar, sabır ve metanetini ortaya koyup, sonuçta Allah’ın mükâfatına nâil olmasına fırsat veren bir
sınamadır.69Istılahta; kişi ve toplumların itikadî, amelî,ahlâkî, hukukî, iktisadî, içtimaî, siyasî ve ruhî yapılarının üzerinde bulunduğu hali değiştirme-

İbn Manzûr, “Ftn”,13: 317.
İbn Manzûr,“Ftn”, 13: 318.
67 İbn Manzûr, “Ftn”, 13: 317;Zebîdî, “Ftn”, 35: 489, 496.
68 İbn Manzûr, “Ftn”,35: 489, 496; Zebîdî, “Ftn”, 35: 489, 496.
69 Zemahşerî, Keşşâf, 3: 256.
65
66
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ye yönelik söz, fiil, davranış ve olaylar karşısında onlarda var olan yapının
ortaya çıkmasınısağlayan bir vasıta ve süreçtir.70
Kur’ân-ı Kerim’de bu kelime, sınama (ibtilâ), deneme (ihtibar), ve imtihan,71 şirk, küfür, müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları ve şirke döndürmeyi amaçlayan baskımânalarında kullanılmıştır.72Ayrıca sapıklık, sapma, saptırma,73azap, işkence ve ateşe atma,74düşman saldırısı,75Allah’ın kullarına farklı imkânlar vererek birbirlerine karşı niyet ve tutumlarını ortaya
çıkarması,76 günah,77 şeytanın hile ve tuzağı,78şeytanın zayıf ruhlu kişilere
aşıladığı batıl inanç ve kuruntu,79nifak ve delilik80 vb. birçok mânadakullanılmıştır.
Kısaca kavram olarak fitne, insanların ve toplumların durumlarını ortaya çıkarmak için her türlü hayır ve şer ile sınanması ve bu sınanmanın neticesinde, mü’min ilemü’minolmayanı birbirinden ayırma ameliyesidir. Bunun sonucunda insanlar, altının diğer madenlerden ayrıldığı gibi kendi içinde ayrışır, kimi sınanmayı kazanır va’dedilen mükâfata nail olur kimi de
kaybedenlerden olur.

D. İmtihan
Arapça’da imtihan ( )م ح نkök harflerinden oluşan,  افتعالkalıbından türemiş bir kelimedir. “Denemek, vurmak, elbiseyi eskitinceye kadar giymek,

Çağrıcı, “Fitne”,8: 156.
Bakara, 2/102;Tâhâ, 20/40-85-90-131.
72 Bakara, 2/191,193,217; Nisâ, 4/91.
73Mâide, 5/41,49; Sâffât, 37/162.
74 Ankebût, 29/10; Zâriyât, 51/13,14; Burûc, 85/10.
75Nisâ,4/101.
76 En’âm, 6/53;Furkan, 25/20.
77 Tevbe, 9/49.
78 A’r âf, 7/27.
79 Hac, 22/53.
80Hadîd, 57/14; Kalem, 68/6.
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deriyi yumuşatıp genişletmek, kuyunun toprağını ve çamurunu çıkarmak”
gibi anlamlara gelir.81Bu kelimenin isim formu olan المحنةkelimesi; “belâ, sıkıntı, deneme/sınama, insanın kendisiyle imtihan olunduğu sıkıntılardan
biri” olarak tanımlanmıştır.Bu kelimeden türetilen  محنةkelimesi, “belâ ve
zorluk”mânasında olup çoğulu محنdir.82
Kur’ân-ıKerim’de bu kelimenin افتعالbabından başka hiçbir türevi yoktur.
Biri mâzi diğeri emir kipi olmak üzere iki yerde kullanılmıştır. Zemahşerî’ye
göre Hucurâtsûresi(49/3)âyetindearındırma, temizleme83mânasında kullanılan  امتحنkelimesi“bilme ve anlama”anlamındadır.84İmtihan kelimesinin geçtiği Hucurâtsûresinde Allah Teâla şöyle buyurmaktadır; “Peygamberin yanında seslerini kısanlar: muhakkak ki onlar, Allah’ın gönüllerini takva ile imtihan ettiği
kimselerdir. Cenab-ı Allah onların kalplerini imtihan etmiş, takva için halis kılmıştır.”Taberî (v. 310/923) buradaki  امتحنkelimesini,“onlar onun taatini eda
etmiş mâsiyetinden uzak durmuşlardır”85şeklinde tefsir etmiştir. Bu âyetAllah’ın uyarısını ve rızasını hem alışkanlıklarının hem de öfkelerinin önüne
geçirerek büyük bir takva imtihanı verdiler86şeklinde de yorumlanmıştır.
Bu kelimenin geçtiği ikinci yer olan Mümtehinesûresi 66/10. âyetinde“Ey iman edenler inanan kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihan
edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer sizde onların inanmış olduklarını
öğrenirseniz onları kâfirlere geri göndermeyin” buyurulmaktadır.Bu âyetteki امتحنkelimesi, “insanları hem davranışları hem de söylediklerinin doğruluğu konusunda denemeye tabi tutma”mânasındadır.87Âyette, kadınların
Medine’ye geliş sebeplerinin, eşlerinden kaçmak mı, rızık peşinde koşmak
mı, biriyle evlenmek mi yoksa mekân olarak Medine’yi tercih etmek mi, ya

81İbn

Manzûr, “Mhn”,13: 401; Zebîdî, “Mhn”, 36: 153.
Mustafa v.dğr., “Mhn”,857.
83İbn Manzûr, “Mhn”, 8: 401.
84Zemahşerî, Keşşâf, 4: 561.
85Taberî, Câmiu’l-beyân, 21: 343.
86Hayreddin Karaman v.dğr., Kur’an Yolu Tefsiri,(Ankara: DİB Yay., 2007), 5: 88.
87Taberî,Câmiu’l-beyân, 22: 571.
82İbrahim
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daAllah ve Resûlü’nün sevgisinden mi kaynaklandığının öğrenilmesi için
sınava tabi tutulduktan sonra biatlarının alınması emredilmektedir. Yapılacak bu sınamaâyette“imtihan” kelimesinin emir formuyla ifade edilmiştir.88
İmtihan kelimesi Hucurâtsûresinde takvayı ölçen kalbî bir sınama89 anlamında kullanılmışken, Mümtehinesûresinde“sözlü ve dünyevî bir sınama”90mânasındakullanılmıştır. Yani bu kelime, insanı herhangi bir konuda
denemeye tabi tutma ve böylelikle onun konu hakkındaki gerçek durum ve
tutumunu ortaya çıkarmamânalarında kullanıldığı söylenebilir.

E. Musibet
Musibet kelimesi ( )ص و بkökünden türemiştir. Çoğulu ُُمصيبات و َمصائب
şeklinde gelen bu kavram,sözlüklerde باإلنسان
ِ ( كل َم ْكرو ٍه يَ ُحلİnsana isabet eden
her türlü mekruh) olarak tanımlanır.91Lügatta, “okla vurmak, isabet etmek,
erişmek ve dokunmak”92mânalarında olan musibet: belâ, ansızın gelen felaket ve sıkıntı anlamlarının yanında insanın hayatı süresince başına gelen ve
onu zorda bırakan her türlü eza93 olarak tanımlanmaktadır. Kavramlar sözlüğü94olarak kabul edilen Elmalılı M. Hamdi Yazır (v. 1942)’ın,Hak Dini
Kur’ân Dili isimli tefsirindekonu ile ilgili olarak; “musibet hakkında, hedefine isabet eden mermi gibi insana şiddetle dokunan hadise ve felaketlerdir”
demektedir.95 Asıl mânası“atmak” olan “musibet” kelimesi daha sonraları

Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Rûhu’l-meʿ ânî fî tefsîri’l-Kurʾ âni’l-ʿ azîm ve’s-Sebʿ i’lMesânî(Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türasi’l-Arabî, ts.), 28: 75
89 Hucurât, 49/3.
90 Mümtehine, 60/10.
91İbrahim Mustafa v.dğr., “Svb”, 529.
92İbnManzûr, “Svb”, 1: 535; Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, “Svb”,Kitabü’l-Ayn,Thk. Abdülhamid
Handâvî, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-’İlmiyye, 1424/2003), 1: 544.
93İbrahim Mustafa v.dğr., “Svb”,1: 529.
94 Recep Bilgin, Bir Müfessrin Hadisçiliği; Elmalılı M. Hamdi Yazır Örneği, (Ankara: Nobel Yayıncılık, 2019), 216.
95Elmalılı M. Hamdi Yazır,Hak Dini Kur’ân Dili, (İstanbul: Zehraveyn, 1992), 1: 452.
88
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“felaket”, “çile”, “dert” ve“afet”gibi anlamlarda kullanılmaya başlanmıştır.96Kur’ân-ı Kerim’de ise musibet kelimesi “belâ”97“hezimet/yenilgi”98“felaket”99“ölüm”100“acı/elem”101ve “kıtlık”102mânalarında kullanılmıştır.
Kur’ân-ı Kerim’de on yerde  ُمصيبةşeklinde isim olarak gelirken, 65 yerde
farklı formlarda gelmiştir.103 Musibet ile ilgili Kur’ânâyetlerine bakıldığı zaman bireyin başına gelen musibetlerin, ilâhî izin dâhilinde olduğu görülmektedir.104 Allah bütün nefisleri yaratmış, hayatını, rızkını ve başına gelecekleri yazmıştır. İnsanların başına gelen musibetlerin çoğu kendilerinin
elleri ile işlediğinden105 veya günahından106 kaynaklanmaktadır. Dünya hayatı insan için imtihan ve kulluğunun sınanmasıdır. Bu sınanma hayır ve şer
gibi iki temele dayanmasına rağmen birçok sınanma araç ve yönteminin
olduğunu söylenebilir.Âyetlerin mefhumundan musibetin daha çok “olumsuz deneme” olduğu anlaşılmaktadır.
Allah’ın musibetlerine dûçar olma her insan için geçerli bir durumdur.
Musibet kelimesi mü’min için düşünülürse isyanından, gafletinden vazgeçmesi, günah, hata ve suçlarının terki için bir fırsattır. İnançsızlar açısından
ise inkârından vazgeçme,Allah’ı bilme veya küfürde inadından dolayı bir
cezadır. Musibet, ister iman etsin isterse inkâr etsin bütün insanları kapsayan bir ilahî kanundur. İnsana düşen ise başına gelen musibet ve belâların
hikmetini tefekkür edip ona göre davranış sergilemesidir.

96İsfahânî,

“Svb”, 469.
Bakara, 2/156.
98Âl-i İmrân, 3/165; Tevbe, 9/150.
99Nisâ, 4/62.
100Nisâ, 4/72.
101Şuarâ, 26/30.
102Hadîd, 57/22.
103 Abdulbâkî, “Svb”, 527-528.
104Tegâbün, 64/11.
105Âl-i İmrân, 3/165;Nisâ, 4/79;Kasas, 28/47;Şuarâ, 26/30-48.
106A’râf, 7/100; Mâide, 5/49.
97
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F. Suç ve Suç Anlamı İfade Eden Kavramlar
Kur’ân’da birçok farklı kelime ile ifade edilen suç; sözlükte “törelere ve
ahlâk kurallarına aykırı davranış ya da bir toplumda haksız sayılıp yazılı,
yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırıma bağlanan eylem”mânasına gelmektedir.107 Hukuk literatüründe ise; “Suç isnad yeteneğine sahip bir kişinin, kusurlu iradesinin yarattığı icraî veya ihmali bir hareketin meydana
getirdiği, yasada yazılı tipe uygun, hukuka aykırı ve müeyyide (yaptırım)
olarak cezanın uygulanmasını gerektiren bir eylem”108 şeklinde tanımlanmaktadır. İslâm hukukunda;“Karşılığında bir ceza olmak kaydıyla, haram
kılınmış bir şeyi yapmak yahut da yapılması emredilmiş bir fiili terk etmek
şeklinde tanımlanmıştır.109İslâm’da suç kavramını ve niteliğini diğer dünya
görüşlerinden ayıran bazı özellikler vardır. Bunlar; suçun karşılığının dünyevî olması yanında uhrevî boyutunun da olması, ilâhî bir hikmete mebni
olarak mutlak adalet hedefiyle konulmuş olmasıdır.
Suç kavramı ile anlam ilişkisi içinde olan birçok kavram vardır. Bu kavramları şu şekilde kategorize etmek mümkündür. Hukukî suçu veya yanlış
ve çirkin fiili anlatan;خطأ111ًسيِّئَة
َ 110جرم,112فحش,113aksızlık ve kavramları,h114خبس
haddi aşma anlamında kullanılan; ظلم,115إسراف,116طغيان,117, kavramları118شطط
sonuç

itibarıyla

günah

olup

sapma

ve

bozulmayı

ifade

eden;

Mehmet Boynukalın, “Suç”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2009), 37:453.
108 Uğur Alacakaptan, Suçun Unsurları(Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları,
1975), 10.
109 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku (İstanbul: Nesil Yayınları, 1996), 1: 206.
110 En’âm, 6/124.
111 Nisâ, 4/116.
112 Bakara, 2/58-81-286; Nisâ, 4/92-112; Tâhâ, 20/73.
113 Âl-i İmrân, 3/130; A’râf, 7/28; İsrâ, 17/32.
114 Enbiyâ, 21/74; A’râf, 7/157; Enfâl, 8/37.
115 Neml, 27/11; Kehf, 18/87; Bakara, 2/35.
116 Zuhruf, 43/5; Nisâ, 4/6; Duhân, 44/31.
117 Bakara, 2/15; Mâide, 5/64; En’âm, 6/110.
118 Kehf, 18/14; Cin, 72/4.
107
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ضاللة,119فساد,120فسق,121فجور,122غي,123جنف,124sında mânasuç

kavramlar vb.125نكب

kullanılmıştır.
İnsanın, yaratılış gereği suça meyilli oluşu,126 şeytan,127nefis ve dış etkenler128 göz önünde bulundurulduğu zaman suç işleme potansiyeline sahiptir.
Allah,insanın bu eğilimlerini bildiği için engellemeye yönelik caydırıcı cezalar koymuştur. İşlenen suçun anlam ifade etmesi belli şartları (akıl, buluğ,
ehliyet vb.) gerektirir. Bu şartların bir kısmının eksik olması cezayı tamamen
veya kısmen kaldırır. İslâm’da ceza, suçun bütün unsurları meydana geldikten sonra uygulanır.
Suç anlamı ifade eden “”اثمkavramı; yapılmasından dolayı ukubâtınhak
edildiği fiildir.129Çoğulu آثام/Âsâm olan bu kelime,Kur’ân’da günah işleyenin
karşılığında azab/ceza göreceği, (ism/suç) mânasında kullanılmıştır.130Yine اثمkelimesi; kişiyi sevaptan geri bırakan, hayırdan alıkoyan şeylerdir.131آثيمise ismi fail olarak günah yüklenen mânasındadır.
Kur’ân’da birçok âyette geçen اثمkelimesi, bilinen mânasından başka küfür ve inkârı,132 zulüm,133 hırsızlık,134 yalan,135 içki,136 kumar, faiz137, şehadeti

İbrâhîm,14/3; Yûnus,10/32.
Mâide, 5/32;A’râf, 7/56.
121 Âl-iİmrân,3/110; En’âm, 6/49.
122 Kıyamet, 75/5; İnfitar, 82/14.
123 Bakara, 2/256; A’râf, 7/146.
124 Bakara, 2/182; Mâide, 5/4.
125 Mü’minûn, 23/74.
126 Yûsuf, 12/53; Kaf, 50/16; Necm, 53/23; Bakara, 2/95-96-155; Nisâ, 4/28; Âl-i İmrân, 3/14.
127 A’râf, 7/12-17; Bakara, 2/36-37.
128 Âl-i İmrân, 3/14-185; Yûnus, 10/23; Rad, 13/26; En’âm, 6/116; Furkan, 25/27-29; A’râf, 7/1418; Hicr, 15/36-40.
129 İbrahim Mustafa v.dğr., “İsm”,6.
130 Furkan, 25/68.
131 İsfahânî, “İsm”, 63.
132 Nisâ, 4/48.
133 Nisâ, 4/102.
134 Nisâ, 4/108.
135 Bakara, 2/10.
119
120
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gizlemenin günah olduğu,138kadınlara verilen mehirleri geri almanın uygun
olmadığı139 gibi günahlar vasfedilirken kullanılmıştır. Ayrıca “mübîn”,140
“kebîr”,141 “zâhir” ve “bâtın”142 sıfatları ile birlikte kullanılır.
Suç anlamı ifade eden diğer bir kavramda ‘ذنبtir. ( )ذ ن بkök harflerinden türeyen bu kelime; “hayvan veya diğer şeylerin kuyruğu”mânasındadır.
Bu kelimeyle sona kalan, alçak ve değersiz şeyler ifade edilmektedir.143Kelime sözlükte bu anlamlara gelse de Kur’ân bu kelimeye suç/günah mânasını
yüklemiştir.144 Bunların dışında, Mülk sûresinde Allah’a karşı işlenen günahı
gösteren “itaatsizlik ve küfür”,145Allah’a karşı büyüklenme, karşı gelme,146şirk147 gibi anlamlara ilâveten peygamberin direktifini saymama148 ve
âyetleri inkârinkarda  ذنبolarak isimlendirilir. Bu kelime âyetlerde mağfiret
(bağışlanma) kelimesi ile beraber kullanılır.149  ذنبile ifade edilen suçun karşılığıcezai müeyyidedir. Aynı zamanda bu suçların karşılığının uhrevî boyutunun olduğu da söylenebilir.
“ ”خطأkelimesinin de günah (suç) mânasında kullanıldığını görmekteً
yiz.“خطأgünah” veya “günah işlemeye kastetti” anlamında olup, çoğulu
ئ
ُ ِ’خ ََواطdir.150 Müfredâtta,“hata” kavramı ile ilgili üç ayrı tasnif yapılır. Birincisi; istenmesi uygun olmayan bir şeyi isteyip onu yapmaktır. İnsanın kendi-

Bakara, 2/219.
Bakara, 2/276.
138 Bakara, 2/283.
139 Nisâ, 4/20.
140 Nisâ, 4/112.
141 Bakara, 2/119.
142 A’râf, 7/33.
143 İsfahânî, “Znb”, 331.
144 Âl-i İmrân, 3/16-147; Enfâl, 8/52-54; Yûsuf, 12/29-97.
145 Mülk, 67/11.
146 Enfâl, 8/52; Kamer, 54/40-11.
147 Mâide, 5/18.
148 Şems, 91/14.
149 Enfâl, 8/54.
150 İbrâhim Mustafa v.dğr., “Hte”, 242.
136
137
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sinden sorumlu tutulduğu asıl hata budur. (İsra, 17/31)’de geçen hata151 bu
mânadadır.İkincisi; yapılması caiz olan bir şeyi yapmak isterken, başka bir
şeyin vuku bulması anlamında yani kasıtsız hatadır. “Şüphesiz Allah, ümmetimden, hatâ, unutma ve yapmaya zorlandıkları şeyin (hükmünü) kaldırmıştır152
hadisinde geçen hata bu mânadadır. Üçüncüsü; kişinin, yapılması uygun
görülmeyen şeyi yaparken olumlu bir neticenin olmasıdır.153
َ  َخkavramı değişik formlarda 22âyette aynı anlamlarda kulKur’ân’da ُ طأ
lanılmıştır. Bu anlamlar içinde; “bile bilegünah işlemek”,154“büyük günah”,155“suç”,156“isyan kastedilmeksizin düşülen yanlışlık”157 gibi mânalar
sayılabilir. “Hata” kelimesinin dünyalık işlerde, kasıtlı veya kasıtsız yapılan
yanlışları ifade eden anlamının yanında, uhrevî anlamdakişiyi sorumluluk
altına alacak bir günah olarak nitelendirilebilir.
Suç anlamı ifade eden diğer bir kavramda “”جرمdür. ( )ج رمfiilinin asıl
mânası, ağaçtan meyveyi koparmak (toplamak)tır.158 الجرم-  الجريمkelimeleri
“günah/suç”

demektir.

ِجرم

sed”mânasındadır.159Kur’ân’da

(kelimenin

mecrurhali)

“ce-

gerçekmânası dışında “hoş karşılanmayan

her türlü fiil için kullanılmıştır. Bu nedenle iyi olan hiçbir fiil için bu kelime
kullanılmaz.160Kur’ân’da,

(اجرمsuç işledi),161 (مجرمsuçlu),162 ( مجرمونsuçlu-

lar),163 (جرمşüphesiz/kesin),164 ( إجرمgünah),165 ( يجرمنhaddi aşma/hakka teca-

İbn Mâce, “Talak”, 16.
İsfahânî, “Hte”, 287.
154 İsrâ, 17/31.
155 Hâkka, 69/9.
156 Bakara, 2/81; Nisâ 4/112.
157 Bakara, 2/286; Nisâ 4/92; Ahzâb, 33/5.
158 İsfahânî, “Crm”, 192.
159 Râzî, “Crm”, 136.
160 İsfahânî, “Crm”, 192.
161 En’âm, 6/124.
162 Meâric, 70/11.
163 Enfâl, 8/8; Tevbe, 9/66; Yûnus, 10/15.
164 Nahl, 16/23, 58, 62, 109.
152
153
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vüz etme)166 gibi kalıplarıyla geçer.  جرمve türevlerininKur’ân’da küçük anlam farklılıklarıyla beraber “günah” ve “suç”mânasında kullanılmıştır.

G. Ceza
Arapçada ceza iki anlamlı (ezdâd)167bir kavramdır. Bu iki anlam Türkçede farklı iki kelimeyle karşılanmaktadır. Birincisi “ödül ve mükâfat”, ikincisi “ikab/”عقابmânasındadır.Sözlüklerde ( )ج ز ىkökünden türeyen ve mastar “ceza/ ”جزاءolarak gelen bu kelimenin, “”جزاهşeklinde kullanıldığında
“yaptığının karşılığını verdi”mânasına gelir. “ ”جزاعنهharfi ceriyle kullanıldığı zaman, “onun yerine bedelini ödedi”anlamındadır.168Bakara, 2/48. âyetinde“öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunmaz; hiç kimseden şefaat kabul edilmez, fidye alınmaz, onlara asla yardım da edilmez”buyurulmaktadır. Âyettegeçen“ceza” bedel mânasındadır. Bu
kelime “cezâhü/”جزاهformunda, ödülünü veya cezasını verdi anlamındadır.
İsmi fail kalıbı olan “el-câzi” الجازkelimesi ise “cezalandıran/cezalandırmaya
yeterli olan (kâfi)”mânasındadır. İsim olarak “el-cezyetü/الجزية, “sevap ve
ikab” anlamlarına gelir.169İsfahânî, “ceza” kelimesinin mânasını verirken,
“ğınâ” ve “kifayet” anlamını vermekte ve buna Bakara sûresi (48/123) âyetini170 delilgetirmektedir. Ceza da “karşılığını tam (kâfi) derecede vermek”,
“hayırsa hayır, şerse şer” şeklinde anlamlandırmıştır. Aynı kelimeden türetilmiş olan “cizye” kelimesi dezimmîlerden kanlarına karşılık alınan vergi
mânasındadır. Kur’ân’da uzatılarak  جازdeğilde med edilmeden  جزاءkullanılır. Bu şekildeki kullanım, cezanın (medli hali) muhakkak bir karşılık netice-

Hûd, 11/35.
Mâide, 5/2.
167 Zıddın çoğulu olan ezdâd, karşıt anlamlı kelimeleri ifade etmek için kullanılır(Muharrem
Çelebi, “ezdâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12:
47-48.
168 Râzî, “Cze”, 139.
169 İbrâhim Mustafa v.dğr., “Cze”, 122.
170 Bakara, 2/148.
165
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sinde ve Allah hakkında bunun zorunluluk olmadığı, Allah’ın karşılıksız da
vereceği kastedilir.171
Genel anlamda ceza, dünyevî ve uhrevîboyutlu olup,doğruya yönlendiren ve kötülükten sakındıran yaptırımlardan ibarettir. Türkçede kullanılan
anlamı ise, dünyada hukuk düzeni tarafından suçluya uygulanacak maddî
ve mânevî yaptırımları ifade eder. Sözlükte, isim olarak “bir şeyin bedeli ve
karşılığı”, mastar olarak da “iyi veya kötü olan bir fiil ve davranışın tam ve
yeterli karşılığını vermek” anlamındadır.172 Kur’ân, insanı eğitme ve inşa
etme sürecinde ceza ve mükâfatı çokça kullanmaktadır. Ceza türevleriyle
beraber Kur’ân-ı Kerim’de 100’den fazla yerde geçmektedir.173 Bu kullanımın mânalarından birisi, Allah’ın bazı kimselere yüklediği günahların cezası
olarak dünyada bir takım felaket ve musibetler vereceği ile ilgilidir.174
Kur’ânâyetlerine baktığımız zaman suç ile cezanın arsında bir denge olduğunu görürüz. Bu denge aynı zamanda Allah’ın adaletinin bir tecellisi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Cezada esas olan, işlenen fiil ile verilecek karşılık arasında makul bir dengenin olmasıdır. Yani itaat ve ma’siyete verilecek karşılığın, yapılan fiile denk ve dolaysıyla adil olması gerekir.175 Âyetlerde isyan ve suçların ancak misliyle cezalandırılacağının haber verilmesi
bunun delildir.176
Ceza insan fiil ve davranışlarının, fiilin türüne göre dünyadaki veya âhiretteki karşılığı olarak ifade edilmesi mümkündür. İslâm diğer hukuk sistemlerinden ve ceza usullerinden farklı olarak, suçların önlenmesini önceleyen bir anlayış benimsemiştir. Suçların önlenmesinde dini ve ahlaki hassasi-

İsfahânî, “Cze”, 195.
Adil Bebek, “Ceza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996),
7: 469.
173 Abdulbâkî, “Cze”, 714-715.
174 En’âm, 6/49; A’râf, 7/136; Tâhâ, 20/124; Zümer, 39/25-26.
175 Bebek, “Ceza”, 7: 469.
176 Bakara, 2/194;En’âm, 6/160;Şûrâ, 42/40.
171
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yetleri öne çıkarmış, hak ve adalet esasına dayalı, kasta ve niyete önem veren, caydırıcı, tatminkâr bir ceza sistemi getirmiştir. Aynı zamanda İslâm
cezalandırmayı hedef olarak görmemekte, kendi hedeflerinin gerçekleşmesinde ve korunmasında bir çare olarak gördüğü söylenebilir. Cezalandırmanın bir diğer amacı da suçun bütün topluma yayılmasına engel olmak, toplum vicdanını rahatlatmak, toplumun içinde suçun ve fuhşiyatın yaygınlaşmasını engellemek ve aynı zamanda ferdin ıslâhını sağlamaktır. Sonuç olarak cezayı, dünya ve âhiret için teşvik edici yada kulu sakındırıcı bir yaptırım olarak ifade etmek mümkündür.

1. Müspet (Mükâfat) Anlamda Ceza
Arapçada “ceza” kelimesinin iki anlamda kullanıldığı daha önce ifade
edilmişti. Bunlardan birincisi“mükâfat”, diğeri ise“ikab” ya da Türkçe anlamıyla “ceza”dır. Allah kullarının iyilik adına yaptıkları her ameli fazlasıyla
ödüllendirir.177Bu ödülü hak edenlerin özellikleri birçok âyette zikredilmiştir.Cezakelimesinin mükâfat anlamında kullanıldığı âyetlerde; Muhsinlerin
(iyi davrananların),178iman edip sâlih amel işleyenlerin,179nefislerini temizleyenlerin,180takvalı olanların,181Rabbim Allah’tır deyip ve bu imanda istikamette olanların,182Allah’ın has kullarının,183kendileri sevip istedikleri halde yoksul ve yetime
infakta bulunan ve sabredenlerin,günahında bile bile ısrar etmeyenlerin,184şükredenlerin,185iyilerin,186zorluklara katlananların,187rızasına uygun davrananların,188sö-

Yûsuf, 12/90; Fussilet, 41/30.
Mâide, 5/85.
179 Kehf, 18/88.
180 Tâhâ, 20/76.
181 Furkan, 25/15.
182 İnsân, 76/12-22.
183 İnsân, 76/6.
184 Âl-i İmrân, 3/136.
185 Âl-i İmrân, 3/144.
186 En’âm, 6/84.
187 Furkan, 25/75.
188 Rûm, 30/45.
177
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zünde duranların,189hakkı tasdik edenlerin,190çirkin işlerden kaçınanların,191Allah’tan korkanların,192vb. özelliklere sahip olduğu görülmektedir.
Bu âyetlerde belirtilen vasıflara sahip mü’minlerin dilediklerinin verileceği, ebedî cennette kalacakları, çeşitli ikram ve ihsanlara nail olacakları ifade edilmektedir. Kur’ân’da 100 küsur yerde geçen “ceza”193 kelimesinin büyük bir kısmı “ödül” anlamında kullanılmıştır. Bu ödüllerin dünyevî olması
yanında büyük bir bölümü de uhrevîdir.

2. Menfi (İkab) Anlamda Ceza
Bu bölümde ceza kelimesinin, ikab/cezalandırma mânası ve Kur’ân-ı
Kerim’deki kullanımı üzerinde durulacaktır. Bu anlamda cezanın dünyaya
bakan yönü olduğu gibi âhiretebakan yönü de vardır. Suçun bu dünyadakicezası had194 vediğer hukuki cezalardır.Suçun bir diğer anlamı ise insanın bu
dünyada Allah’a, insanlara veya diğer yaratılmışlara karşı yaptığı eylemlerden dolayı âhirette cezalandırılması/ikaba uğramasıdır.
İslâm hukukunda işlenen suçların çeşitleri fıkhî olarak ayrıma tabi tutulmuş; “kısas”“diyet” ve “ta’ziri” gerektiren suçlar olmak üzere üçe ayrılmıştır.195 Fıkıhta “had” tanımının farklılığından dolayıhaddi gerektiren suçlarda farklıdır.196

Ahzâb, 33/24.
Zümer, 39/33-35.
191 Necm, 53/31.
192 Beyyine, 98/8.
193 Mâide, 5/85; Kehf, 18/88; Secde, 32/17; Ahkaf, 46/14.
194 Had kelimesi fıkıhta, Allah hakkı olarak yerine getirilmesi gereken, miktar ve keyfiyeti nasla
belirlenmiş cezaî müeyyideleri ifade eder. Bkz. Ali Bardakoğlu, “Had”,Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV, 1996), 16: 547-551.
195 Rifat Uslu, “İslâm Hukukunda Suç ve Ceza Kavramı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar
Dergisi, 8: 37.
196“Hanefilere göre haddi gerektiren suçlar, zina, hırsızlık, içki içmek, yol kesmek ve kazif’tir.
Şafiilere göre ise, şahıs aleyhine işlenen suçlar, isyan ve yol kesme, dinden çıkma, zina, namusa iftira, hırsızlık ve içilmesi haram olan maddeleri içmek üzere yedidir.” Bu suçlar dünyada
şeriatta belirlendiği gibi cezalandırılır, ahirette ise bir daha cezalandırılıp cezalandırılmayaca189
190
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Âyetlerdeâhirete taalluk eden cezalarınsebepleri çok farklıdır. Allah
Teâlâ İsrâiloğullarından bahseden ve bazı haram yiyecekleri anlatan âyette
cezanın sebebini“haddi aşmak” olarak ifade etmektedir.197Aynı şekilde, insanların inkârı ve Allah’ın âyetlerinden yüz çevirmelerinden,198zalimlerin,199iftiraedenlerin,200mücrimlerin,201nankörlük edenlerin,202ilahlık iddiasında bulunanların,203cezalandırılacağı ifade edilmiştir. Ayrıca bu cezalandırmanın suçun misli ile olacağı,204 dünyada kınanma ve âhiretteazap205şeklinde olacağıda ifade edilmiştir.
İnsan sosyal bir varlık olarak maddî ve mânevî niteliklere sahip olmasından dolayı suça meyillidir. Yaptığı hatanın boyutuna ve ilgili olduğu alana bağlı olarak dünyevî ve uhrevî karşılığını görür. İnsanın musibetle ibtilâ
edilmesi suçundan dolayımıdır? yoksa başka bir hikmete binaen midir?
Şûrâsûresinde; “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder”206buyurulmaktadır.
Âyette, insanın başına gelen her musibetin kendi yapıp ettikleri yüzünden
olduğu belirtilmiştir. İnsanın evrendeki ilâhî yasaları görmezden gelmesi ve
gerekli önlemleri almaması, Allah’a isyan etmesi sebebiyle dünyada karşılaştığı sıkıntı, acı ve felaketlerin kendi yaptıklarının bir sonucu olduğuna
dikkat etmesi istenmiştir. Başka âyetlerde insanlar kusurlarından dolayı
dünyada cezalandırılsa dünyanın altüst olacağı ifade edilmiştir. Âyetin de-

ğı ile ilgili İslâmâlimleri arasında ihtilaf vardır.(Rifat Uslu, “İslâm Hukukunda Suç ve Ceza
Kavramı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c. 8, sayı: 37, ss. 1051-1052).
197 En’âm, 6/146.
198 En’âm, 6/157; Sebe, 34/17.
199 A’râf, 7/41.
200 A’râf, 7/152.
201 Yûnus, 10/13.
202 Fâtır, 35/36.
203 Enbiyâ, 21/29.
204 Kasas, 28/84; Şûrâ, 42/40; En’âm, 6/120.
205 Bakara, 2/85.
206 Şûrâ, 42/30.
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vamında ise yüce Allah’ın birçoğunu affettiğini, başkaâyetlerde de nihai
hüküm ve cezanın âhirete ertelendiği ifade edilmiştir.”207
Zemahşerî, bu âyetingünahkârlarla ilgili olduğunu ifade ederek günahı
olmayan peygamberlerin, çocukların ve delilerin musibete uğramaları halinde bu durum nasıl açıklanır?dedikten sonra şöyle cevap verir;bunu ya bir
maslahat gereği veya Allah’tan karşılığı verilecek bir musibet olarak anlamalıyız. Ayrıca “kim kendisine ulaşan musibet ve fitnelerin kendi yaptıklarından dolayı olduğunu, Allah’ın birçok musibetten de kendisini koruduğunu
anlayamazsa Rabbinin ihsanının farkında değildir” demektedir.208Allah’ın
insanlara bazı günahlarından dolayı musibet vermesi, çoğunu affetmesi,
kullarının bazı günahlarını muâheze etmemesinden dolayıdır209demektedir.
Allah, insanları günahlardandolayı hemen cezalandırmaz. Bu mânadaFâtır, 35/45. âyetini zikretmek gerekir.“Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat
Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar).
Kuşkusuz Allah, kullarını görür.”210Şûrâsûresi42/30. “Başınıza gelen her musibet
kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar”âyeti bu
âyet ışığında daha net anlaşılmaktadır. Bazı insanların musibetlerle sınanmaması, günahsız oldukları anlamına gelmez. Ancak Allah bir kısmını belli
süre erteler veya cezasınıâhirete bırakır. Bu ibtilâ’nın her insan için geçerli
olduğunu, bir kısmının acilen bir kısmının daha sonra bu süreçten geçeceğini, bundan dolayı insanın bu şuur içinde düşünüp hareket etmesi gerektiği
belirtmiştir.

Karaman v.dğr,, Kur’an Yolu,5: 752.
Zemahşerî, Keşşâf, 5: 411.
209 Seyyid b. Kutub b. İbrâhim Seyyid, Fî Zılâli’l-Kur’ân, 33. bs. (Kahire: Dârü’ş-Şurûk,
1423/2003), 5: 3159.
210 Fâtır, 35/45.
207
208
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H. Kader
İbtilâ edilen insanın bu süreçte başına gelen olayların kadere bağlı olup
olmadığı suç-ceza bağlamı açısından önemlidir. İbtilâ, insan iradesinin etkisi
olmadan kaderinin bir gereği olarak mı?Yoksa kendi fillerinin bir neticesi
olarak mı meydana gelir? Bu soruya verilecek cevap, kader-ibtilâilişkisinin
anlaşılmasını ve imtihan olgusuyla irtibatının ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
Sözlükte, ( )ق د رkök harflerinden meydana gelen kelime;“gücü yetmek;
planlamak, ölçü ile yapmak”211 gibi anlamlara gelir. Kelâm ilminde kelimenin ıstılahîmânası ile ilgili her mezhebin tanımı olmakla beraber şu şekilde
özetlenmesi mümkündür.Kader;“Allah’ın ezeli ilmiyle evreni bir düzen ve
ölçü içerisinde yaratması ve takdir etmesidir.212 Kaza ise hükmü, kararı ve
iradesine göre takdir edilen şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.”213 yasasıdır. Kader kelimesiâyetlerde;“gücü yetmek214; planlamak,215
ölçü ile yapmak,216 bir şeyin şeklini ve niteliğini belirlemek,217 kıymetini
bilmek218 ve rızkını daraltmak”219 gibi mânalarda kullanılmıştır.“Kudret”
insan ile nitelendirildiği zaman, “kişinin kendisiyle herhangi bir şeyi yapmaya güç yetirdiği şey” demektir. Allah’a izafe edildiği zaman ise zatından
acziyeti nefyetmek (mutlak kudret sadece Allah’a ait olup diğer varlıklar
için muhaldir) anlamında olur.220

İbrahim Mustafa v.dğr., Mu’cemü’l-vasit, “Kdr”, 2: 718.
Mâturîdî, Kitabü’t-Tevhid, çev. Bekir Topaloğlu, İSAM Yayınları, Ankara 2002, s. 409 vd.
213 Şerafeddin Gölcük-Süleyman Toprak, Kelâm, 3. Baskı.(Konya: Tekin Kitabevi, 1996), 262.
214 Bakara, 2/20; Mürselât, 77/23; Kamer, 54/55.
215 Müzzemmil, 73/20.
216 Hicr, 15/21; Sebe, 34/11; Müddessir, 74/18,19
217 Abese, 80/19.
218 En’âm, 6/91.
219 Talak, 65/7; Fecr, 89/16; Rûm, 30/37; Enbiyâ, 21/87.
220 İsfahânî, Müfredât, “Kdr”, 657; Semerkandi, es-Saha’ifü’l-İlahiyye, Tah. Ahmed Abdurrahman eşŞerif, Mektebetü’l-Fellah, Kuveyt 1985, s. 384.
211
212
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“Kader konusundaki tartışmaların tarihsel sürecine bakıldığında bu
kavrama yüklenen anlamın,evrenin Allah tarafından belirli bir düzen dâhilinde yaratılması anlamından daha ziyade, yaptığı eylemlerden sorumlu
olan insanın, yaptığı ve yapacağı bütün eylemlerin ezelde Allah tarafından
tayin ve tespit edilip edilmediği noktasında yoğunlaştığı görülmektedir.”221
Kulun kaderini belirlemede ilâhî müdahaleden uzak olduğunu belirten
Mu’tezile, “insan eylemlerinin yaratıcısıdır” anlayışına sahiptir. Yani insanın
kaderi kendi elindedir. İnsan irade eder ve fiillerini yapar. Bu konuda Allah’ın bir etkisi yoktur. Bu anlayışın zıddını Cebriye ileri sürmüştür. İnsanın
kaderi tamamen ve mutlak olarak Allah’ın katındadır ve kaderi üzerinde
hiçbir etkisi yoktur.Mâtürîdîlere göre iseinsanın kaderi bir yandan kendi
elindedir diğer yandan Allah’ın tasarrufu altındadır. Kaza ve kader Allah’a
ait olmakla beraber insan bazı noktalarda kaderini tayin yetkisine sahiptir.
Eş’arîler ise Mâtürîdîlerden farklı olarak Allah’ın iradesini daha fazla öncelemişlerdir.222
Bu açıdan İslam Kelam tarihinde dört ana görüş ortaya çıkmıştır. Bunlar:
1. Cebr-i mutlak: Cebriyye,
2. Cebr-i mutavassıt: Eş’ârîyye,
3. Tefviz-i mutavassıt: Mâturîdîyye,
4. Tefviz-i mutlak: Mu’teziledir.223

Kâdî Abdülcebbâr, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, çev. İlyas Çelebi, TYEKB Yay., İstanbul 2013,
II/720; Rabiye Çetin, “Kur’an-ı Kerim Bağlamında Kader-İmtihan İlişkisi”, İnsan ve Toplum
Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5/4, (2016): 782.
222 Gölcük-Toprak, Kelâm, 263-266.
223 Şehristânî, Milel ve Nihal, çev. Mustafa Öz, Litera Yay., İstanbul 2008.s. 85; Yusuf Okşar,
“Mâtürîdî’nin Kader Anlayışının Cebr ve Tefviz Açısından Değerlendirilmesi”, Orta Asya
Alimlerinin İslam Medeniyetine Katkıları Sempozyumu, ed. M. Düzenli vdğr., 10-12 Ekim 2019,
Bişkek, ss. 195-205, s. 199.
221
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Bu tasnif bize bireyin eylemlerinden ne derece sorumlu olduğu noktasında farklı fikirleri sıralamaktadır. Cebriyye dışında her bir görüş bir şekilde insanın fillerinden sorumlu olduğunu ve başına gelen musibetlerde de
ciddi etkisi olduğunu kabul etmektedir. Dünyanın imtihan alanı olduğunu
kabul eden kelam alimleri insanın yaptıklarından sorumlu olduğunun da
bunun en temel delillerinden birinin onun irade ve akıl sahibi olduğunu
göstermektedirler. Bu minvalde kader; Allah’ın evreni bir düzen üzere işleyebilmesi için koymuş olduğu yasalarşeklinde de anlaşılabilir.224 İnsanın
fiillerini bu yasaların içine koymak insanın yaratılış amacını sınırlandırmak
demektir. Cebriyeci bir bakış açısıyla bakıldığı zaman insanın bireysel ve
toplumsal olaylarda birinci derecede sorumlu olduğunu söylememiz mümkün değildir. Bu da insanın hürriyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldıran
bir durum meydana getirir. Allah’ın hayatı ve ölümü sınama için yaratma225
yasası ortadan kalkmış olur.Bu durumda insanın yaratılması, ibtilâ edilmesi
ve neticesinde mükâfat ve ceza görmesi anlamsızlaşır.226 Bu düşünce insanlarda sorunlu bir kader algısı oluşturduğu gibi aynı zamanda sorunlu bir
Allah tasavvurunu da ortaya çıkarır.İnsan fiillerini hür iradesiyle yapmasından dolayı “belâ ve musibetlerin bir kısmıinsan fiillerinin neticesidir” demek
mümkündür.
Sorumluluk ve iradenin kader düşüncesi ile yakından ilişkisi vardır.
Kader kavramına bu bakımdan birçok anlam verilmiştir. Konumuz açısından bu anlamlar daha ziyade insanın yaptıklarından sorumlu olup olmayacağının veya eylemlerinde ne derece özgür olduğunun tartışıldığı bir düzlemde yoğunlaşmıştır. Ancak bizi ilgilendiren kısım kaderin bir takdir mi
yoksa ezeli bir belirleme mi olduğu sorusudur. Zira Yüce Allah adildir. Herhangi bir irade ve kudret yani tercih ve yapabilme yeteneği vermeden insanı
sorumlu tutması düşünülemez.

Kamer, 54/49.
Mülk, 67/2.
226 Daha fazla bilgi için, bk. Çetin, “Ku’rân-ı Kerim Bağlamında Kader-İmtihan İlişkisi”, 782.
224
225
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İNSAN VE İBTİLÂ

A. İnsanın Yaratılış Gayesi
İnsan nasıl ve neden yaratıldığını her zaman sorgulamıştır. Kur’ân-ı Kerim, bu soruları cevapsız bırakmamış Zâriyât, 51/56. âyette yaratılış gayesinin Allah’a karşı kulluk vazifesini yerine getirmek olduğunu ifade etmiştir.Ayrıca, yaratılışın oyun, eğlence227 ve boşuna olmadığını kimin daha güzel amel yapacağının belirlenmesi için olduğunu haber vermiştir.228
Allah, insanı boş ve abes yaratmadığı229 gibi, yaşam alanı olan dünyayı
da insanın yaşayabileceği en güzel surette ve rahatlıkta yaratmıştır.230 Dünyayı insanın yaşayabileceği en güzel surette yaratması, ondaki bütün
imkânları, insanın faydasına sunması şüphesiz bir amaç içindir. Aynı zamanda insanı, bu imkânlardan istifade etmesi için mükemmel bir şekilde
yaratmıştır.231İnsanın“ahsen-i takvim” üzere yaratılmış olması yani ruhî ve

Duhân, 44/38-39; Ankebût, 29/64.
Hûd, 11/7; Kehf, 18/7, 30; Mülk, 67/2.
229 Mü’minûn, 23/115.
230 A’râf,7/54; Fussilet, 41/12: Nebe, 78/6-16.
231 Tîn, 95/4.
227
228
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fiziksel yapısıyla, akıl, temyiz, düşünce, ilim ve irfan sahibi232 oluşu ve bilgiyi işleme ve kullanma becerisi ile bütün varlıklardan ayrılır. Bahşedilen buniteliklerinhepsi elbette bir gaye içindir.
İnsanın, akıl ve irade gibi üstün vasıflarla donatılmış olması, amaçsız
yaratılmadığını mükellef kılındığını, ödül ve cezanın va’dedilerek sınanacağını göstermektedir. Bu, yaratılışın ilk gayesini oluşturur. Bunun karşılığında insanın kulluk bilinci ve insan-ı kâmil olabilmek için gayret etmesigerekir. İkinci olarak ise insanlığın ve bütün yeryüzünün maddî-mânevî inşası
ve imarı çerçevesinde emanete, tekliflere muhatap olarak halife misyonuyla
yaratılmasıdır.233 Hilafet, emanet, imaret görev ve sorumluluğu arasında
geçen bu hayatın amacı, Allah’a kulluktur.234 Yeryüzü de bu kulluğun gerçekleşip/gerçekleşmediğinin test edildiği imtihan alanıdır. Hayat ve ölüm
bunun için yaratılmıştır.235 Bu durum birey anlamında insan için olduğu
gibi, toplumlar için de söz konusudur. Allah bu gerçeği; “Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet
çerçevesinde yarattık, fakat çoğu bunu bilmez”şeklinde ifade etmektedir.236

1. Kulluk
İbadet, abd, mâbudvb.kelimelerin hepsi ()ع ب دkökünden türemiştir.
Sözlükte; itâat etmek, boyun eğmek, kulluk etmek, tevazu göstermek ve ilah
edinmek gibi mânalara gelir. Istılahta ise belli şartlara haiz (akıl-buluğ-iman
vb.) kişilerin, iman ve teslimiyetlerinin bir tezahürü olarak Allah’ın rızasına
uygun davranma çabası ve bu şekilde yapılan, istemli niyetli davranışların

Alak, 96/1-5.
Küçük, Kur’anda Toplumsal Sınanma ve Sonuçları, 28.
234 Zâriyât, 51/56.
235 Mülk, 67/2.
236 Duhân, 44/38-39.
232
233
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hepsine denir.237 Bunun için Allah rızası niyetiyle yapılan her davranış, ibadet hükmündedir ve Allah katında mükâfatlandırılır.238
Allah,Kur’ân’da insanın yaratılma gayesinin “ibadet” olduğunu ve
mü’mininhayatını ibadet sistematiği içinde tertip etmesiniistemektedir. Günlük, aylık, yıllık ve ömürlük yapılan ibadetleri farz kılmak suretiyle, insanın
günü ayı ve yılı bu şekilde planlamasını ve bu ilahî plan dâhilinde hayatını
idame ettirmesini ister. Çeşitliâyetlerde insanın bu şekilde yaşamını sürdürdüğü takdirde dünya ve âhiret saadetine nail olacağını ifade eder.239
Zâriyâtsûresi51/56. âyetinde“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”buyurulmaktadır. Burada yaratılışın amacı çok veciz bir
şekilde “ibadet” olarak ifade edilmektedir. İbadeti namaz, oruç, zekât ve hac
gibi dar bir çerçevede tutmak yerine, Allah’ın rızasını kazandıracak her türlü
fiili,ibadet olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır. O halde Allah’ın sevdiği ve razı olduğu bütün söz ve davranışlar ibadettir. Burada
önemli olan “kulluğun Allah’a has kılınması”240 ve “Allah’ın yanında başka
ilahlar edinilmemesidir.”241
İbadetler, mânevî kirlerdenarınılması ve ahlaki zaafların giderilmesi,
uyumlu, tutarlı dengeli ve huzurlu bir hayatın yaşanması için en etkili vasıtalardır. Kur ‘an-ı Kerim’de âhiret inancı242, azap korkusu243, iffetli olma244,
emaneti koruyup sözünü yerine getirme245, şahitlikte dürüstlük246 gibi iti-

Karaman v.dğr., Dini Kavramlar Sözlüğü, 285.
Zilzâl, 99/7-8.
239 Ankebût, 29/65; Ahzab, 33/35; Bakara, 2/110, 158.
240 Beyyine, 98/5.
241 Tevbe, 9/31.
242 Bakara, 2/4.
243 Nebe, 78/40.
244 Nisâ, 4/25.
245 Mü’minûn, 23/8.
246 Bakara, 2/282.
237
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kadî ve ahlakî ilkeler yanında namazın ve malî ibadetlerin,insanıher türlü
kötülükten247 koruyacağına işaret edilmiştir.248
Fıkıh açısından değerlendirildiğinde, ibadetin birçok çeşidinin olduğunu söyleyebiliriz. Fıkıhta ibadet:bedenî, malî ve hem bedenî hem de malî
olarak tasnif edilmiştir.249İbadet kavramını daraltsa da toplum içinde ibadet
denince akla bu tasnif gelmektedir.
Neticede bütün dinlerin ve inançların bazıritüelleri vardır. İnsanın yaratılış amaçlarından biri olan ibadet, şekil olarak geçici ve tesadüfî değil Allah
ve Resûlü tarafından belirlenmiş dini hayatın esası ve imanın bir göstergesidir. Bu kapsamıyla ibadet dini hayatla o kadar sıkı bir bağ içerisindedir ki
ibadet olmadan dinin varlığını sürdürmesi mümkündeğildir. Bu açıdan ibadetsiz ve sadece inanca250 dayalı bir din düşüncesi İslâm’ın temel prensiplerine aykırıdır.

2. Halifelik
İnsan yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır. “Halife” kelimesi
Kur’ân’da 25 yerde geçmektedir.251Kelimenin kökü olan  خلفfiilinden türeyen isim ve fiiller, âyetin öncesi ve sonrası ile oluşturduğu bağlam itibarıyla
çeşitli mânalardakullanılmıştır. Halife kelimesinin geçtiği âyetler tasnif edildiğinde üç temel anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bunlardan birincisi,

Ankebût, 29/45.
Hayati Hökelekli, “İbadet”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi(İstanbul: TDV Yayınları,
1999), 19: 252.
249 Lütfü Şentürk, Seyfettin Yazıcı, İslâm İlmihali, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları,
2013), 83.
250 Mâide, 5/93; Ra’d, 13/29; İbrâhîm, 12/23.
251 Abdulbâkî, Mu’cemEl-Müfehres li’elfaz’il Kur’an, “Hlf”, 305. Ör: En’am, 6/165; Yûnus, 10/14;
Fâtır, 35/39.
247
248

~ 47 ~

— Nazife Sağlamoğlu—

“hüküm verme yetki ve otoritesine sahip,”252 ikincisi, “bir şeyin yerine geçen,”253 üçüncüsü de “geride kalanlar”254mânasındadır.255
Allah, yeryüzünde iradesini temsil etmesi içininsanı yaratmış, ona sorumluluk ve yetki vermiştir. Kur’ân, insanın halife olarak yaratılmasının ve
insanların nimetler açısından birbirlerinden üstünkılınmasının sebebini imtihan olarak256belirtmiştir.
İnsanın yeryüzünün halifesi kılınmasının temel sebeplerinden birisi de
yaratıcısını tanıması ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamasıdır. Yani kendini
kul, Allah’ı Rab olarak kabul etmesi ve bu bilinç içinde hayatını devam ettirmesidir.257Allah,daha öncekileri yeryüzünün halifeleri kıldığı gibi kendisine iman edip iyi davranışta bulunanları da halife kılacağını müjdelemektedir.258İmtihanı anlamlı kılan şey aslında hilafet ve emanettir. Hilafet ve
emanet,ibtilânın gerçek sebeplerindendir.259Emanet dini tekliflerin tamamını, İslâm’ın emirlerini, insana ihsan edilen nimetleri, akıl ve yeryüzüne halife
olma kabiliyeti gibi birçok şeyi kapsar.260Kulluk görevine ve akıl emanetine
riayet edilmezse, zulüm ve bilgisizliğe sapılmış olur. Allah hilafet emanetini
insana vermek suretiyle mükellef kılmış ve onu bu şekilde imtihan etmiştir.

Bakara,2/30; Sad, 38/26.
A’râf, 7/69, 74; Yûnus 10/14.
254 A’râf, 7/74.
255 İsmail Taşpınar, “Kur’an’a Göre İnsanın Yaratılışı ve Yaratılış Gayesi”, Tanrı ile İnsan
Arasındaki ilişki Konulu Sempozyum, MÜİF, İstanbul, 7-9 Ekim 2004, (İstanbul: Sak Matbaası, ts.), 7.
256 En’âm,6/165.
257 Fâtır, 35/39; Neml, 27/62.
258 Nûr, 24/55.
259 Ahzâb, 33/72-73; Haşr, 59/21.
260 Ali Toksarı, “Emanet”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları
1995), 11, 83.
252
253
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3. İbtilâ ve Sorumluluk
Kur’ân’ın ifadesiyle insanın yaratılış amaçlarından biriside ibtilâ (imtihan) dır. Dünya, kimin daha güzel amel yapacağının sınandığı bir belâ (deneme/imtihan) yeri olup, ölüm ve hayat da bunun için yaratılmıştır.261 İnsan
varlık sahnesinde anılmaya değer bir varlık değilken, işiten ve gören kılınması da imtihan içindir.262Kendisine peygamberler ve kitaplar gönderilmesi,
doğru/hidâyet ve yanlış/dalâlet263 yollarının gösterilmesi de imtihanın bir
gereğidir.
İbtila, peygamberler dahil bütün insanlarıntabi tutulduklarıbir sünnetullah olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. Peygamber, “İnsanlar içinde en ağır
imtihana çekilenler peygamberlerdir. Sonra sırasıyla (rütbeleri) onları takip edenler,
sonra onları takip edenlerdir264buyurmaktadır. İbtilanın, bütün insanların karşılaşacağı bir hakikat olması,sadece günaha veya suça bağlanmayacağını göstermektedir.Kur’ân peygamberlerin hayatlarından kesitler sunarak, ibtilâya
uğrayan insanları teselli etmektedir. Örneğin Hz. İbrahim’inevladıyla ibtilâ
edilmesini anlatan âyette; “Ey İbrâhim!” diye ona seslendik; tamam, rüyanı gerçekleştirmiş oldun.” İşte iyileri biz böyle ödüllendiririz. Bu, kesinlikle apaçık bir
belâ/imtihandı.265buyurulmaktadır. Bu konuda bir diğer örnek de darb-ı mesel
haline gelmiş Hz. Eyyûb’tur.Kur’ân’da; “Eyyûb’u da an! Hani rabbine, “Başıma
bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün” diye niyaz etmişti. Bunun
üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak
üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik;
ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik” şeklinde anlatılır.

Mülk, 67/2.
İnsân, 76/1-2.
263 İnsân, 76/3.
264 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1: 172, 174, 180, 185, 6:369.
265 Sâffât, 37/104-106.
261
262
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İbtila ile ilgili âyetlerden insanların dünya hayatında belâ ve musibetlerle karşılaşacağı ve buna karşı sergiledikleri tutuma göre Allah katında değer
göreceklerianlaşılmaktadır.İman iddiasındabulunan insanların bu konuda
ne kadar samimi oldukları ortayaçıkacak, gerçek şahsiyetleri tezâhür edecektir. Kişinin gerçek şahsiyeti ve nasıl amel edeceği ancak ibtilâ edilmesi
halinde ortaya çıkar. İbtila kelimesinin, ahsen-i amel/en güzel amel

266

ile

birlikte kullanılması, amaçlananın sadece “amel” olmadığı daha üst bir seviye olan “güzel amel”267 olduğu anlaşılmaktadır.İnsanın ibtilâ edilmesi ve
neticesinde kimin ahseni amel yapacağının ortaya çıkarılması yaratılış nedenlerinden birisidir.

B. İbtilâda İnsan Eğilimlerini Etkileyen Maddi ve Manevi Faktörler
İnsanın her an imtihan edildiğinin şuurunda olması, eğilimlerini ve davranışlarını birinci derecede etkiler. Allah, insanın olaylara nasıl tepki göstereceğini, davranış biçimlerini, psikolojisini, ruh dünyasını, onu motive eden,
hayata bağlayan, yönlendiren etmenlerin ne olduğunu en iyi bilendir. İnsanın iyilikleri yaparken ve günahlardan kaçınırken hangi duygularla hareket
edeceğini, hangi isteklendirmelerle güdüleneceğini bilir.Ödül ve cezalar musibet ve belâlar insanı günahtan sakındıran ve bu noktada eğilimlerini
etkileyen faktörlerdendir.

Mülk, 67/2.
Süleyman Uludağ, “Amel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları
1996), 13, 16. Âyette geçen “kimin daha iyi sâlih amel işleyeceğini…” bölümü ile ilgili; “daha
itaatkâr, rızasına talip”, Taberî, Câmiu’l-beyân, 23: 118;kaza kaderine razı, “belâlara karşı daha
sabırlı”, Mâverdî, en-Nüket ve’l- ‘uyûn, 6: 49; “daha güzel akla sahip”, Begavî, Mealimü’t-tenzil,
8: 176 vb. şekillerde yorumlar yapılmıştır.

266
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İslâm dininin birinci kaynağı Kur’ân; sağlam bir hâlet-i rûhiye ile hem
dünyadaki musibetlere karşı mukavim olmak hem de âhirete hazırlıklı olma
sadedinde umut ve azim vererek inananları yeni hedeflere yönlendirecek
mükâfatlar koymuştur.268Bazen de insanlara yapacakları kötülüklerden dolayıcezalandırılacakları bildirilmiş ve bu şekilde yönlendirilmiştir.269
İnsan tabiatı gereği, yaptığı fiillerin, söylediği sözlerin, kısacası bütün
davranışlarının karşılığını görmek ister. Bundan dolayı mânevîveyamaddî
menfaat olmadan bir şeyi yapmak istemez.Allah,Kur’ân’da ödülü, bireyin
motivasyon aracı olarak kullandığı gibi, cezayı da motive edici bir argüman
olarak kullanmaktadır. İnsanın bu dünyada yaptığı kötülüklerin karşılıksız
kalmayacağını, dünyada musibet, âhirette azap olarak önüne çıkacağını tekrar etmekte, insanları iyiye ve güzele yönlendirmek istemektedir. Ayrıca
Kur’ân’da ceza ile motivasyon olarak; cehennemve azabın değişik şekilleri270
zikredilmektedir.
Allah, iyilik yapanların ecrinin zâyi edilmeyeceğini271ihsanın karşılığının
ihsan olduğunu272 bu dünyada yapılan kötülüklerin dünyada rolma, âhirette
ise şiddetli azap olduğunu,273söylemek suretiyle insanları bu mânanda motive etmektedir.
Allah’ın ödül ve ceza sisteminde tespit edilen en önemli özellik,
mükâfatta, bire on, yüz ve daha fazlası verilirken, cezada ise kötülüğün misli
ile karşılığının verilmesidir. Bu anlamda En’am, 6/160. âyette;“Kim bir iyilikle gelirse, ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o, sadece mis-

Hûd, 11/49, 115; Ra’d, 13/24; Furkan, 25/75-76.
A’râf, 7/147; Enfâl, 8/13; İsrâ, 17/98; Sâffât, 37/39.
270 Nahl, 16/106; Mücâdele, 58/14; Âl-i İmrân,3/21; A’râf, 6/84, 97; Tevbe,9/39.
271 A’râf, 7/173.
272 Rahmân, 78/60.
273 Bakara, 2/85.
268
269
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liyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar”buyurulmaktadır.Âyetteiyilik
yapmanın karşılığı “on misli” denmek suretiyle insanlar iyiliğe teşvik edilmek istenmiştir. Hâlbuki âyette suç işleyen kimsenin yaptığının karşılığı ne
ise misliyle cezalandırılacağı zikredilmektedir. Bu insan açısından motive
edici bir durumdur. İnfağın teşvik edildiği âyette de paylaşmanın karşılığının daha güzeliyle olacağı müjdelenmektedir.274Ticarette bire on, yüz ve
daha fazlası garanti edilirse, yatırımcıların hiç düşünmeden bütün mal varlığını buna yatıracağı tahmin edilebilir. Mü’minler Allah’ın va’dinin hak
olduğuna inanıp, amellerini bu şekilde yaptıkları takdirde kazançlı çıkacaklardır.
Yukarıda

zikredilenâyetlerin

hilafına,

Allah,

cimrilikve

zulme-

den,insanların ve toplumun zararına olacak faaliyetlerin içinde yer alanlarıuyarmakta ve“ceza” ile motive etmektedir.275Allah’tan korkan ve uyarısına
tabi olanların güzel sonuca ulaşacakları,”Eyinananlar onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkan ve tehditten sakınan kimselere hastır”276 âyetiyle ifade edilmektedir.
Allah’ın insanları teşvik etmek için kullandığı motivasyonlardan biriside
mü’minleri“üstün kılma”va’didir. Nisâsûresi 4/95. âyette; “Mü’minlerden –
özür sahibi olanlar başka- oturanlar ile malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat
edenler bir olmaz. Allah, malları ve canları ile cihat edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de güzellik vaat etmiştir; ama mücahitleri, oturanlardan çok büyük bir ecirle üstünkılmıştır.277buyurulmaktadır. Âyette
geçen “üstün kılma” Allah’ın mü’minlere vaat etmiş olduğu nimetlerden
birisidir.

Sebe’, 34/39.
Bakara, 2/59; Nahl, 16/113;Âl-i İmrân, 2/49;Nisâ, 3/36-39.
276 İbrâhîm,14/14.
277 Nisâ, 4/95.
274
275
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Kur’ân’da kullanılan motivasyonlardan birisi de “güzel sonuç”va’didir.
Kur’ân’da:”Ailene namazı emret; kendin de ona sabır ile devam et, biz, senden rızık
istemiyoruz; biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç takva iledir.278buyurulmaktadır. Âyette zikredilen “güzel sonuç” bir ödül olarak insanın önüne konulmakta ve bu şekilde iyiye doğru yönlendirilmek istenmektedir. Allah
(c.c)’ın“güzel sonuç” diye ifade ettiğiödül ise geniş kapsamlıdır. Kurtubî;
“cennet takva sahiplerinindir, yani güzel sonuçtur. Güzel olmayan sonuç da
vardır” demektedir.279SeyyidKutub ise “ibadetler insanı takvalı kılar, insan;
ibadet yapmak suretiyle âhireti ve dünyayı kazanır aynı zamanda ibadet
eden razı, mutmain ve müsterih olur ve güzel sonuca ulaşır”280şeklinde tefsir
etmiştir.
İnsanı iyiye yönlendiren bir diğer motivasyon, uhrevî bir mükâfat olan
cennet ve nimetleridir.281İnsanları iyiliğe sevketme ve kötülükten alıkoyma
açısından cennet ile ödüllendirme iyi bir motivasyondur. Kur’ân’da ödül
olarak zikredilen cennet,çeşitli isim ve nimetlerle ve sıkça tekrar edilir. “İman
edip iyi hareket ve davranışlarda bulunanlar için, içinden ırmaklar akan cennetler
olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak yedirildiği
vakit, “Bu, bundan önce dünyada bize verilenlerdedir” derler. Ve bu rızık olarak
onlara bazı yönlerden dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette
tertemiz eşler vardır. Ve onlar ebedi orada kalacaklardır.”282Cennet nimetleri olarak sunulan bazı ödüller, insanların nefislerine hoş gelen, anlayabilecekleri
türden, bu dünyada emsali olan şeylerden seçilmiştir. Bu şekilde olması insanın bunları kavraması açısından önemlidir. Cenneti hak etme inanç ve

Tâhâ, 20/132.
Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, Thk. Hişam Semîr
el-Buhârî, (Riyad: Dâru Âlemi’l-Kütüb, 2003/1423), 17: 239.
280 Kutub, FîZılâli’l-Kur’ân, 3: 2350.
281https://islamansiklopedisi.org.tr/cennet#1, (erişim: 16.04.2019).
282 Bakara, 2/25.
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ibadete bağlanmıştır. Nisâsûresi 4/162.âyette;“İçlerinden ilimde derinleşmiş
olanlar ve mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman edenler, namazı kılanlar, zekâtı verenler, Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya; işte onlara
pek yakında büyük mükâfat vereceğiz” şeklinde buyurulmaktadır. Âyette büyük
mükâfatı hak etmek, imanla beraber namaz, zekât vb. ibadetlerin yapılmasına bağlanmıştır.
İnsan başladığı bir işin iyi sonuçlanmasını vebu uğurda harcadığı emeğinin karşılığını, fedakârlıklarının ve gayretlerinin neticesini görmek ister.Bir hedef doğrultusunda mücadeleye girişmişse başarı ve zafer elde etmek ister. Zafer kazanma da insanı motive eden bir duygudur. Allah’a güvenip dayanan müminlerin üstün olacakları şu şekilde ifade edilir: “Allah
sizeyardım ederse, artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse,
ondan sonra size kim yardım eder? Mü’minler ancak Allah’a güvenip dayansınlar”283İbtilâ sürecinde Allah’ın yardımının geleceğinin şuurunda olan insan
musibetin ağırılığına dayanır. Bu onun için bir motivasyon olur.
İnsanların amellerinin karşılıksız kalmayacağı ve muhakkak Allah tarafından ödüllendirileceği,mü’minleri motive eden faktörlerdendir. Allah zâyi
edilmeyecek amelleri sıralarken şöyle buyurmaktadır. “Onlar Allah ve âhiret
gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten men’ ederler; hayırlı işlere koşuşurlar.
İşte bunlar sâlih insanlardandır. Onların hayır cinsinden yaptıkları şeyler karşılıksız kalmayacaktır. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.”284Yaptığı davranışların
kesinlikle karşılıksız kalmayacağına inanan bir insan elbette otokontrol yaparak kendini sınırlayacak, Allah’ı razı eden emirleri yapacak, haramlardan
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Âl-i İmrân, 3/160. Bu konuda diğer âyetler için bk. Necm, 53/39; Zilzâl,99/7-8.
Âl-i İmrân, 3/114-115.
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ictinâb edecektir. Bu, Müslümanı iyiye götüren itici bir güç olacaktır. Çünkü“Allah iyilik edenlerin mükâfatını zâyi etmez”285buyurulmaktadır.
Eğitim sistemlerinde başarıyı sağlamak için ödül ve ceza önemli bir yere
sahiptir. Rabbanî eğitimde de ödül ve ceza insanları iyiye ve güzele sevkeden veya kötülüklerden sakındıran araçtır. İbtilâ da insan için bir eğitim
sürecidir. İnsanınbu dünyada açlık, korku, mal ve can ile ibtilâ edilmesi,âhirette de bunların tam/eksiksiz olarak karşılığının verileceğini bilmesi,
ibtilâ sürecinde onu daha metanetli kılar. İbtilâ neticesinde insanın sabretmesi, yapılması emredilen ibadetleri şartlar elverdiğince yapması ve bunu
hayat boyunca devam ettirmesi bir azim ve kararlılık ister. İnsan bu ibadetleri devam ettirmek ve sürekliliği sağlamak için enerjiye ve motivasyona
ihtiyaç duyar. İbtilâsürecinde psikolojik açıdan daha güçlü olmayı sağlayan
şeylerin bir kısmıAllah’ın belirlemiş olduğu maddî ödüllerdir. İnsan bu
ödüllerle motive olursa, isyan ve dalâlete teşvik eden şeylere karşı daha kararlı ve sabırlı bir duruş sergiler.
İnsan fıtrat olarak günah işlemeye meyyal yaratılmıştır.286Buna rağmen,
bütün kapılar yüzüne kapatılmamış, tövbe ve bağışlanma kapıları sürekli
açık tutulmak suretiyle iyiye ve doğruya yol alması istenmiştir. Mü’min olarak insanların dünya hayatında endişelendikleri şeylerden biriside günahlarının akıbetidir. Bazı insanlar “ben çok günahkârım, affedilmem mümkün
değil” demek suretiyle ümitsizliğe kapılırlar. Hatta başlarına gelen musibet
ve belâları günahlarına bağlarken bazı insanlar bu kaygının tam zıddı olarak
günaha karşı tamamen kayıtsızdırlar. Hâlbuki mü’min ümit ile yeis287arasında, sürekli Allah’a sığınan bir ruh hâleti içinde olmalıdır.

Tevbe, 9/121.
Â’râf, 7/23.
287 Yûsuf, 12/87; Rûm,30/36.
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Kur’ân, insanı ümitsizliğe düşmemesi konusunda uyararak, “Allah’ın
bağışlaması” ile motive eder. Bağışlanma,günahkâr kul için bir motivasyondur. Bu bilinçte olan birey günahlarından tövbe edip her zaman rücû ederek
Allah’ın rızasını kazanıp iyi bir kul olabilir. Âyette;“Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır.
Zira ben onları bağışlarım ve ben tövbeleri fazlaca kabul eden ve çok esirgeyenim.”288buyurulmaktadır.Günahtan sonra tövbe kapısının açık olması, bağışlanma ümidi,mü’mini motive eden faktörlerdendir. Ancak bağışlanmabaşka
iyiliklere bağlanmıştır. Örneğin Allah, “Eğer sadakaları açıktan verirseniz ne
güzeldir. Eğer onu gizler de fakirlere gizlice verirseniz işte o sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaptığınızdan dolayı Allah sizin günahlarınızı bağışlar. Allah yapmakta
olduklarınızı noksansız bilir”289âyetindesadaka vermeyi bağışlanmaya vesile
kılmaktadır. İnsaninfak etmeyi zor gördüğünden,Allah bunu(motivasyon
olarak) bağışlanmaya sebep kılar ve mü’minibu şekilde iyiliğe sevk eder.
İnsanın rûhî ihtiyaçlarından biriside korkudan ve üzüntüden emin olmaktır. Kur’ân’da bunun bir motivasyon aracı olarak kullanıldığı görülmektedir. Âyette;“İman edenler, iyi işler yapanlar, namaz kılanlar ve zekât verenler
için Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır”290buyurulmaktadır. İnsan, bilmediği, kendisine zarar veren ve gücü yetmediği şeylerden korkar. Güvenlik insanın vazgeçilmezlerindendir.
Bundan dolayı Allah “güveni” bir nimet ve ödül olarak ortaya koymaktadır.
Bir başka âyettede;“Allah dostlarının korkudan ve üzüntüden emin olacakları”291buyurulmaktadırki bu daha büyük bir motivasyondur. Korkudan emin
olmanın sadece bu dünya ile sınırlı olmadığını aynı zamanda âhireti de kapsadığını ifade eden âyette; “Kim iyilik ile gelirse, ona daha iyisi verilirve onlar o

Bakara, 2/160.
Bakara, 2/271.
290 Bakara, 2/277.
291 Yûnus, 10/62.
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gün korkudan emin kalırlar292buyurulmaktadır.İbtila alanlarından biri olan
“korku ile sınanma”yı, Allah dostu olanların, iyilik edenlerin, namaz kılanların, zekat verenlerin bu süreci atlatmaları daha kolaydır.
Kur’ân’da zikredilen motive edici hususlardan birisi de “nimetin tamamlanmasıdır.”İnsanlar bu sayede Allah’tan korkmaya ve haksızlık etmekten sakınmaya yönlendirilmektedir. Âyette;“(Evet Resulüm!) nereden yola
çıkarsan çık (namazda) yüzünü Mescidi Haram’a doğru çevir. Nerede olursanız
olunuz, yüzünüzü o yana çevirin ki aralarından haksızlık edenler (kuru inatçılar)
müstesna, insanların aleyhinizde (kullanabilecekleri) bir delilleri bulunmasın. Sakın
onlardan korkmayın! Benden korkun böylece size olan nimetimi tamamlayayım da
doğru yolu bulasınız”293buyurulmaktadır. Burada zikredilen “nimeti tamamlama” ferdi motive edici bir etkendir.Âyetin“nimeti tamamlama” bölümü,İslâm üzere ölmek, cennete girmek, insana kendi cinsinden peygamber
gelmesi, hidâyete ermek, doğru yola ulaşmak şeklinde yorumlanmıştır.294
Allah’ın insanlara “sâlih kullarla ve peygamberlerle birlikte olma” payesini vermesi, onları mânevî olarak motive eden bir diğer va’ddir. Âyette;
“Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve sâlih kişilerle beraberdir. Bunlar ne
güzel arkadaştır!”295buyurulmaktadır.Âhirette, Allah ve Resûlüne itaat etmenin bir ödülü olarak, Allah’ın sevgili dostları ile beraber olma, onlarla arkadaşlık etme gibi nimetler verilmesi, mü’mini etkileyen ve motive eden müjdelerdir. Bu bilinç ve duygularla insan musibet ve belâlarla daha kolay mücadele eder, sabır ve tahammül gösterir.

Neml, 27/88.
Bakara, 2/150.
294 Yazır,Hak Dini Kur’an Dili, 1: 443.
295 Nisâ, 4/69.
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İnsanların ihtiyaçlarından birisi de sevgidir. Bu durum insanları, sevdikleri için, fedakârlık, diğerkâmlık, cömertlik, kendini adama, itaat vb. birçok
şeyi yapmayı gerekli kılar. Bu hususiyetler Allah sevgisine nail olmanın sebebi olarak sayılabilir. Âyette;“İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a
denk tanrılar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan
sevgileri ise (onlarınkinden) çok daha fazladır. Keşke zalimler azabı gördükleri zaman (anlayacakları gibi) bütün kuvvetin Allah’a ait olduğunu ve Allah’ın azabının
çok şiddetli olduğunu önceden anlayabilselerdi.”296Buyurulmaktadır. Diğer bir
âyettede;De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah’ da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir297buyurulmaktadır.İnsanın motivasyonunu sağlayan duygulardan biri de“Allah’ın sevgisini
kazanma”dır. Bir kısım âyetlerdeödül ve ceza olarak “cennet ve cehennem”
ön plana çıkarılırken, bazıâyetlerdeise“Allah’ın sevgisi ve gazabı” ön plana
çıkarılmaktadır.
Allah’ın “mü’minlerekati bir şekilde yardım edeceğini” ifade etmeside
insanları motive eden bir faktördür. Bu mânada şu âyet zikredilebilir;“Onlar
başka değil sırf rabbimiz Allah’tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış
kimselerdir. Eğer Allah, bir kısım insanları diğer insanlarla defetmeseydi, mutlak
surette içlerinde Allah’ın ismi bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidiler yıkılır giderdi. Allah kendisine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder.
Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, galiptir298Hakkıyla iman eden bir insan, Allah’ın
yardım ve inayetinin sürekli yanında olduğunun bilincinde olursa, musibet
ve belâlara karşı dirençli olduğu gibi bu onu motive eder.
Ödül olarak cennetten daha değerli olan vemü’mini bu yola ram edecek
bir diğer mükâfat da“Allah rızası”dır. Âyette; “Allah, mü’min erkeklere ve

Bakara, 2/165.
Âl-iİmrân, 3/31.
298 Hac, 22/40.
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mü’min kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve
Adn cennetlerinde güzel meskenler va’detti. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür.
İşte büyük kurtuluş da budur299buyurulmaktadır. Burada sayılan cennet nimetlerindenüstün olan “Allah’ın rızasını kazanma” motive edici mânevî bir
ödül olarak zikredilmektedir.
Cenneti motive edici nimetlerin içinde sadece insanın fizyolojik ihtiyaçlarına yönelik nimetler yoktur. Aynı zamanda mutluluk, itmi’nan, emniyet
gibi mânevîyönüne hitap eden ödüller de vardır. Âyette; “Mutlu olanlara
gelince, onlar da cennettedirler, Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada ebedi kalacaklardır. Bu bitmez tükenmez bir lütuftur.”300buyurulmaktadır.İnsanı bu dünyada rahatsız eden bunalım, kin ve düşmanlık gibi duygulardan arınması da bir cennet nimetidir. Yani mânevî boyutlu bir ödüllendirmedir. Âyette; “Onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne
varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki; Lütfedip hidâyetiyle bizi buna kavuşturan Allah’a hamdolsun, Allah bizi doğru yola iletmeseydi kendiliğimizden doğru
yolu bulacak değildik. Andolsun ki Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişlerdir. Onlar;
işte size cennet,yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık ona varis kılındınız” diye
seslenir.301 Yine bu mânada Allah;“Biz onların göğüslerindeki kini söküp attık;
onlar artık, köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olup (sohbet ederler).302buyurmaktadır. Âyetlerde bir kısmını saydığımız insanın ruh dinginliğine yönelik ödüller dünya hayatında sıkılan, bunalan, adaletsizliklere uğrayıp ümitsizliğe kapılan insanıbu olumsuzluklara karşı motive eder.
Bu anlatılanlar çerçevesinde insanın başına herhangi bir belâ ve musibet
geldiği zaman, kulun Allah’a olan sevgisi veya korkusu doğru bir davranış

Tevbe, 9/72.
Hûd, 11/108.
301 A’râf, 7/43.
302 Hicr, 15/48.
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sergilemesini sağlar. Musibet anında sevgi,insanın en çok ihtiyaç duyduğu
şeydir. Korku ise isyana ve yanlış yollara sapmaya engel olur.İnsanın, peygamber ve salih kulların ibtilâya maruz kaldıklarını bilmesi ve belâya karşı
sabretmesi halinde onlarla birlikte cennette olma düşüncesideinsanıbelâ ve
musibete karşı motive eder ve isyandan korur. Allah sevgisini ve rızasını
kazanma azmi içinde olan mü’minAllah’ın sevgisine nail olabilmek için her
durumda Allah’a teslim olur ve başına gelen musibetlerden ibret alır.İnsan
tabiatı gereği hayatta birçok konuda güdülenmeye303 ve motivasyona ihtiyaç
duyar. Aynı şekilde Allah’ınemir ve yasaklarını yerine getirme, ibadetleri
yapma, haramlardan kaçınma vb. yükümlülüklerdemotivasyona ve güdülenmeye ihtiyaçduyar.İmtihan edildiğinin ve sonucunda Allah’ın sayısız
ödüllerini elde edeceğinin şuurunda olan insan, buduygu ile motive olur. Bu
şekilde ibtilâ sürecini daha rahat bir şekilde atlatır.

C. İbtilânın Mahiyeti
İbtilânınmahiyetinindaha iyi anlaşılması için, sebepleri, insanın farklı
şekillerde ibtilâ edilmesinin hikmetleri ve ibtilâ araçlarınındeğerlendirilmesi
gerekir. Çünkü bütün insanlar aynı şekillerde sınanmamışlardır. İbtila araçları zamâna ve kişilere göre farklı olsada ibtilâ karşısında Allah’ın va’detmiş
olduğu ödül ve cezalar aynıdır.

1.İnsanın İbtilâ Edilmesinin Sebepleri
Amaçsız ve sebepsiz hiçbir şeyi yaratmayan Allah, kulların sınanmasınıda sebepsiz kılmamıştır. Dünya ve içindekilerinin nasıl bir amaç ve gayesi
var ise304 insanın da ibtilâlara maruz kalmasının sebebi ve hikmeti var-
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Güdü, http://gencgelisim.com/v2/egitim/2729-guduleme-nedir.html. (erişim: 10.05.2019).
Bakara, 2/29.
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dır.İnsan hayatı sadece bu dünya ile sınırlı değildir. “Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?”305 sorusunun muhatabı olan insan boş yere yaşayıp-ölmek için yaratılmış değildir.”Huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” sorusu insanın ilâhî
huzura tekrar geleceğini ifade etmektedir.
İbtilâ iki yönlü ilâhî bir sünnettir. Birincisi mükellefler açısından ikincisi
mükellefiyetler açısındandır. Mükellefler açısından, hiç kimse bunun dışında kalamaz. Mükellefiyetler açısından ise bütün emir ve yasaklar sınamanın
alanını oluşturur. İbadetler, hadler, miras, ahvâl-ı şahsiye, sosyal hayata dair
emir ve yasaklar bu kapsamda sayılır. İnsan ilâhîemir ve yasakların muhatabı ve yeryüzünün halifesi olması hasebiyle bu tekliflerle imtihan edilir.
Mâturîdî (v. 333/944),insanın imtihan edilmesinin sebebini iki soru çerçevesindecevaplandırmaktadır.Birincisi; dünyada ibtilâ ve imtihan bilinmeyeni, gizli olanı göstermek amacıyla yapılır. Bu durumda dünya ve kainattaki her şeyin bilgisine sahip olan Allah’a imtihanı nasıl izafe edebiliriz? Tabi
ki imtihanda gaye imtihana tabi tutulanın durumunu ortaya çıkarmaktır.
Fakat burada imtihan edilen insandır. Böylelikle ortaya çıkacak olan şeyler
Allah için değil insan için bilinmeyen şeylerdir.Bundan dolayı imtihan, imtihana tabi tutana değil imtihan edilene yönelik bir süreçtir. İnsan, imtihan
sürecindeki tutum ve tavrı neticesinde elde edeceği ödül ve cezaya kendisi
şahit tutulmaktadır.306İkincisi ise; imtihan sonucundaolanödül ve ceza ile
ilgilidir. İmtihan, emir ve yasaklar, fayda ve zararıkapsamaktadır. Fayda ve
zararın kendisi için hiçbir etkisi olmayan Allah’a imtihan nasıl izafe edilebilir? Allah kendisi için bir fayda elde etmek ya da kendisine ulaşacak bir zararı defetmek için değil tamamen insanın göreceği fayda ve zarara binaen
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Mü'minûn, 23/115.
Mâturîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne, 5: 346.
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emir ve yasaklar koymaktadır. Bu emir ve yasaklar neticesinde insan Allah’a
dost mu düşman mı? olduğu ortaya çıkar vebunun neticesinde ödül ve cezayı hakeder.307Netice olarak Mâturîdî’ye göre Allah, insanları onların fayda
ve ihtiyaçları için imtihan/ibtilâ eder.308
Kur’ândaki âyetler ışığında ibtilânın sebepleri şu şekilde sıralanabilir.
1. Sabredenleri ve cihad edenleri tespit etmek.“Andolsun, içinizden cihad edenleri, sabır ve sebat gösterenleri belirleyinceye kadar sizi deneyeceğiz.”309.
2. İmanın samimiyet ölçüsünü belirlemek.“İnsanlar,imtihandan
geçirilmeden, sadece iman ettik demeleriyle bırakılıverileceklerini mi sandılar.”310
3. Kalplerde olanı denemek.“Sonra o kederin ardından Allah size
bir güven, bir grubunuzu kendinden geçiren uyuklama hali verdi; bir grup da
kendi canlarının derdine düşmüşler, Allah hakkında haksız yere Câhiliye düşüncelerine kapılarak, “Bu işten bize ne?” diyorlardı. De ki: “İşin tamamı Allah’a
aittir.” Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlar: “Bu işte bizim görüşümüz alınsaydı burada öldürülmezdik” diyorlar. De ki: “Evlerinizde dahi olsaydınız, yine
de haklarında ölüm yazılmış olanlar ölüp düşecekleri yere geleceklerdi. Bu, Allah’ın içinizde olanı ortaya çıkarması ve kalplerinizdeki şüpheyi gidermesi içindir. Allah kalplerde olanı bilir.”311

Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî, Te’vîlâtu
ehli’s-sünne (Tefsiru’l Kur’âni’l-azîm), Thk. Fâtime Yusuf el-Hayma, (Lübnan: Müessestü’rrisâle, 1425/2004), 5:189.
308 Mâturîdî, Te’vîlâtü ehli’s-sünne, 2: 343.
309 Muhammed, 47/31.
310 Ankebût, 29/2.
311 Âl-î İmran, 3/154.
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4. İnsanların derecelerini belirlemek.“Sizi yeryüzünün halifeleri
kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O’dur. Şüphesiz rabbinin cezası çok çabuktur; yine O’nun bağışlaması
ve rahmeti boldur.”312
5. İnsanların günahtan dönmelerini sağlamak.“Onları grup grup
yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir.
Bu sonuncuları, belki dönüş yaparlar diye, iyi durumlarla da kötü durumlarla
da imtihan ettik.”313.
6. En güzel amel yapanı tespit etmek.“Arşı, su üzerinde iken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O’dur. Eğer sen, “Öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz” desen kâfirler
derhal, “Bu büyü gibi bir düzmecedir” derler.314
7. Darlık ve bollukta insanın tavrını tespit etmek.“İnsana gelince,
rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda,
“Rabbim bana ikram etti” der (mutlu olur). Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der (mutsuz olur).315
Allah, iman edenlerin iman seviyesini, sabır ve cihad edenleri tespit,
kalpte olanı deneme, insanların kendi katındaki derecelerini belirleme, insanın günahından tövbe edip dönmesini sağlama, güzel ameli kimin yapacağını belirleme gibi sebeplerden dolayı ibtilâ eder.ibtilânın (sınanma) olması,
Allah’ın insanlar hakkında bilgisi olmadığı anlamına gelmemektedir. Allah
sonsuz ilmiyle bütün mahlûkatın bilgisine sahiptir. Ancak Allah’ın sünneti
ve adalet ilkesi mucibince insanlar fiillerini gerçekleştirdikten ve sınandık-

En’âm, 6/165.
A’râf, 7/165.
314 Hûd, 11/7; Kehf, 18/7; Mülk, 67/2.
315 Fecr, 89/15-16.
312
313
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tansonra ceza veya ödülü hakederler. Bu şekilde itiraza mahal kalmadığı
gibi, mutlak adalet de gerçekleşmiş olur. Allah kâinatı sebepler ve sonuçlar
üzere yaratmıştır. İbtilâ bir sebep ise ödül ve ceza bir sonuçtur. Ceza, ilimveya niyet üzerine değil, olay neticesinde uygulanır. Yani sınanmışın davranışına göre muamele edilir.

2. İnsanın Farklı Şekillerde İbtilâ Edilmesinin Sebep ve Hikmetleri
İbtilâ bütün insanlar içingeçerli bir sünnetullahtır. Allah insanı yarattıktan sonra bazı vecibelerle mükellef kılmış ve bu mükellefiyetler gereğince
amel etmesini istemiştir. Bunlar insanın kudretini aşan, kaldıramayacağı
yükler değildir.316Bu tekliflerin bir kısmı ibadetlerle ilgili iken bir kısmı sosyal hayata dairdir. İnsan, Allah’ın kâinata koymuş olduğu sünnetullaha(ilâhî
yasalar) göre yaşadığı takdirde sorunlarla daha kolay baş edecektir.İrade
sahibi olarak yaratılan insan, peygamber ve kitaplarla uyarılmışkendisine
doğru ve yanlış gösterilmiştir.317Kur’an’da insan işitme ve görme gibi iki
özelliğin verilmesini imtihan vesilesi olarak zikretmiştir.Hâdiseleri anlamayı
sağlayan bu iki sıfatla niteledikten sonra tercihin kendisine ait olduğunu
belirtmektedir. Bu durum âyette şöyle ifade edilir;“Gerçek şu ki, biz insanı
katışık bir nutfeden yarattık; onu imtihan edelim diye, onu işitir ve görür kıldık,
Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o ister şükreden olur ister nankör.”318
Bu âyette insana işitme ve görme yeteneğinin verilmesi, onun imtihanına
vesile kılınmıştır. İnsan başıboş bırakılmamış, kendisine iki yol gösterilmiş319
ve özgür iradesiyle tercih hakkı tanınmıştır. Âyetin“doğru yolu gösterdik”
kısmı, biz ona “hidâyet ve dalâlet”“hayır ve şer” yollarını açıklayarak tanıt-

Bakara, 2/286.
Beled, 90/10.
318 İnsân, 76/2-3.
319 Beled, 90/10.
316
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tık şeklinde yorumlanmıştır.320Doğru ve yanlış yolların gösterilmesine rağmen insanlar kavrayış ve anlayışlarına göre farklı yollar tutmuşlardır. Akıllı
insanlar sınanmaya tabi tutulurken, aklı olmayan (cünun) insanlar, mükellef
kılınmadığı gibi onlar için bir sınanmadan da bahsedilemez.321Bu açıklamadan sonra ibtilânın farklı şekillerde olmasının sebeplerini şu şekilde sıralamak mümkündür.
1. İnsanların güç ve kudretlerinin farklı olması, farklı şekillerde ibtilâ
edilmesine sebep olabilir. Allah insanın kaldırmayacağı yükü yüklemez.
Bu hakikat Bakara sûresinde;“Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir
şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da
kendi kazandığıdır”322şeklinde ifade edilir. Allah, kullarını takatini aşan
eylem ve tekliflerle yükümlü tutar mı?323Bu âyet bağlamında düşünüldüğündeibtilâ edilen insan, kaldıramayacağıbelâve musibetlerle sınanmayacaktır. O halde insanların tahammül güçlerinin farklı olması, ibtilânın çeşitli olmasının sebeplerindendir. Yani mükellefiyetin tâkat ile
orantılı olması324ibtilâdada geçerli bir kaidedir.
2. İnsanların farklı şeylerle ibtilâ edilmesinin bir sebebi de herkesin aynı imkanlara sahip olmamasıdır. Allah, bazı insanları zengin, bazı insanları fakir olarak yaratmıştır.325 Bazı insanlara erkek çocuğu verirken bir
kısmına kız çocuğu bir başkasını akîm bırakmaktadır.326Bir kısım insanların ibtilâsı çocukla olurken, bir kısmı ise yokluğuyla olmaktadır. Aynı
şekilde anne-babanın olup-olmaması yani yetim olmakta bir ib-

Karaman v.dğr.,Kur’an Yolu, 5: 517.
İbnMâce, Talak: 15.
322 Bakara, 2/286.
323 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu,1: 454.
324 Yazır,Hak dini Kur’an Dili, 2: 280.
325 Ankebût, 29/62.
326 Şûrâ, 42/49-50.
320
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tilâdır.Buna benzer bütün nimetlerin varlığı veya yokluğu ibtilânın farklı
olmasına sebep olur.
3. İnsanın farklı şekillerde sınanmasının sebeplerinden biriside bedenî
veya zihni özrün olup-olmamasıdır. Kur’ân’da insanların bedensel özürlerinden dolayı bazı mükellefiyetlerden muaf tutulduğu görülmektedir.
Örneğin, Hûcuratsûresinde cihattan muaf tutulan mü’minlerşu şekilde
sıralanmaktadır: Gözü görmeyene zorlama yoktur, topala zorlama yoktur, hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve resulünün sözlerini dinlerse onları, altından
ırmaklar akan cennetlere sokar; kim de yüz çevirirse onu acı bir şekilde cezalandırır.327 İnsanların bedensel engelleri, bazı şeyleri yapmamasına özür teşkil eder. Âyette cihattan muaf tutulanlar, cihad etmeye müsait olmayan;
kör, topal, hasta olanlardır. Bu özürlere sahip insanların cihad ile ibtilâ
edilmeleri düşünülmez. Aynı şekilde delilik, bunama gibi özürlerde insanda bazı sorumlulukları kaldırır.
4. İnsanların farklı meyillere sahip olması da ibtilânın çeşitli olmasına
sebep olabilir. Bazı insanlar dünya zevklerine aşırı şekilde meyilli iken,328
bazı insanlar ise Allah’a yönelir ve onu her daim anarlar. Bu gerçek
Kur’ân’da şöyle anlatılır;Ticaretin de satımın da kendilerini Allah’ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve
gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkarlar.329Gerçek mü’minlerin
anlatıldığı bu âyetteki insanların, sınama alanı, mal vb. maddî şeylerin
olması zayıf bir ihtimaldir. Fakat altını ve gümüşü biriktiren,330 mal yığ-

Fetih, 48/17; Nûr, 24/61.
Fecr, 89/20; Tekasur, 102/1.
329 Nûr, 24/37.
330 Tevbe, 9/34.
327
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ma yarışına girenlerin331ibtilâ alanlarının bunlar olması daha kuvvetli bir
ihtimaldir.
5. İnsanların farklı yaratılış özelliklerine sahip olması:Farklı ruhsal, psikolojik ve fizyolojik yapılara sahip olması, farklı coğrafyalarda ve kültürel havzalarında yaşamaları da332çeşitli şekillerde sınanmasına sebep
olabilir. Bu açıdan bakıldığındabütün insanların aynı şeylerle sınanması
mümkün değildir.
6. Kavramların ve olguların ancak zıtlarıyla anlaşılmasıdır. Fakirlik olmadan zenginliğin, darlık olmadan genişliğin, hastalık olmadan sağlığın
bilinmesi ve tam olarak anlaşılması mümkün değildir. Durum bu şekilde
iken fakir olmadan zengin, hasta olmadan sağlıklı nasıl sınanabilir. Bundan dolayı sınanmanın daha doğru anlaşılabilmesi için zıtların olması
gerekir.
7. Allah’ın kulları hakkında en doğru olanı bilmesi ve ibtilâyı ona göre
takdir etmesidir. Allah kulları hakkında zararlı ve faydalı olacakları en
iyi bilendir.333İbtilâyı bir ilaca benzetirsek birine faydalı olan ilaç birdiğerine zararlı olabilir. Aynı şekilde “çok mal” bir insana faydalı diğer bir
insana zararlı olabilir. Böyle düşünüldüğünde insanların farklı şeylerle
sınanmasının ilâhî bir hikmeti ve boyutunun olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü Allah’ın farklı nimetlerle denemesi O’nun zatının kudretinin işareti olduğu gibi belâ ve musibetlerin de çeşitli olması kudret ve
azametine işarettir.
Sonuç olarak Allah, kâinatta insanlara sayısız deliller göstermekte ve
bunlardan ibret alıp kendisini tanımalarını istemekte, sürekli düşünmeye ve

Hümeze, 104/2.
Hucurât, 49/13.
333 Bakara, 2/216.
331
332
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akletmeye davet etmektedir. İnsan ilk olarak akıl ile ibtilâ edilmektedir.
Çünkü akıl, bu kadar delile ve kevnîâyete rağmen yaratıcısını bulamıyorsa
imtihanı kaybetmiştir. O, Allah’ın bahşetmiş olduğu akıl nimetiyle Rabbini
idrak edip iman ettikten sonra birinci sınanmayı geçmiş olur. Bu sınanmada
akıllı olup olmama veya farklı zekâ seviyelerine sahip olma ibtilânın farklı
olmasına sebep olabilir. Bir diğer husus ibtilâ ancak insanın elindeki maddî
veya mânevî şeylerle olabilir. Örneğin malı olmayanı mal ile, makama sahibi
olmayanı makam ile, güvende olanı korkuyla denemek söz konusu olamaz.
Ancak zengin malla, makama sahip olan makamla, güvenlik endişesi çeken
“havf” ile denenir. İnsanlar bedensel ve ruhsal olarak aynı yaratılışa sahip
olmamalarından dolayı ibtilâ edildikleri şeylerde farklıdır. Allah, kör olana
cihadı, hasta olana orucu, yol güvenliği olmayana haccı farz kılmamaktadır.
O halde ibtilâ, imkanlar nispetinde, sahip olunan veya olunmayan şeylerle,
insanın tahammül gücüne göre farklılık arz edebilen bir sünnetüllahtır.

3. İbtilâ Araçları
Kur’ân’da, insana bahşedilen nimetler veya bu nimetlerin geri alınması,karşılaştığı zorluklar, korku, açlık,ürün, nefis ve malın eksiltilmesi vb.
şeyler sınanma araçları olarakzikredilmektedir.Özellikle sayılan bu hususlardan ortaya çıkacakmeşakkatler insanın sınanma alanını oluşturur. İnsanlar farkında olmasa da nimetler sınama vesilesidir.İbtila kelimesi eş anlamlılarından farklı olarak, Kur’ân’da şer ve hayır ile sınanmayı ifade eder. BuhakikatFecrsûresi 89/15-16.âyetinde,“Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip de
ikramda bulunulduğunda ve bol nimet verdiğinde “Rabbim bana ikram etti” der.
Onuimtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der334şeklinde ifade edilmektedir.Âyetlerde geçen “darlığın” ve “bolluğun”,“ibtilâ” olarak nitelenmesi konusunda, Râzî;“Rızkın bol verilmesi ve daraltılması nasıl

334

Fecr, 89/15-16.
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ibtilâ olarak isimlendirilir? sorusunu sormakta ve cevap olarak da şunu söylemektedir. İkisi de kul için bir sınanmadır. Rızık bol olarak verildiği zaman,
kul şükretti mi? diye sınanır, rızık darlığında ise sabredecek mi? yoksa isyan
mı? edecek, diye sınanır. İkisindeki hikmet de aynıdır.”335
Allah mal vermek ile sınadığı gibi mal eksiltmekle de sınar.Verilen mala
karşı şükredilmesini, yokluğa karşı sabır gösterilmesini ister. Bütün insanlarımal açısından aynı seviyede yaratmamış,336bir kısmını diğerine üstün kılmışve bununla ibtilâ etmiştir. Büyük makamlara, servetlere, mal, çoluk çocuğa sahip olanlar da337ibtilâ edilmiştir. Allah’ın kullarını şükretmeleri için
bollukla ve hayırla denediği gibi sabretmeleri için dedarlıkla ve şerle imtihan eder. Yani Allah’ın mihneti ve minhetide“belâ”olarak isimlendirilir.
Mihnet sabrı gerektirirken minhet ise şükrü gerektirir.338
Bir diğer sınama alanı da “korku”dur. Arapçada “”خ َْوفkelimesi ile ifade
edilen bu kavramibtilâ vasıtalarındandır. “”خاف
fiilinin mastarı olan “;”خ َْوف
َ
sözlükte, korku, haşyet,“ru’b” şeklinde ifade edilirken, “insanın tahmin ettiği veya açıkça bildiği bir işarete dayanarak, olumsuz bir şeyin vuku bulacağından kaygılanması, sevdiği bir şeyi yitirmekten çekinmesi”339 şeklinde
tanımlanmıştır. İbn Abbas’a göre; âyettekihavf ile deneme, “düşman ve savaş korkusu ile deneneceksiniz”mânasındadır. Şafiî (v. 204/820) ise; buradaki korku, Allah korkusudur340şeklinde yorumlamıştır. Korku duygusu
özellikle savaşlarda, doğal afetlerde, ölüm, ceza, insanın maruz kalabileceği
her türlü baskı vb. durumlarda meydana gelir. Bu duygu insanın davranışları üzerinde çok etkilidir. Korku, inanç seçiminden, inandığı değerleri sa-

Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,28: 180.
En’âm, 6/145.
337 Enfâl,8/28.
338 Fîrûzâbâdî, “Hvf”, 243.
339 İsfahânî, “Hvf”, 300.
340 Kurtubî, el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur’ân, 2: 362.
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vunabilme ve bu çerçevede yaşayabilme, ibadetlerini yapma gibi birçok alana etki etmektedir. Kur’ân’da korkudan emin olmak bir nimet341 olarak da
zikredilir. Müslümanlar Hendek savaşında, müşrikler karşısında zor duruma düşmelerinden dolayı korkmuşlardı.Allah bunun bir imtihan olduğunu
belirterek şöyle buyurmuştur;“Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden
üzerinize gelmişlerdi; korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti; bu esnada
Allah hakkında olmadık zanlara kapılmakta idiniz. İşte o zaman mü’minler büyük
bir imtihan geçirdiler ve adamakıllı sarsıldılar.”342İnsan,korkunun tabii bir duygu olduğunu bilmeli, aynı zamanda bir sınama aracı olduğunu da unutmamalıdır. Asıl korkulması gerekenin ise Allah olduğununbilincinde olmalıdır.
Allah’ın her şeye kâdir ve yeterli olduğunun idrakinde olan mü’min,ibtilâ
anında teselli bulacak ve daha dirayetli olacaktır.
Kur’ân’da, açlık da insanın deneme araçlarından biri olarak zikredilir.
Bu kelime Arapçada “ ”جوعkelimesi ile ifade edilir. Açlık izafi olmakla beraber insanın yeterli beslenememesi, yemek bulamamasıdır. Kur’ân’da “insanları besleyip açlıklarını gidermek”343 bir ilâhî lütuf olarak ifade edilir. Daha önceki ümmetlerin sınandığı gibi sınanmadıkça cennete girilemeyeceğini ifade
eden âyette şöyle buyurulur;Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan
cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler,
öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.344Âyetin,
İslâm’ın ilk yıllarında maddî sıkıntı çeken mü’minleri teselli mahiyetinde
indiği345 rivayet edilmiştir. Günümüzde dünyanın farklı coğrafyalarında

Kureyş, 106/4.
Ahzâb, 33/10.
343 Kureyş, 106/3.
344 Bakara, 2/214.
345 Taberî, Câmiu’l-beyân,2: 341; Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,6: 19.
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“yoksulluk ve sıkıntının”devam etmesi, bu sınanmanındevam ettiğini/edeceğini göstermektedir.
Kur’ân’da imtihan araçlarından biriside “can” ile sınamadır. Canların
denenmesi ibtilâ kelimesi ile beraber iki âyette geçer;“Andolsun ki sizi biraz
korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”“Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden
geçirilirsiniz; şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak
koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu
size gereken davranışlardandır.”346Âyetlerde geçen “enfüs/canlar” ile deneme
savaş alanlarındaki sınanma olarak tefsir edilmiştir.347“Canların eksiltilmesi”
şeklinde ifade edilen sınanma savaş meydanlarında “ölüm tehlikesi” veya
“çeşitli bedensel ve psikolojik” hastalıklar olarak anlaşılabilir.
Kur’ân’da imtihan araçlarından birisi de malların eksiltilmesidir. Mallar
Kur’ân-ı Kerim’de “semerât/ت
ِ  الث َّ َم َراkelimesi ile ifade edilir. Tefsirlerde bunların ne olduğu ile ilgili değişik yorumlar yapılmıştır. Şafiî’ye göre kişinin
evladıdır. İnsanın “kalbinin meyvesi olduğundan dolayı çocukların ölümüyle sınanmayı ifade eder” demektedir.348Nesefi (v. 710/1310); “yani ekili alanlarınızı herhangi bir şekilde musibetlere uğratmakla ya da çocuklarınızın
ölümüyle de imtihan edeceğiz. Çünkü çocuk insanın ciğerparesidir”şeklinde
yorumlamıştır.349
Yukarıda yapılan yorumlar dışında Elmalılı bu âyetin tefsirinde; “Bu
mutlak ifade içinde âyet, İslâm dininde farz kılınanan bazı hükümlere ve

Bakara, 2/155; Al-i İmrân, 3/186.
Ebü’l-Fidâ Imâdüddin İsmail b. Ömer (İbn Kesîr), Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azîm,2.Baskı. Thk. Sâmî
b. Muhammed Sellâme, (y.y.: Dârün Tayyibetün li’n-Neşr ve’t-Tevzi ‘, 1420/1999), 1: 284.
348 Kurtubî, el-Câmi’li-ahkâmi’l-Kur’ân, 2: 362.
349 Ebü’l-Berekat Hafızüddin Abdullah b. Ahmed b. Mahmud Nesefî, Medârikü’t-tenzîl ve
hakaikü’t-te’vîl,Thk. Yûsuf Ali Büdeyvî (Beyrut: Dârü’l-Kelimi’t-Tayyib, 1419/1998), 1: 144.
346
347

~ 71 ~

— Nazife Sağlamoğlu—

sorumluluklara işaret etmektedir,dedikten sonra;korku Allah korkusuna,açlık Ramazan orucuna, mal eksikliği zekâta, can eksikliği cihada, şehitliğe veyahastalığa, ürün eksikliği; evlat eksikliği ve kazanç kaybına işarettir,350şeklinde yorumlamıştır.

D. İbtilânın Faydaları ve Kazanımları
İnsanın yaratılış gayesi Allah’a kulluk, teslimiyet ve itaattir. İbtila, kulluğu ve teslimiyeti ortaya çıkarması açısından önemlidir. Allah insanları çok
farklı şekillerde ibtilâ etmek suretiyle dikkatini yaratılış gayesine çekmiştir.
Bu anlamda ibtilâ sünnetinin insan ve toplum açısından bir takım hikmetlerinin ve birçok faydasının bulunduğu söylenebilir.
İbtilâ sünneti, kâfiri, münafığı, mü’mini, peygambere tabi olan ile heva
ve hevesine uyanı birbirinden ayıran mihenk taşı hükmündedir.351İbtilâ,
Allah’a inanmayan kâfirlere ve günahkâr olan mü’minlere şiddetli bir uyarıdır. Bu uyarı ile insanların pişman olup tövbe etmeleri amaçlanır. Çünkü
ölüm anında rücû ve tövbe etmenin bir faydasıyoktur.352 Kur’ân, insanların
yaptığı hatalardan dolayı bazı belâlara uğrayacaklarını ve bunun onların
hatadan dönüşlerine vesile olacağını ifade etmektedir.353
İbtilânın fayda ve kazanımlarından birisi de hataların kefâretine, derecelerin yükselmesine, âhirette cennete girmeye vesile olmasıdır. Çünkü insan
sınanma neticesinde olgunlaşır, günahlarından tövbe eder, bağışlanır ve
Allah’ın va’dettiği cenneti hakeder. Bu konuda Hz. Peygamber; “İnsan Allah’la hatasız (günahsız) mülaki oluncaya kadar, musibet ve belâlar mü’min erkek ve

Yazır, Hak Dini Kur’an Dili,1: 452.
Mâide, 5/48.
352 Yûnus, 10/90-98.
353 A’râf, 7/168.
350
351
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mü’min kadınların nefislerinde, çocuklarında ve mallarında vuku bulur”354 buyurmaktadır. Bu hadisten anlaşılan, insanın dünya hayatında karşılaşmış
olduğu bazı musibet ve belâlar günahından dolayı ve/veya günahına
kefârettir. Aynı şekilde Allah kulun derecesini yükseltmek için de onu
belâlarla imtihan eder. Yine bu mânada Hz. Peygamber’in şu hadisi zikredilebilir: “Mü’mine bir diken batsa dahi Allah bununla onu bir derece yükseltir ve bir
hatasını siler.”355
İbtilânınbir diğer kazanımı, insanın Allah’a daha çok iltica etmesi ve
ibadetlerinde samimi olmasıdır.356 İnsanın sıkıntılı durumlarda Allah’a sığındığı şöyle anlatılır: “İnsanın başına bir sıkıntı geldi mi Rabbine yönelip O’na
yalvarır; sonra Rabbi ona katından bir nimet verince, daha önce yalvardığını unutarak yolundan saptırmak için Allah’a eşler koşmaya kalkar. De ki ona: “İnkârcı tutumunla biraz eğlenedur bakalım! Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin!”357İbtilâ, insanı ayrıştıran, saflaştıran ve olgunlaştıran bir ilâhî sünnet
olarak kabul edilebilir. İbtilâ edilen insanlar, gösterdikleri tepkilere göre
Allah katında dereceleri yükselir veya düşer. Allah, ibtilâ ile günahkârlara
davranışlarının yanlış olduğunu hatırlatır, tövbe etmeleri için fırsat verir.
İnsanlar, denendikleri ve denenecekleri bilincine sahip olmaları halinde devamlı müteyakkız kalır, musibet geldiği zaman daha güçlü ve tahammüllü
olur.
İnsan,belâ ve musibetler karşısında güçlü olmakve bu süreci sağlıklı bir
şekilde atlatabilmekiçin bazı ilkeleri hayatına tatbik etmesi gerekir. İnsanın,
maddî ve mânevî olmak üzereiki yönünün olması, ibtilâ karşısında hem
maddî hem de mânevî desteklere ihtiyaç duymasını gerektirir. Başına gelen

Tirmizi, “Zühd”, 57; Muvatta, “Cenâiz”, 40; Darimi, “Rikak”, 76.
Buhârî, “Merdâ”, 3, 13, 16; Müslim, “Birr”, 45.
356 Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,4: 150.
357 Zümer, 39/8.
354
355
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belâ ve musibetlerle baş etmesi Kur’an’ın emrettiği istikamette rûhen ve manen kendini hazırlaması ile gerçekleşir. SeyyidKutub,ibtilânın faydasını şu
şekilde ifade eder.“İbtilâ müminlerin sebat etmelerini ve dayanma güçlerini
arttırır. Sebebine gelince sıkıntılar, müminin potansiyel gücünü harekete
geçirir, kalbinde ancak musibetlerle keşfedebilecekleri gizli çıkış ve nüfuz
kanallarını açar.Vicdanlarında, gözlerdeki perdeyi kaldıran, kalplerin pasını
silen sıkıntı ortamı içinde yeşerebilecek doğru değer yargılarının, ince ölçülerin ve isabetli düşüncelerin gelişip serpilmesini sağlar.358 Kısaca ifade edilen ibtilânın fayda ve kazanımları daha geniş bir şekilde ve maddeler halinde açıklanacaktır.

1. Dini Allah’a Has Kılmak
Dünya insan için bir imtihan alanıdır.İmtihanınmuhatabı olan insan, değişik sınanma araçlarıyla sınanmaktadır. İbtilâ neticesinde insanın, inancından taviz vermeden dini Allah’a has kılarak359 samimiyetini göstermesi, sınanmanın kazanımlarındandır. İnsanın, dini Allah’a has kılmasının yanında
kulluk bilinciyle hareket etmesi gerekir. Âyette; “O gün, ne mal fayda verir ne
de evlât. Ancak Allah'a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur)”.360 buyurularakAllah katına ihlâs ve temiz (selim) kalp ile gelenin değerli olduğu vurgulanmıştır. Aynı zamanda Allah kulluğun kendisi dışında
hiçbir ilâh ile paylaşılmamasını ve sadece kendine has kılınmasını361da istemektedir. Kullukta başka şeriklerin (ortakların) olması insanı imandan çıkardığı362 gibi cezalandırılmasını da gerektirir.

Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, 1: 145.
Nisâ, 4/146; A’râf, 7/29; Zümer, 39/2; Mü’min, 40/13.
360 Şu’arâ,26/88-89.
361 Fatiha, 1/4.
362 Nisâ, 4/116.
358
359
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İhlâs; (  )خ ل صkök harflerinden meydana gelmiştir ve mastarı اخالص
şeklindedir.

Sözlükte;

bir

şeyi

saflaştırmak,

riyadan

kaçınmak,

arı/duru/katıksız vb. mânalara gelir. الخالصkelimesi  الصافيanlamındadırdiyen, Râgıb’a göre; halasa/  خلصkelimesi, kirli iken arındı mânasında iken
صافيkelimesi ise baştan beri temiz olanı ifade eder.363Yûsufsûresinde, صوا
ُ ََخل
ًّۜ
 ن َِجياşeklindeki kullanımında, “ayrılıp bir kenara çekilmek”364mânasındadır.
Kur’ân’da on yerde kullanılan َِصينَ َلهُ الدِّين
ِ  ُم ْخلifadesi, dini Allah’a has kılma,
O’na güvenme, O’nun dinini tanıma, tevhid inancına hiçbir inanç karıştırmama mânalarında kullanılmıştır.365 Sâffât sûresinde beş defa tekrar eden, ا ََِّّل
َّٰللاِ ْال ُم ْخلَ ۪صين
 ِعبَادَ هâyeti,366 suçlu olup çeşitli günahları işleyenlerin karşılaşacakları azaptan “muhlis olanların” istisna edildiğini ifade eder.Kur’ân’da,“hulus”
kökünden çeşitli kelimeler, hem sözlük hem terim anlamlarıyla yer almaktadır. Terim mânası ise; “ibadet ve iyilikleri riyadan ve çıkar kaygılarından
arındırıp sadece Allah için yapmaktır.”367
İnancında ihlâslı olan insan, darlıkta ve genişlikte, hayır ve şerde sabreder ve kulluğuna devam eder. Maruz kaldığı ilk musibette inandığı değerleri terk etmez. Sadece kendisine iyilik dokunduğu zaman Allah’a kulluk
eden, aksi durumda isyan ederek başka yollara sapmaz. Bu durumu anlatanâyette şöyle buyurulmaktadır;“İnsanlardan kimi Allah’a yalnız bir yönden
kulluk eder. Şöyle ki: kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur, bir de
musibete uğrarsa çehresi değişir (dinden yüz çevirir). O dünyasını da ahretini de
kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.368Böyle bir kulluğun Allah

İsfahânî, “Hls”, 292.
Yûsuf, 12/80.
365 A’râf, 7/29; Beyyine, 98/5.
366 Sâffât, 37/40, 74, 128, 160, 169.
367 Süleyman Ateş, “İhlâs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2000),21: 535-537.
368 Hac, 22/11. Özek v.dğr., Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Meali (Medine: Suûdî Arabistan,
1428/2007), 322.
363
364
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nezdinde bir kıymeti yoktur. Zemahşerî, âyette geçen “bir harf üzere (dinin
bir kenarında) kullukla ilgili olarakher durumda ibadet etmek olmadığını
söyeleyerekbu kişiyi,zafer ve ganimeti hissederse mutmain olan aksi halde
firar eden askere benzetmektedir.369
İnsan, olumsuz şeylerle sınandığı zaman Allah’a sığınarak ona dua eder.
Fakat sıkıntıdan kurtulup esenliğe kavuştuğu zaman hiç belâya uğramamış
ve dua etmemiş gibi hayatına devam eder. İnsanın bu tutarsızlığını âyetşu
şekilde özetlemektedir:“Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında dini Allah’a
özgü kılarak O’na yakarırlar; Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise
içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan
başkası âyetlerimizi inkâr etmez.”370Aynı şekilde insanın nankörlüğünü ifade
eden başka bir âyettede; “İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayakta iken hemen bize dua etmeye koyulur; onu zararlı
durumundan kurtardığımızda ise -sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp
yalvarmamış gibi- inkârcılığa dönüp yoluna devam eder; haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir.”371Âyet, inkarcılarınsıkıştıkları zaman
Allah’ı hatırlayıp ona sığınmaları, belâ ve musibet geldiği zaman Allah’a
yakarmaları, sıkıntı geçer geçmez tekrar isyanlarına dönmeleri gibi kötü
davranışlarına işaret etmektedir.
İnsanlar açısından ibtilânın önemi insanı ihlâslı kılmasıdır. Çünkü insan
musibetlerle olgunlaşır, arınır, gelecek imtihanlara hazırlıklı olur. İhlâs,
imanda ibadette ve mü’minin her durumunda olması gereken bir haslettir.
İbadetlerde şekil vazgeçilmez olmasına rağmen, ibadetin özü ve ruhu niyet
ve ihlâstır. İsfahânî; “Müslümanların ihlâsı, Yahudilerin iddia ettikleri teşbihten, Hıristiyanların iddia ettiği teslisten berî olmaktır” demiştir. Allah’ın

Zemahşerî, Keşşâf,4: 179.
Lokmân, 31/32.
371 Yûnus,10/12.
369
370
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peygamberler ve kitaplar göndermesinin en önemli hikmeti; insanları küfürden, şirkten, isyandan ve kötülüklerden arındırmak, itaat ve ibadetlerini
Allah’a has kılmalarını sağlamaktır. İhlâs da ibadetin makbul olmasının
önemli şartlarındandır.İnsan ibadette ihlâslı olmalı, bunun dışındaki amaçların, ibadetini anlamsız kıldığını bilmelidir.Onun için ibadetin çokluğu değil Allah rızası için ve ihlâsla yapılması önemlidir.

2. Nefsi Tezkiye
İbtilânın fayda ve kazanımlarından biriside nefsi arındırmasıdır. Çünkü
insan sınanma neticesinde, hayatın çeşitli sıkıntı ve musibetleriyle heva ve
heveslerinden

arınır,

acizliğini

anlar

ve

fıtrata

daha

yakın

olur.

Mü’minlerinbu şekilde sıkıntılı bir hayat yaşamaları, belâ ve musibetlerle
denenmeleri372 bunun göstergesidir. Musibetler esnasında insanın ilâhî yardım ve inayeti yanında hissetmesi, bu şuur ve düşünce içinde olması, onu
gafletten uyandıracak ve arındıracaktır. Musibetler neticesinde insan terk
edilmesi zor olan dünya zevk ve süslerini bir tarafa bırakarakAllah’a rücû
edecektir.
“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) sabredenleri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ geldiği zaman: Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler.”373Âyete göre; Allah’a dönüş ancak insanın nefsini kötülüklerden arındırması, ihlâslı olması ve fıtrata sadık kalması ile gerçekleşir. Âyetle
ilgili İbn Abbas; Allah mü’minlere dünyanın sınanma yeri olduğunu ve burada ibtilâ edileceğini onlara sabrı emrettiğini ve sabredenleri müjdelediğini,
aynısını peygamberlerini ve sâlih kullarını arındırmak için yaptığını söyle-

372
373

Bakara, 2/214.
Bakara, 2/155-156.
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mektedir.374Taberî; bu sınanmayla imanında sadık olan ile yalancı olanın,
din konusunda samimi olan ile münafık, riyakâr ve şüphede olanın ayrılmasıhedeflenmiştir375demektedir.SeyyidKutub, “Vicdanlar mutlaka musibetler
yolu ile eğitilmeli, hak mücadelesi uğrundaki kararlılık derecesinin ise korkularla, ağır belâlarla, açlıkla, mal, can ve ürün kayıplarıyla denenmeli, sınavdan geçirilmelidir. Mü’minin inancının yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu musibetler kaçınılmazdır. Çünkü mü’minlerinançları uğrunda ne kadar yükümlülüklere katlanırlarsa, inançlarının vicdanlarında kazanacağı değer o oranda yükselir. İnsanların,uğrunda yükümlülüklere katlanmadıkları sınanmamış inançlar ilk andayıkılır”376 demiştir.
Mü’min, musibet esnasında Allah’ınkaderine razı olur bunun karşılığında ecir ve mükâfat temenni ederse musibetin ağırlığı azalır. Bakara sûresi,2/156. âyetinde, ifade edildiği gibi mü’min musibetin ardından “Allah’a
rücû eder ve sığınırsa” sonraki âyette377 ifade edilen “felaha erenler” derecesine
ulaşır. ”tan geldik ve ona döneceğiz’biz Allah“olarak isimlendirilen

378استرجاع

ifadesi müminin teslimiyetini, belâ anındaki duruşunu, sabrını gösteren güzel bir kulluk örneğidir. Allah, bu ifadeyi musibete uğrayanlara, şeytanın
vesvesesinden ve musibetin kederlerinden bir sığınak kılmıştır.  استرجاعifadesini benimseyen ve özümseyen bir insana güzel bir teselli kaynağı olur. Teselli olması şu açılardan değerlendirilir. Birincisi; kişinin kendisine verilen
herşeyinAllah’a ait olduğunu ve bunların ödünç verildiğini, zâyi olmasının,
emanetin geri alınması şeklinde düşünülmesi gerektiğinin şuurunda olur.
Yani daha önce sahip olmadığı imkân ve nimetlerkendisine verildi, sonra-

Kurtubî, el-Câmiʿ li-ahkâmi’l-Kurʾ ân, 2: 463.
Taberî, Câmiu’l-beyân,2: 703-704.
376 Kutub, FîZılâli’l-Kur’ân, 1:141.
377 Bakara, 2/157.
378 İstirca’: Musibet anında “İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn (biz Allah’ınız ve ancak O’na dönücüleriz) okumaya" denir. İbn Manzûr, Lisânü’l-ʿ Arab,“Rca”, 1: 1130.
374
375
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dan alındı. İkincisi; kulun dönüşü Allah’a olacaktır. Bu dönüşte insan dünyayı ve nimetlerini arkasında bırakacaktır. Rabbine yaratıldığı şekilde dönecektir.379 Ailesi, malı, aşireti olmadan sadece amelleriyle beraber Allah’a dönecektir. Durum böyleyken insanın, bu âlemde ebedi kalacak gibi bu nimetlerle sevinmesi ve bunları sahiplenmesi, kaybettiği zaman sonsuz bir üzüntü
içinde olması anlamsızdır. Bu fikir ve düşünce ile insan musibetlerle baş
eder, ibtilâ sünnetini Allah rızasına uygun bir şekilde atlatır.
İnsanın nefsini günahlardan,mâsiyetten ve kötülüklerden arındırması
kurtuluşuna vesiledir. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.380Allah’a
itaat etmek ve sâlih ameller işlemek suretiyle kendisini (nefsini) arındıran
kimse kurtuluşa ermiş, buna karşılık mâsiyetlerle nefsini örten kimse de
hüsrana uğramıştır.381 Nefsi arındırmanın vasıtalarından biri olarak ibtilâ,
insanın musibet ve belâlardan ibret almasını sağlar.İbret alan insan, kalbî
hastalıklar olan kin, haset ve nifaktan arınır, nefsini tezkiye eder ve fıtratına
döner.

3. Tövbe
Belâ ve musibet anında insanın Allah’ı hatırlayıp ona yönelmesi ve günahlarından tövbe etmesi ibtilânın faydalarındandır. İnsanın yaratılış gayesine aykırı davranışlarından ve fesada meyilli oluşundan dolayı ibadet, dua,
hilafet, gibi yaratılış gayelerini unutması ve olumsuz taraflarını ıslah etmemesi sebebiyle cezalandırılır. Sınanma, tarih boyunca bu şekilde Allah’ın bir
sünneti olarak devam etmiştir. Buna rağmen Allah merhametinin bir tecellisi
olarak, tövbe kapısını açık bırakmış, insanların yaptıklarından dolayı bu
ilâhî lütuftan istifade etmelerini istemiştir.

En’âm, 6/94; Meryem, 19/95.
Şems, 91/9.
381 Kurtubî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, 22: 307.
379
380
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Tövbe; ( )ت و بkök harflerinden türemiş, “dönmek”,“pişmanlık duymak”382“hatayı güzel bir şekilde terk etmek”383 anlamlarına gelen bu kavram, ıstılahta ise “kişinin yaptığı bir işin veya inandığı bir düşüncenin yanlış
olduğuna karar vermesi ve yaptığından pişman olarak verdiği karara göre
eylemde bulunmasıdır”384şeklinde tarif edilmiştir.Kur’ân’da insanın helakinden, belâlara, fitne ve imtihanlara düşmesinden bahsedilirken: buna günahları,385zulümleri,386 olumsuz fiilleri,387 kötülükleri,388bozgunculuk peşinde koşması,389nimetlere karşı nankörlük etmesi,390yeryüzünde fesat çıkarması,391sebep olarak gösterilir. İnsan bu sayılan bütün olumsuz şeylere rağmen
tövbe edip Allah’a sığınmak suretiyle kendini affettirebilir. Âyette;“Onlar,
her yıl bir veya iki kez (çeşitli belâlarla) imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra da ne tövbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar”392buyurulmaktadır. Sınanmanın
devam eden bir süreç olduğunu ifade eden bu âyette, insanlar yılda bir veya
iki defa sınandığı ve bu sınanma neticesinde ibret almadan ve bağışlanma
dilemeden hayatlarına devam ettikleri ifade edilmek suretiyle zemmedilmiştir. Kişinin işlediği kötülükler Allah ile arasındaki ilişkiye zarar verir, yaratılış gayesinden ve Allah’tan uzaklaştırır. Tövbe ise Allah’a bir daha dönme
ve yaklaşma çabasıdır.İmtihan neticesinde insan, ruhunu Allah’a açar, bir
nevi dua ve yakarış olan tövbe etmek suretiyle Rabbine yaklaşır. “Her insan

İbn Manzûr, “Tvb”, 1: 233.
İsfahânî, “Tvb”, 75.
384 Hüseyin Atay,“Kur’an’a Göre Tevbe ya da Bilinci Yenilemenin İmkânı”, İslâmiyât, 1/3
(1998), 93.
385 En’âm, 6/6.
386 En’âm, 6/45-47; Nahl, 16/113.
387 A’râf, 7/96.
388 Nahl, 16/34.
389 En’âm, 6/123.
390 Nahl, 16/112.
391 Nahl, 16/88; Ra’d, 13/25.
392 Tevbe, 9/126.
382
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hata yapabilir, hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir” hadisi393bunadelildir. Bu durum peygamberler dâhil bütün insanların hata yapma potansiyeline sahip olduğunu,bununAllah tarafından tabii olarak karşılandığını,
önemli olanın isetövbe etmek olduğunu gösterir.
Allah, Kur’an’da tövbenin bağışlanmaya vesile olduğunu gösteren örnekleri, çokça zikretmiştir. Hz. Âdem ve Havva’nın şeytan yüzünden Allah’ın yasağını ihlal etmesi, tabi tutuldukları imtihanı kaybetmelerine vecennetten çıkartılmalarına sebep olmuştu. Fakat onlar“Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz”sözleriyle pişmanlıklarını ve tövbelerini dile getirmişler. Allah datövbelerini kabul etmiştir.394
Hz. Yûnushakkında Kur’an’da;“Zünnûn’u da (Yûnus) zikret! Hani öfkeli
bir halde geçip gitmiş, bizim kudretimizin kendisine yetmeyeceğini zannetmişti.
Sonunda karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim.
Gerçekten ben kötü işler yapmışım!” diyerek yalvardığı”395ifade edilmiştir. ÂyetteHz. Yûnus’un içine düştüğü sıkıntıdan, kavminin de Hz. Yûnus’a iman
etmemesi yüzünden uğrayacakları azaptan tövbeleri neticesinde kurtulduğu
belirtilmiştir.396
İnsan, hayatının her aşamasında birçok şeyle imtihan edilebileceği hakikatini unutmamalıdır. Eğer yaşamı boyunca Allah’a yönelir ve her daim
tövbe ederse yaşadığı sıkıntı ve imtihanı daha kolay atlatır. Çünkü tövbe
insanın kulluğunu bilmesi Allah’ın gücü karşısında boyun eğmesidir. İnsanın karşılaştığıbelâ ve musibetler, tövbe için hatırlatma ve fırsattır. Burada
insana düşenbu fırsatı kazanca dönüştürmektir.

İbn Mâce, “Zühd”, 30; Tirmizî, “Kıyam”, 49.
A’râf, 7/22, 23.
395 Enbiyâ, 21/87-88.
396 Sâffât,37/139-148.
393
394
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Allah’ın insanları imana davet eden397 ve karanlıklardan aydınlığa çıkaran,398 peygamberler göndermesi ve musibetlerle denemesi,bir eğitim sürecidir. Busürece karşı insanın bigâne kalmaması, farkına vararak davranması
gerekir. Hadîdsûresinde;“İman edenlerin, Allah’ı anmak ve vahyedilen gerçeği
düşünmekten dolayı kalplerinin heyecanla ürperme zamanı gelmedi mi? Onlar daha
önce kendilerine kitap verilmiş ve üzerlerinden uzun zaman geçip kalpleri katılaşmış
kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmışlardır”399 buyurulmaktadır. Âyette, Allah’ı zikirden, ibadetten ve musibetlerle sınanmaktan uzun
süre uzak kalan kalpler, katılaşır ve insan bu şekilde yoldan çıkar. İnsanlardan Allah’a icabet konusunda yavaş davranmamaları ve daha önceki ümmetlerin düştükleri hataya düşmemeleri istenmiştir.
Şiddetli sarsıntılar bazen insanın gafletten uyanması için bir vesiledir.
Hadiste; “İnsanlar içinde en ağır imtihanlara tabi tutulanlar peygamberlerdir. Sonra sırasıyla onları takip edenler, sonra onları takip edenlerdir. Kişi dinine göre imtihana tabi tutulur. Eğer dininde sağlam ise imtihanı ağır olur. Eğer dininde gevşek
ise o oranda imtihan edilir. Belâ o kimseyi devamlı takip eder. Nihayet onu bırakıncaya kadar. Böylece kul, yeryüzünde hatası olmadığı halde yürür.”400 Bu hadiste
peygamberlerin dahi imtihan sürecinden geçtikleri, kişinin inancına göre
sınandığı, bu sınanmanın günahlarına kefâret olduğu ifade edilmiştir.
Tövbe, Müslümanın sürekli yapması gereken ibadet mahiyetinde bir görevdir. Çünkü tövbe, imtihan sürecinde insanın aktif olmasını sağlar. Tövbenin belli şartları vardır. İnsan bunları dikkate alarak tövbe etmelidir.401

Âl-î İmrân, 3/193.
Ahzâb, 33/43.
399 Hadîd, 57/16.
400 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1: 172, 174, 180, 185, 6: 369.
401 Nevevi, Riyazü’s-sâlihin isimli eserinde tövbenin üç şartı olduğunu söylemektedir. Bunlar;
sahibinden helallik dilemesi, eğer mal ise iade etmesi, Had gerektiren bir şeyse yerine getirmesi veya affettirmesi, Gıybet ise onunla helalleşmesi gerekir.İmam Nevevî, Riyazü’s-sâlihin,
397
398
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Musibet ve belâların vuku bulduğu, çeşitli sınanmaların, meşakkatlerin
çoğaldığı zamanlarda, insanlar bir muhasebe yapıp, kalplerini ve nefislerini
ıslah yoluna gitmelidir. Daha önceki ümmetler; nimetler ve bolluk içinde
yaşarlarken, sapıtmaları neticesinde musibete uğramışlardır.402
Bugünde insanlar aynı şekilde bunca nimete rağmen küfür ve isyanda
ısrar etmektedirler. Bu küfür ve isyan neticesinde belâlara ve musibetlere
düşmek kaçınılmazdır. Bunları defetmenin yolu iseinsanlarıngünahlarından
tövbeetmeleridir.403

4. Tevekkül
Tevekkül, ( )و ك لkök harflerinden türemiş,تَفَعلkalıbında mastar olarak,
“teslim olma” anlamındadır. Müteaddi و َّكلهşeklinde kullanıldığı zaman, “güvenmesinden dolayı, bütün işlerini ona bıraktı”mânasında kullanılır.404Istılahî olarak; insanın bir şeyi yapmak için sarf edebileceği tüm çabayı gösterip,
bütün imkanları kullanarak kendi zaafiyetini kabul ettikten sonra Allah’a
güven duyması405şeklinde tanımlanmaktadır. Tevekkül, insanın imtihan
sürecinde yapacaklarının sınırlı olması ve/veya görevini yaptığı halde dış
etkenlerden dolayı musibete maruz kalmasıdurumunda bir sığınaktır.
Kur’ân’da tevekkül, güven,406sabreden mü’minlerinAllah’a tevekkül etmeleri,407 Allah’ın tevekkül edenleri sevmesi,408 vekil olarak Allah’ın yetme-

Çeviri ve Notlar: Abdullah Feyzi Kocaer, İlmî Redaksiyon: Macit Demirer, (Ankara: Keşif
Yayınları, ts.), 24.
402 Fecr, 89/7-10.
403 Yûnus, 10/98.Yûnus Peygamber’in kavminin Kur’an’da anlatılan, tam azap gelecekken iman
etmeleri ve kurtuluşa ermeleri bu konuyla ilgilidir.
404 İbrahim Mustafa v.dğr., “Vkl”, 2: 1053.
405 İsfahânî, “Vkl”, 882.
406 Tevbe, 9/129.
407 Tevbe, 9/51; Nahl, 16/42.
408 Âl-iİmrân, 3/159.
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si,409 peygamberlerin de Allah’a tevekkül etmeleri,410tevekkül edenlerin yalnızca Allah’a tevekkül etmeleri gerektiği411şeklinde kullanılmıştır. Âyetlerde,“mü’minin Allah’a dayanması ve güvenmesi”tevekkül olarak nitelenmiştir.
İnsanın imtihan sürecinde mümkün olduğunca olayları doğru anlayıp
(kendisinin müdahil olup-olmadığı alanları göz önünde bulundurarak) üzerine düşen vazifeleri de yaparak Allah’a tevekkül etmesi gerekir. Bu,insanın
sebepleri de dikkate alarak imtihan sürecini doğru bir şekilde yönetmesini
sağlar. İnsan hayatta müdahil olmadığı halde etkilendiği veya zarar gördüğüolumsuz bir çok kolay yaşamaktadır. Doğal afetler (deprem, sel, kuraklık
vb.) hastalıklar, trafik kazaları, yangınlar gibi durumlarda insanın üzerine
düşeni yaptıktan sonra tevekkülden başka yapacağı bir şey yoktur.Bu olaylar insanın pasif, bir şey yapamayan bir varlık olarak algılanmasına sebep
olmamalıdır. Bunlar insana, sınırlı ve yaratıcısına sürekli ihtiyacı olan bir
varlık olduğunu,412ve acziyetinihatırlatanhadiselerdir. Ayrıcatevekkül Allah’ı yardıma çağırma bilincini geliştirir, imtihan olgusunun doğru anlaşılmasını sağlar.413
Sonuç olarak tevekkül etmek, insanın kendi sorumluluğunun bilincinde
olması, bir işle ilgili bütün gereksinimleri yerine getirmesi, ardından yaratıcısına sığınması ve ona güvenmesidir. İnsan, imtihan edildiği, meşakkate
maruz kaldığı durumlarda en çok teveküleihtiyaç duyar.Bu durumda insanın göstereceği tevekkül,ibtilâda insanı başarıya götürecek, yaşadığı sıkıntıları da kazanca dönüştürecektir. Çünkü Allah’ın insanlardan istediği;“De ki:

Ahzâb, 33/3.
Yûnus, 10/71.
411 Yûsuf,12/67.
412 Nisâ, 4/28.
413 Âl-i İmrân, 3/159.
409
410
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“Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim mevlâmızdır.” Müminler
yalnız Allah’a güvenip dayansınlar”414ifadesindeki teslimiyettir.Bu teslimiyet,
insanı yaşamının her aşamasında rahatlatan, doğru karar vermesini sağlayan, Allah’a bağlılığını arttıran, dünyada veâhirette kazanmasına sebep olan
kulluk bilincinin göstergesidir.

5. Dua
Musibet ve belâlara karşı insanın dayanak noktalarından biriside Allah’a
yönelerek dua etmesidir. Bela ve musibetlerin insanı duaya yönlendirmesi
bir kazanımdır. Kur’ân-ı Kerim’de, kulun Allah’a yönelmesi ve huşu duymasıتضرع.kavramıyla ifade edilir. Dua insanın Allah katında değerli olmasının vesilesi olarak, Furkânsûresinde şöyle ifade edilir: De ki: (Ey insanlar!)
“Kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin! (Ey inkârcılar!)
Siz O’nun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak!”415Elmalılı bu âyeti, Zâriyâtsûresi 51/56. âyeti ile tefsir etmiş ve duayı
ibadet olarak değerlendirmiş,“ibadetiniz olmazsa rabbiniz size ne diye değer
versin”şeklinde yorumlamıştır.416
Musibet ve belâların faydalarından biriside insanın boyun eğip Allah’a
yönelmesidir.Bu durum Kur’an-ı Kerimde “Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından, belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve
hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa kendilerine bu şekilde azabımız geldiğinde boyun
eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı; şeytanda onlara yaptıklarını şirin gösterdi,417şeklinde ifade edilir; Râzî, âyetin tefsirinde;“tazarru” kavramını, “tezellül, huşû ve nefsin zelil olması olarak açıklamaktadır. “Falan kişi falan kişiye

Tevbe, 9/51.
Furkan, 25/77.
416 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 6: 90.
417 En’âm, 6/42, 43.
414
415
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tazarru gösterdi” demek, “isteme durumunda, karşısında zelil olduğunuizhar etti” anlamına geldiğini söylemektedir.418
Seyyid Kutub, ibtilâ sürecinde Allah’a dua konusunda:“Musibetleri ve
belâları bir fırsat olarak görüp Allah’a yakarış ve duada bulunmaları gerekirken,419 kalpleri katılaştı ve şeytanın aldatmalarına kandılar. Bundan dolayı başlarına gelen musibetlerden ders çıkarmadılar. Sıkıntı ve hastalıklara
uğratılmaları, kendilerine gelebilmeleri, vicdanlarını ve hayatlarını gözden
geçirip bu sıkıntı altında Allah’a tazarru edip, dua etmeleri gerekirdi.Allah
karşısında aciz olduklarının farkında olup, inat ve kibirlerinden dönmeleri,
halis bir kalp ile bu belânın def’i için O’na yalvarmaları gerekiyordu ki,Allah
felaketleri giderip üzerlerine rahmet kapılarını açacaktı. Ancak sıkıntı ve
belâlar akıllarını başlarına getirmeye, taşlaşmış kalplerini yumuşatmaya,
vicdanlarını sızlatmaya yetmedi ve bu imtihan sürecini kaybettiler”420 demektedir.
Kâfir, münafık ve mülhidlerin tarih boyunca musibet ve belâlara karşı
tavrı aynı olmuştur. İnad etmeye, ibret almamaya, Allah’a yönelmemeye
çalışmışlardır. Mü’minûn süresinde:“Eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları
sıkıntıyı giderseydik, iyice körleşerek azgınlıklarında direnirlerdi. Andolsun, biz
onları sıkıntıya düşürdük de yine Rablerine boyun eğmediler, tazarru ve niyazda
bulunmadılar. En nihayet üzerlerine, azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman, bir
de bakarsın ki onlar orada şaşkın ve ümitsiz kalmışlardır”421buyurulmaktadır.
Âyetlerde dikkat çekenhusus, “belâ ve musibetlerin ardından boyun eğme,
tazarru ve niyazda bulunmalarının” istenmesidir. Fakat onlar tazarru ve
niyazda

bulunmadıklarından

dolayı

Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 14: 136.
İsrâ, 17/67; Ankebût, 29/65; Lokmân, 31/32.
420 Kutub, FîZılâli’l-Kur’ân, 2: 1085.
421 Mü’minûn, 23/75-77.
418
419
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dır.A’râfsûresinde;“Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin, bilesiniz ki O,
haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın, Allah’a korkarak ve (rahmetini) umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere
Allah’ın rahmeti çok yakındır.422buyurulmaktadır. Buradaİnsanların Rablerine
gizli ve yakarır tarzda dua etmeleri istenmekte, belirtilen sınırları aşanların
Allah tarafından sevilmediği belirtilmektedir.
İnkârcıların davranış şekillerinden biri, sıkıştıkları zaman Allah’ı hatırlamaları, O’na tazarru etmeleri, baş edemedikleri sorun ve musibetlerin kaldırılması için yalvarmaları, imtihan geçer geçmez, tekrar küfürlerine dönmeleridir. Bu gerçeği Allah şu âyet ile “İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan
üstü yatarken veya otururken ya da ayakta iken hemen bize dua etmeye koyulur;
onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise -sanki başına gelen zararı gidermeye
bizi çağırıp yalvarmamış gibi- inkârcılığa dönüp yoluna devam eder; haddi aşanlara
işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir”423şeklindebeyan etmektedir. Allah’ın istediği ise her türlü durumda kulun kulluğunun farkında olması tek
sığınağının da Allah olduğunun bilincinde olmasıdır. Çünkü insana musibet
dokunduğu zaman Allah dışında sıkıntısını giderecek başka bir sığınak bulamaz.
Sonuç olarak ibtilâya uğramış fert ve toplumların duaya yönelmeleri,
sabır ve tazarru erdemine sahip olmaları ibtilânın kazanımlarındandır. İnsan
bu erdemlerle neticeyi değiştirme imkânına sahip olduğunu bilmelidir.Bu
imkânlar Allah tarafından rahmetinin bir eseri olarak kullara bahşedilmiştir.424Tarihi süreçte bu hakkı kullanıp kurtuluşa eren fert ve topluluklar ol-

A’râf, 7/55-56.
Yûnus, 10/12.
424 Bakara, 2/64; Nisâ, 4/83.
422
423
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duğu gibi, şeytan ve nefislerinin aldatmalarına yenik düşüp helâkı hak
edenler deolmuştur.425

6. Sabır
Sözlükte sabır; engellemek, hapsetmek, güçlü ve dirençli olmak, sıkıntıya göğüs germek, Allah’a tevekkül ederek O’ndan gelen sıkıntılara katlanmak, insanın kendisini, aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü işleri
yapmaya veya yapılmasını yasakladığı, uygun bulmadığı davranışlardan
uzak durmaya zorlamak, kişinin hayırlı amacına ulaşma yönündeki direnci”
gibi anlamlarda kullanılır.426 ( )ص ب رkök harflerinden türemiş olan bu kelime Istılahta “nefsi telâştan, dili şikâyetten, organları çirkin davranışlardan
koruma, nimet haliyle mihnet hali arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükûnetini muhafaza etme, Allah’tan başkasına şikâyette bulunmama,427ayrıca insanın dine ve akl-ıselîme uymayan işlerden sakınıp nefsine
hâkim olmasına428denir. Kur’ân’da “sabır” kelimesi;doğru olanlar,gönülden
boyun eğenler, infak edenler, seher vakitlerinde bağışlanma dileyenler,429Allah’a itaat, namaz,430 mücadele,431cihad ve Müslümanların karşılaştıkları
zorluk,432 sıkıntı, mihnet, musibetve nefislere zor gelen imtihanlarla433ilgili
âyetlerde geçmektedir. Aynı zamanda sabır, sâlih amel,434 şükür,435 takva,436
tevekkül437 ve fazilet gibi kelimelerle beraberzikredilir.

En’âm, 6/6; A’râf, 7/4.
İsfahânî, “Sbr”, 374.
427 Mustafa Çağrıcı, “Sabır”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2008), 35:337-339.
428 İsfahânî,“Sbr”, 474.
429 Ali İmrân, 3/17.
430 Bakara, 2/45, 153.
431 Bakara, 2/249.
432 Âl-i İmrân, 3/125, 142.
433 Bakara, 2/155.
434 Hûd, 11/11.
425
426
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Kur’ân; dünya sahnesinde insanın başına gelen musibetlerin bir imtihan
ve sınama olduğunu, bu imtihanı sabırlı olanların kazanacağını,438Müslümanların Allah’tan sabır dilemesi439 ve birbirlerine de sabrı tavsiye etmeleri
gerektiğini440ifade etmektedir. Ayrıca Allah’ın sabredenlerle beraber olduğu,441onları sevdiği,442sabır ve takvalarıyla güzel davranışlarda bulunanların
ecirlerinin zâyi edilmeyeceği,443 onlara kat kat mükâfat verileceği,444rızası
için sabredenleri meleklerin tebrik edeceği445belirtilmektedir.
abır, sıkıntının meşakkatin belâ ve musibetin kula ilk isabet ettiği zaman
gösterilmesi gereken bir erdemdir.Hz. Peygamber döneminde şöyle bir olay
yaşanmıştır;Resûlullah (s.a.v) kabristandan geçerken ağlayan bir kadın gördü. Ona
“Allah’tan kork ve sabret” dedi. Kadın efendimizi tanımadı ve Resûlullaha“Benden
uzaklaş, benim uğratıldığıma uğratılmış değilsin” deyince Ashab kadına; “sen ne
yaptın o peygamberdir” dedi.Kadın hemen Resûlullah’a gelerek ben sizi tanıyamadım, diyerek özür diledi. Resûlullah da bunun üzerine “asıl sabır belânın ilk anında
gösterilen sabırdır”446demek suretiyle kulun sıkıntıyla imtihana tabi tutulduğu
ilk anda sabrı kendisine kalkan edinmesi gerektiğini vurgulamıştır.

Tâhâ, 20/130.
Âl-i İmrân, 3/125.
437 Âl-i İmrân, 3/17.
438 Furkan, 25/20.
439 Bakara, 2/250; A’râf, 7/126.
440 Beled, 90/17; Asr, 103/3.
441 Bakara, 2/153, 249; Enfâl, 8/46.
442 Âl-i İmrân, 3/146.
443 Hûd, 11/115; Yûsuf, 12/90.
444 Nahl, 16/96; Nisâ, 4/25.
445 Ra’d, 13/20-24.
446 Buhâri, “Cenaiz”, 32; Müslim, “Cenâiz”, 15.
435
436

~ 89 ~

— Nazife Sağlamoğlu—

Gazzâlî (v. 505/1111) sabrı “din duygusunun nefsanî arzu ve tutkuların
baskısına karşı direnç gösterme”447şeklinde tanımlar. Sabrın en faziletli olanının“başa gelen belâya şükretmek”, daha az faziletli olanın“başına gelene
razı olmak”, en az faziletli olanınise“içinde bulunduğu güç durumdan
memnuniyet duymasa da şikâyetçi olmamaktır”448şeklinde derecelendirmiştir.
Sabır; belâları teennî ile karşılayıp sebat etmektir. Belâları geniş bir yüreklilikle karşılamak Müslümanları bu yolda olgunlaştırır ve hazır hale getirir. Âyette;“Nice peygamber vardır ki onunla birlikte birçok Allah erleri savaştılar.
Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. Allah, sabredenleri sever”449buyurulmaktadır. Peygamberler ve yanındaki
mü’minler, düşmanlarından sayıca daha az, güç olarak daha zayıf olmalarına rağmen onlara karşı savaşmalarıdır. Bu yolda yaralanmışlar ve şehit olmuşlar, sabretmişler ve zafiyet göstermedikleriiçin Allah’ın rızasını kazanmışlardır.450
Sabır, insanın karşılaştığı belâ ve musibetlere karşı daha metanetli ve kararlı bir duruş sergilemesini sağlar. İnsan kendisini sınayanın Allah olduğunu ve bu sınama neticesinde ilâhî mükâfata nail olacağını bilirse, bu süreci
daha güzel şekilde atlatır. Belâ ve musibetlere karşı kişinin gösterdiği tutum
ve davranışlar mü’min ile münafığı ayıran belirgin özelliklerdendir. Hz.
Peygamber hadis-i şerifte;“Mü’mininmisâli ekin gibidir. Ekini rüzgâr sallar du-

Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî et-Tûsî, İhyâʾ ü
ʿ ulûmi’d-dîn, Trc. Ali Arslan (İstanbul: Arslan Yayınları, 1993), 4: 63.
448 Gazzâlî,İhyâʾ u ʿ ulûmi’d-dîn,4: 68-69, 141.
449 Âl-i İmrân, 3/146.
450 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu,1: 685-686.
447
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rur. Mü’mine de belâ gelmekte devam eder. Münafığın misâli ise erz ağacı gibidir.
Kesilmedikçe sallanmaz.”451buyurmaktadır.
Allah (c.c) peygamberlerini de musibetlerle sınamıştır. Onların ibtilâkonusunda gösterdikleri sabır ve metanete;yetimleri, öksüzleri ve dulları koruyup kollayan, misafirlere ve yolda kalmışa yardım eden, Allâh’ın verdiği
nimetlere şükreden, hamdeden takvalı ve sabırlı bir kul olan Hz. Eyyûb güzel bir örnektir.452 Fakat her insan gibi o da imtihana tabi tutulmuştur. Olay
Kur’ân’da şöyle nakledilir: “Eyyûb ise, ‘Başıma bir belâ geldi; Sende merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine nidâ etti. Biz de onun duasını kabul ettik de
başına gelenleri kaldırdık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak
üzere, ona tekrar ailesini, kaybettiklerini ve bir mislini daha verdik.”453Diğer bir
âyette ise“Kulumuz Eyyub’u da an. Bir zaman o, Rabbine şöyle nidâ etmişti: “Meşakkat ve acı ile bana şeytan dokundu.” (Biz de ona), “Ayağını yere vur; işte sana
yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su!” dedik. Ve ona, bütün ailesini ve yanında bir
mislini daha tarafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki, akıl sahipleri için bir ibret
olsun. (...) Doğrusu biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kul! O hakikaten daima Allah’a yönelmektedir.”454buyurulmaktadır.Sağlığıyla, evlatlarıyla, malıyla imtihan edilen Hz. Eyyûb,yaşadığı zor imtihanlara rağmen hiç isyan etmemiştir.
Başına gelen sıkıntı ve belâları büyük bir metanet ve sabırla karşılamıştır.
Zorlu ibtilâlara karşı gösterdiği sabırdan dolayı, Allah onu sağlığına kavuşturmuş, önceki çocuklarının sayısı kadar çocuk ve önceki malından daha çok
mal vermiştir.455 Hz. Eyyüb, bu zorlu sınavı kazanan, Kur’ân’da övülen bir
peygamber ve sabırdan bahsedilince akla ilk gelen şahsiyet olmuştur.

Müslim, “Münafıkların Sıfatları”, 14; Buhârî, “Merda”, 1; Tirmizî, “Emsal”, 4;Ahmed b.
Hanbel, Müsned, 1: 234.
452 İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kurʾ âni’l-ʿ azîm,5:361.
453 Enbiyâ, 21/83-84.
454 Sâd, 38/41-44.
455 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu,4: 581-583.
451
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İbtilâ edilen fert ve toplumlarda Allah’ın murad ettiği ve insanda kazanım olarak gerçekleşmesini istediği erdemlerden birisi olan sabır, kulu yücelten, onu Allah indide cennet ve diğer nimetlerle mükâfatlanmasına vesile
olan bir özelliktir. Sabır ibtilânın ilk vuku bulduğu anda, isyan etmemek ,
metanet göstermektir.İbtila anında insanı başarıya ve ilâhî rızaya götürecek
erdem sabırdır. Başa gelen musibet, felâket ve belâ anında sabır gösterilmeyip Allah’a isyan edilmesi, imtihanın kaybedilmesi demektir.

7. Doğruluk
İbtilânın fayda ve kazanımlarından birisi de insanın “sıdk” erdemine
sahip olmasını sağlamaktır. İmtihanlara karşı sabır, imanda sadakatin göstergesidir. Kur’ân, insanı eğitirken, hayatında ve ahlakında sıdk yolunu
tutmasını ister. Doğruluk; doğru olma hali, dürüstlük, sıdk, sadâkat, istikamet, hak, birr, hidâyet anlamına gelen itikadî ve ahlâkî bir kavramdır. Allah’ın emirlerine uygun bir yol izlemek ve insanların haklarına riâyet etmek
demektir. Genel mânada doğruluk, başkalarının maslahatını gözeterek, onlara doğru bilgi ulaştırmaktır. Doğru olmak, hem doğru söylemek hem doğru düşünmek hem de doğru davranış göstermeyi ifade etmektedir.456
Doğruluk ahlakın zirvesi ve en yüce mertebesidir. Bu sebeple
Kur’ân,doğruluğu emreder. İbtilâ, imtihan ve fitneler,mü’minlerin, fiillerinde ve sözlerinde sadakatini ölçen ilahî deneme metodudur. Doğruluk, dinin
esaslarından, imanın tezahürlerinden ve peygamber sıfatlarındandır.457Doğ-

Mustafa Çağrıcı, “Sıdk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2009), 37: 98.
457 Yusuf Şevki Yavuz,“Peygamber”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2004), 34: 257-258; Yusuf Şevki Yavuz, “Nübüvvet”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33: 279-285.
456
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ruluğun Kur’ân’daki karşılığı olan sıdk kelimesi lügatlarda“vakıaya uygun
hüküm ifade eden söz, yalanın karşıtı”458olarak tanımlanır.
Doğruluk erdemi, düşüncede, sözde, niyette, fiilde, iradede, azimdeve
amelde tezahür eder.459 Bütün sözlerinde, fiillerinde ve hallerinde doğru
olan kişiye de “sıddîk” denir.460Kur’ân’da doğruluk, Allah’ın inanan kullarını davet ettiği ve aynı zamanda büyük mükâfatlar vereceğini va’d ettiği bir
ahlakî erdemdir. Allah, doğruların cennet ilemükâfatlanacağını ve onlardan
hoşnut olacağını ifade ettiği âyette;“Bugün doğrulara doğruluklarının fayda
vereceği gündür. Onlar için, ebedî kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler
vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da O’nun rızâsını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur.”461buyurulmaktadır.
Peygamberlerin özelliklerinden birisi desıdk’tır. Kur’ân-ı Kerim’de peygamberler, sıdklarından dolayı insanlığa rolmodel olarak sunulmuşlardır.
Peygamberler, Allah tarafından ağır imtihanlara tabi tutulmalarına rağmen
asla doğruluktan taviz vermemişlerdir.Doğruluk peygamberlerin vasfı olarak şöyle anlatılmaktadır. “Bu kitapta İbrâhim’i de okuyup an! Kuşkusuz o, özü
sözü doğru bir insan, bir peygamberdi.“462İlahî övgüye mazhar olan peygamberlerden biri deİdris(a.s)’dır. “Kitapta İdrîs’i de okuyarak an. Hakikaten o, pek doğru bir insandı ve bir peygamberdi.”463Doğruluğuyla inananlara model olarak
sunulan bir diğer peygamber de İsmail (a.s)’dır. “Bu kitapta İsmâil’i de okuyup
an. O gerçekten sözüne sadıktı; elçi-peygamberdi”.464Yusuf (a.s)’daKur’ân’da

İbn Manzûr, “sdk”, 10: 197; Zebîdî, “sdk”, 26:5.
Çağrıcı, “sıdk”, 37: 98-100.
460 MustafaÇağrıcı, “Sıddîk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2009), 37: 91-92.
461Mâide, 5/119.
462 Meryem, 19/41.
463 Meryem,19/56.
464 Meryem,19/54.
458
459
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doğruluk erdemiyle bizlere örnek olarak sunulan, içine düştüğü belâdan
doğruluk ile kurtulan, ilâhî taltife mazhar olanbir peygamberdir. Onunla
ilgili âyette;“Yusuf! Ey özü sözü doğru arkadaş! (Rüyada görülen) yedi arık ineğin
yediği yedi semiz inek ile yedisi yeşil, diğer yedisi kuru olan başaklar hakkında bize
yorum yap. Ümit ederim ki, insanlara dönerim ve umarım onlar da doğruyu öğrenirler”465buyurulmaktadır. Bu âyetlerde belirtildiği gibi bütün peygamberlerin ortak özelliklerinin sıdk/doğruluk olduğugörülmektedir.
Hz. Meryem de yaşadığı ilâhî sınamalarda doğruluktan ayrılmamış ve
Allah’ın övgüsüne nail olmuş önder şahsiyetlerdendir. Âyette; “Meryem oğlu
Mesîh sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun
annesi doğru ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı…”466buyurulmaktadır.
Resûlullah (s.a.v) dedoğruluğundan dolayı peygamberliği öncesinde ve
sonrasında “emin” sıfatıyla vasıflandırılmıştır. Doğruluğu ile ilgili,“Aranızda
Allah’tan en çok korkan, en doğru olan ve en çok iyilik yapan benim”467demiştir. O
hiçbir zaman doğruluktan taviz vermemiş,doğruluğu tavsiye etmiş, yaşadığı
sıkıntı ve ibtilâlar karşısında doğru söz ve tavrı neticesinde davasında hedefineulaşmıştır.
İbtilâ neticesinde imanlarında sadık olanlar kazanırlar. Allah, darlıkta,
hastalıkta ve savaşta sabreden kişileri doğru ve takvâlıolarak nitelemiştir.468
Yani ibtilânın faydalarından biriside kişinin doğruluğununtespit edimesidir.
İbtilâlarkarşısında mü’minsıdk ile kendini kurtarır. İmtihan ve sınamalar
kalplerin gizlediği duyguları ortaya çıkarır.Mümin ile münafığı birbirinden
ayırır. Allah, Ankebûtsûresi, (29/3) âyetinde; “Andolsun ki biz, onlardan önce-

Yûsuf, 12/46.
Mâide, 5/75.
467 Buhârî, “İʿ tisâm,” 27.
468 Bakara, 2/177.
465
466
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kileri de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır”buyurarak sınamanın faydalarından birisininde doğru olanları ortaya çıkarmak olduğunu ifade etmektedir. Allah,
zorluklara ve acılara katlanmaya çağırmakta, doğrularla yalancıların, yani
gerçekten mümin ve Müslüman olanlarla olmayanların bu şekilde ortaya
çıkacağını, bunların katındaki değerlerinin de bu imtihandaki durumlarına
göre belli olacağını ifade etmektedir.469Doğruluğun kişilik üzerinde olumlu
etkisinin yanında, sağlam bir sosyal ilişkininde gereklerindendir.Doğru
olanlar bu özellikleri sayesinde sevgi ve saygı görürler veAllah katında da
izzetli ve şerefli olurlar.470Dünyada tam karşılığı görülemeyen doğruluğun
âhirette mutlaka karşılığı görülecektir.471Doğruluk adına gösterilen hiçbir
çaba karşılıksız kalmayacaktır.472

8. Tevazu
İbtilânın faydalarından birisi de insana tevazu erdemini kazandırması
ve Allah’a karşı acziyetini hatırlatmasıdır. İbtilâ, insana olayalar karşısında
kudretinin sınırlı olduğunu gösterir, musibetlere karşı direncini arttırır. İnsan, kendinin aciz olduğunu bilir, kâinatı idare eden yüce bir varlığa iman
ederse, başına gelen olumsuzlukları göğüslemesi daha kolay olur. Her şeye
gücünün yetmeyeceğini bilir ve belli bir noktadan sonra tevekkül etmesi
gerektiğine kanaat getirirse ibtilâ sürecini daha kolay atlatır.
Tevazu, ( )و ض عkök harflerinden türemiştir.473 Sözlükte;“kendi itibar ve
derecesini düşük görmek, birine boyun eğmek”anlamına gelen bu kelime,

Karaman, v.dğr., Kur’ân Yolu,4: 252-253.
Ahmet Hamdi Akseki, Ahlâk Dersleri, (İstanbul: DİB Yayınları, 2016), 173.
471 Zilzâl, 99/7-8.
472 Abdurrahman Kasapoğlu, “Bir Kişilik Özelliği Olarak Kur’an’da “Sadâkat”, İnönüÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Bahar 1(1) (2010): 119-155.
473 İbn Manzûr,“vazʿ ”, 8: 397; Zebîdî, “vazʿ ”, 22: 343.
469
470
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kibrin karşıtı olup kişinin başkalarını aşağılayıcı duygu ve davranışlardan
kendini arındırmasıdır. Türkçe’de alçak gönüllülük anlamına gelir. İsfahânîtevazunun,“zayıfladı, zelil oldu, zayıflığını gösterdi” anlamındaki ( ض
 )ر عkökünden ve “insanın lâyık olduğundan daha düşük bir dereceye razı
olması”anlamına geldiğini belirtir.474İnsanın nefsi, tevazunun hilafına kibir
ile yoğrulmuş bir yapıya sahiptir. Küfrün ve cehenneme girmenin vesilesi
kibirdir.475Şeytan, kibrinden dolayı imtihanı kaybetmiştir.476 Kibir kişininhakkı inkâr etmesine ve zulüm yolunda yol almasına sebep olur.477
Kibir, vasıfların en çirkini ve sahibini cehenneme götürür. Kibrin zemmedildiği âyette; Ona, “Allah’tan kork!” dense kibri kendisini günaha sürükler.
Ona cehennem yeter! Orası ne kötü bir yataktır!478buyurulmaktadır.Kibir ve
gurur kişinin Allah’ın katında ve toplumda değerini düşüren, yapmış olduğu ibadetlerinin değerini azaltan ve ibtilâyı kaybetmesine neden olan veilâhi
mükâfatlardan yoksun bırakan kötü bir haslettir.Bundan dolayı İslâmtevazuya teşvik etmiş ve mütevazı insanları övmüştür. Kur’anda tevazu sahibi
olan kişiler şu şekilde nitelendirilmektedir. “…Onlar mü’minlere karşı alçak
gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin
kınamasından korkmazlar”479İbtilâya uğrayan mü’min varlığının mânasını
kavrar, zayıflığının, çaresizliğinin ve Allah’a karşı zelil olduğunun farkına
varır. “Biz Allah’tan geldik ve ona döneceğiz”480âyetimü’mininibtilâ sürecindeAllah’a bağlılığını, teslimiyetini ve tevazusunu ifade etmesi açısından önemlidir.

İsfahânî, “Dra”,506.
A’râf, 6/12; Müslim, “Îmân 147”; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 26; Tirmizî, “Birr”, 61.
476 Bakara, 2/34; Meryem, 19/68.
477 Bakara, 2/206.
478 Bakara, 2/206.
479 Mâide, 5/54.
480 Bakara, 2/156.
474
475
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Tevazu kavramının anlam alanına giren “ ”هونkelimesi; sakinlik ağırbaşlılık, vakar, alçakgönüllülük, yumuşak olmak, önemsiz olmak, küçümsemek,
kolaylaştırmak481gibi mânalara gelir. Furkânsûresinde; “Rahmanın has kulları
yeryüzünde vakarla yürüyen, cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçen
kullardır.”482buyurulmaktadır. Âyette geçen “ ”هونkelimesi tefsirlerde; “sekinet, vakar, rıfk, tevazu ve hilm”483kavramlarıyla açıklanmış ve bunun
“Kur’ân’ın sık sık atıfta bulunduğu, cahiliye insanının temel karakteri olankibirli,gururlu, zorba anlamındaki “ ”مستكبرkelimesinin zıddı olduğu belirtilmiştir.”484
ُ kavramıdır. Sözlük anlamı
Tevazuyla alakalı bir diğer kavramda “”ز ٌّل
ُ alçak, düşük olmak, itaatkâr olmak, hakir olmak, hor görülmek,
itibarıyla;ز ٌّل
ُ kelimetevazu göstermek, alçak gönüllü olmak485gibi anlamlara gelir. “”ز ٌّل
sinin geçtiği âyette; “Onlara merhametle ve alçak gönüllükle kol kanat ger, Rabbim “onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sende onlara
merhamet göster” diyerek dua et,486buyurulmaktadır. Anne/babada insanın
imtihan vesilesidir ve Kur’ânonlara nasıl davranılması gerektiği konusunda
insana yol göstermektedir. Kişinin anne babası karşısında Allah rızası için
kendini alçaltması, Rabbinin katında yücelmesine ve ilâhî mükâfata nail
olmasına sebep olur.
Tevazu ile anlam ilişkisi olanbir diğer kavram da “”سجودkavramıdır. Sözlükte “eğilmek, boyun eğmek, tevazu ile alnını yere koymak ve alçakgönüllülük”487 gibi anlamlarda kullanılmaktadır. İlk imtihan konusunun “secde”

İbn Manzûr, “Hvn”, 13: 438; Zebîdî, “Hvn”, 13: 291.
Furkan, 25/63.
483 Taberî, Câmiu’l-beyân,, 17: 491; Zemahşerî, Keşşâf, 4: 367.
484 Karaman v.dğr.,Kur’an Yolu, 4: 137.
485 İbn Manzûr, “Zll”, 21: 256; Zebîdî, “Zll”, 19: 12.
486 İsrâ, 17/24.
487 İbn Manzûr, “Scd”, 3: 204.
481
482
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olması da dikkat çekicidir. Hz. Musa ve İsrailoğullarının imtihanını anlatan
Bakara sûresindeki pasajın 58. âyetinde“secde” kelimesi, tevazu ve alçakgönüllülük anlamında kullanılmıştır. İsrailoğullarının sınanmasındaonlardan“tevazu ve bağışlanma”dileğinde bulunmaları istenmiştir.488
Tevazu ile alakalı bir diğer kavram ise “”إخباتtır. Lügatta“alçak gönüllü
olmak, huşû sahibi olmak, gizli olmak, düz ve oturaklı yere konmak”489 gibi
mânalara gelmektedir. Râzî bu kavramı tanımlarken; “”مخبت, mütevâzı ve
hûşûlu demektedir.490Bu kelimenin geçtiği âyetlerin tefsirinde; “ ”مخبتkelimesi için mutmain, gönülden bağlanan, hûşû ve tevazu sahibi mânalarının
verildiği görülmektedir.491Kur’ân’da “İman edip güzel işler yapan ve Rabblerine
gönülden boyun eğenlere gelince, işte onlar cennet ehlidir. Onlar orada sürekli kalırlar” buyurulmaktadır.492
Sonuç olarak, ibtilânınfaydalarındanbirisi de kulun tevazu sahibi olmasıdır. Tevazu, insana sadece ibtilâ sürecinde değil her zaman katkı ve fayda
sağlayan güzel hasletlerdendir. Yaratılış olarak kibirli olmaya meyilli olan
insan hayatta karşılaşacağı musibet ve belâlar, acziyetini hatırlatır, Allah’a
karşı ne kadar zayıf olduğunu idrak etmesine, bu duygu ile tevazu ve hilm
vasıflarıyla ahlaklanmasına sebep olur. Yüce yaratıcıya karşı gönülden bağlanmak ve tevazuyuasla terk etmemek, kulolduğunun bilincinde olmak,
hakka ve halka karşı kibirden uzak durmak, kulun dünyada ve âhirette kazanmasına vesile olur.Allah’a ve insanlara karşı kibirli davranırsa,ibtilâona
acziyeti hatırlatır. Belâ ve musibet gelmeden önce kibri bırakıp, Allah’a boyun eğmezse,belâ ve musibetlerle boyun eğdirilir.

Bakara, 2/49-58.
Fîrûzâbâdî, “Hbt”, 150.
490 Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 23: 35.
491 Taberî, Câmiu’l-beyân, 16: 550; Zemahşerî, Keşşâf, 3: 191.
492 Hûd, 11/23; Hac, 22/34, 54.
488
489
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9. Hilm ve Teslimiyet
İbtilâ neticesinde insanın,hilm, affetme ve teslimiyet gibi hasletlere sahip
olması bir kazanımdır.  حلمsözlükte;“sabırlı, hoşgörülü, temkinli, yumuşak
huylu, akıllı ve ağırbaşlı olmak” gibi anlamlara gelir.493Ancak “”حلمsıfatı,
“yaradılış olarak zayıf, haksızlığa uğradığı zaman her şeyi sineye çeken”
anlamında değildir.“ ;”حليمher şeyi yapabilme gücüne sahipken kendini dizginleyen, nefsine hâkim, zorbalıktan kendini alıkoyabilecek güce sahip
olan494kişi demektir.
Kur’ân-ı Kerim’de

حلمkelimesi,Tûrsûresinde, “akıl”mânasında, çoğul
Nûrsûresi 24/58-59. âyetlerinde geçen  ُحلُمkelime-

formunda495kullanılmıştır.

si de aynı kökten türeyen ve “ergenlik çağına ulaşmayanlar” anlamındadır.
Bu âyetleri beraber düşündüğümüz zaman “akıl ve temyiz” yaşına gelmemiş anlamında kullanıldığını söyleyebiliriz. “Hilm sahibi” anlamında حليم
kelimesi, 11 âyetteAllah’ın sıfatı olarak yer almaktadır.496Bu âyetlerin altısında, ( غفورbağışlayan), üçünde( عليمçok iyi bilen), birinde(غنيmüstağnî),
birinde de( شكورaz iyiliğe çok mükâfat veren) sıfatlarıyla kullanılmıştır.497
“Hilm”in zıddı olan kelimelerden birisi olan جهلokuma yazma bilmeme
anlamından daha ziyade, olumsuz bir vasfı yansıtmaktadır. İzutsu’nun belirttiği gibi;  ;جهلen ufak bir kızgınlık anında iradesini kaybedip, parlayan,
kontrolsüz bir ihtirasla öfkesine kapılıp, sonucu düşünmeden hemen körü
körüne atılan delikanlı, ateşli, sabırsız kişilerin sorumsuz davranışıdır. Bu,
insanın doğru düşünme ölçüsünü kaybettirir ve öfkesinin peşine düşürür.

Zebîdî, “Hlm”, 3: 324;İbn Manzûr, “Hlm”, 12: 145.
Toshihiko İzutsu, Kur’an ‘da Allah ve İnsan,Çev. Süleyman Ateş, (Ankara: Ankara Üniversitesi
Basımevi,1975), 204.
495 Tur, 52/32.
496 Bakara, 2/225-235-263; Âl-iİmrân, 3/155; Nisâ, 4/12; Mâide, 5/101; Tevbe, 9/114; İsrâ, 17/44;
Hac, 22/59; Ahzâb, 33/51; Fâtır, 35/41.
497 Abdülbaki, el-Mu’cem, “Hlm”, 216.
493
494
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Hilm ise; bu tür “cehl” kavramının tam zıddıdır. Hilm; olumsuz tavrını dizginleyebilen insanın, üstün ahlak ve akıl gücünün işaretidir.”498 İnsan, ibtilâ
karşısında hemen parlayan, öfkelenen, isyan eden, ihtirasa kapılıp sonunu
düşünmeden körü körüne hareket etmemelidir. Rıfk ve teennî ile olayları
karşılamalı ve bu bilinçle hareket etmelidir. Ancak bu şekilde Allah rızasına
nail olabilir.
 حليمsıfatı aynı zamanda peygamberlerle ilgili olarak da kullanılmıştır.
Kur’ân’da Şuayb (a.s) “hilm” ile nitelenmiştir. Âyette “Ey Şuayb! Atalarımızın
taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana ibadetin (dinin) mi emrediyor? Oysa sen halim ve akıllı birisin!” dediler”499buyurulmaktadır.“Hz.Şuayb’ın halim olması” ile ilgili değişik yorumlar yapılmıştır. Sen halimsin; “yumuşak huylu, akıllı ve uyumlu birisin, şeklinde açıklanmıştır. İbn Abbas; “Allah’ın düşmanları bu sözleriyle onunla
alay etmişlerdir”500 demiştir. Kurtubî ise; “gerçekten, aklı başında ve halim
biri iken” nasıl bu hale geldin şeklinde yorumlamıştır.501 Kavminin Hz. Şuayb’ı alaya almaları, ironi yaparak sen aslında “halim” biriyken nasıl bu hale
geldin demeleri onun sınanmasıdır.
Kur’ân’da halîm sıfatıyla anılan peygamberlerden biriside Hz. İbrahim’dır.Ayrıca

Hz.

İbrahim’in

duada

“iyi

bir

çocuk

iste-

me”sininkarşılığndakendisine “halim bir oğul”verileceği502 ifade edilmiştir.O, canıyla,503 evladıyla,504 babasıyla505 sınanmaya tabi tutulmuş ve bunun
neticesinde Allah’ın övgüsüne nail olmuştur. Tevbesûresi9/114.âyetinde;

İzutsu, Kur’an’da Allah ve İnsân, 193-195.
Hûd, 11/87.
500 İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kurʾ âni’l-ʿ azîm,,7: 461.
501 Kurtubî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân,11: 194.
502 Saffât, 37/100-101.
503 Enbiyâ, 21/68-69; Ankebût, 29/24.
504 Saffât, 37/102-106.
505 Zuhruf, 43/26; Mumtehine, 60/4.
498
499
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Hz. İbrahim’in yumuşak huylu ve sabırlı, içli, duyarlı, yufka yürekli, kalbi
rikkat ve merhametle dolu506 merhametinden dolayı babası için af dilediği,507
babasının kendine olan olumsuz tavrına rağmen ona karşı halîm davrandığı,
ona dua edip mağfiret dilediği,508hidâyete kavuşması için huşu içinde yalvarıp yakardığı belirtilmektedir.509Hilm, Hz. İbrahim’intabi tutulduğu bütün
sınamalarda başarılı kılan sıfatlardan birisi olarak önümüze çıkmaktadır.
Kur’ân’da Allah Teâlâ kendini “halim”olarak vasıflandırmış ve510bu
erdeme sahip peygamberleri de övmüştür.İbtila karşısında, teenni, rıfk ve
öfke kontrolü yapmalı, intikam peşinde koşmamalıdır. İnsan bu vasıflarasahip olursa,maruz kaldığı eza ve sıkıntı karşısındagüçlü olur. İbtilâanındahilm erdemi yerine cehalet, isyankârlık, sabırsızlık gibi davranışlarıgösterenkişiler bu sınamada başarısız olacaklardır.Bu durumda ibtilâ karşısında
kendilerine va’dedilen mükâfata nail olamayacaklardır.

10. Sözünde Durmak
İnsanların sözlerinde durup durmamaları da bir ibtilâ alanıdır.511 Bir
yönü Allah’a diğer yönü insanlara bakan bu erdemi insanlara kazandırmanın bir yolu da “ahde vefa” ile sınamadır.Ahidlerine sadık kalan peygamberlerin her hâlükârda davalarından vazgeçmediklerini ve bunun karşılığında belâ ve musibetleri teennî ile karşılamanın mükâfatını gördüklerini
anlatır.512Bu bağlamda insanların Rab olarak Allah’ı kabul ettiklerine dair
verdikleri söze bağlı kalmaları ve başlarına gelen musibet ve belâlar konusunda isyan etmemeleri gerekir.Belâ ve musibetler karşısında insanın Al-

Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 16: 217.
Taberî, Câmiu’l-beyân,12: 46.
508 İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-ʿ azîm,7: 276.
509 Kurtubî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân,8: 2614.
510 Bakara, 2/263; Âl-i İmrân, 3/155; Mâide, 5/101.
511 Nahl, 16/91-92.
512 Necm, 53/37.
506
507
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lah’a verdiği-her durumda kul olma sözü-onu musibet ve belâlara karşı dayanaklı kılar. Allah insandan ahid ve misaklar almış513 ve sözlerinde duranları sadık ve takvalı olarak vasfetmiştir.514Kur’ân, kulun hem yaratıcısına
hem deinsanlara karşı dinîveahlakî sorumluluklarını yerine getirmesini talep eder. Allah ahdine sadık kalan iman ehlinicennete ulaştıracağını müjdelemektedir.515Bundan dolayı Kur’ân’ın ehemmiyetle üzerinde durduğu değerlerdenbirisi de ahde vefa (sözünde durma) erdemidir.
Mastar olarak;  عهدbir şeyi korumak, bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, her durumda muhafaza etmek, talimat vermek, söz vermek, tavsiye
etmek” anlamlarına geldiği gibi isim olarak da“yemin, mîsâk, emir, talimat,
taahhüt, antlaşma, yükümlülük, güven veren söz, vasiyet, eman, zimmet”
gibi anlamlarda kullanılır.516“İki taraf arasında yapılan sözleşmelere de عهد
ve ( معاهدةahidleşme) denir.Ahid, hem yemin hem de söz verme anlamındadır. Yemin, ahdin dinî yönünü, söz verme ise, ahlâkî boyutunu yansıtır.517
Kur’ân, bize insanın Rabbi ile yaptığı ilk misakı şu âyetiyle ifade etmektedir. “Rabbin Âdemoğullarından -onların sırtlarından- zürriyetlerini alıp bunları
kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu: Ben sizin rabbiniz değil miyim?
“Elbette öyle! Tanıklık ederiz” dediler…”518 Böylece insan Allah’ı ilah olarak
tanıyacağının sözünü vermiştir. Allah“bezmielest”te519 insanların verdiği bu
ahd ile onları imtihana tabi tutmuştur. İnsanlardan bazıları Allah’a verdiği

Bakara, 2/165; Yâsin, 36/60; Tâhâ, 20/115; Tevbe, 9/75; Fetih, 48/10.
Bakara, 2/177.
515 Ra’d, 13/20-22.
516 İsfahânî, “Ahd”, 523; İbn Manzûr, “Ahd”, 3: 311-315; Fîrûzâbâdî, “Ahd”, 303.
517 Abdurrahman Küçük, “Ahid,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 1998), 1: 532-533.
518 A’râf, 7/172.
519 Yusuf Şevki Yavuz, “Bezm-iElest”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 1992), 6: 106-108.
513
514
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ahde vefa gösterirken, bazısı da verdiği ahdi tutmamış, kul olduğunu unutup ilahlık iddiasında520 bulunmuştur.
Bakara, 2/258. âyetinde“Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi
hakkında İbrâhim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrâhim“Rabbim hayat
veren ve öldürendir” deyince o, “Hayat veren ve öldüren benim” dedi.
İbrâhim“Allah güneşi doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batıdan getir”dedi.
Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik
etmez.”521buyurulmaktadır. Hz. İbrahim Allah’a verdiği kulluk sözü (misakı)
doğrultusunda, Rab’lık iddiasında bulunan Nemrut’a her şeye rağmen karşı
geldi. Nemrut ve ötekiler, “Onun için bir yapı kurun ve (orada hazırlayacağınız)
kuvvetli ateşe atın onu!”522dediler. Hz. İbrahim’in ateşine Allah “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selâmet ol!”523 dedi. Hz. İbrahim Hakk’a sadâkatini her
vecihle tezahür ettirmiş, ahdi ile tabi tutulduğu sınanmayı kazanmış bir
peygamberdir. Öyle ki Allah Teâlâ, onun ahde vefasını: “Çok vefakâr olan
İbrahim...”524şeklinde takdir etmiştir. Nemrut ise Allah ile olan ahdini bozmuş, imtihanını kaybederek “Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her
defasında hiç çekinmeden ahitlerini bozan kimselerdir”525 zümresine dâhil olmuştur. Bunların,“gerek Allah’a gerekse kullara verdikleri sözden dönmeleri,
yaptıkları anlaşmaları bozmaları, akraba, komşu ve diğer insanlarla ilişkilerini kesmeleri, fakiri gözetmemeleri, yeryüzünde fesat çıkarıp insanların
arasını bozmaları, dünyada Allah’ın, meleklerin ve insanların lânetine uğramalarına,526âhirette ise cehennemegirmelerine sebep olacaktır.”527

Nâziât, 79/24.
Bakara, 2/ 258.
522 Sâffât, 37/97.
523 Enbiyâ, 21/69.
524 Necm, 53/37.
525 Enfâl, 8/56.
526 Ra’d, 13/25.
520
521
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Allah, ahd-ibtilâ ilişkisini ortaya koyan bir diğer âyette şöyle buyurmaktadır;“Antlaşma yaptığınız zaman Allah’a verdiğiniz sözü yerine getirin; Allah’ı
kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın.
Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın, bir grubun diğer gruptan
daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda (güçsüzler aleyhine) bir kandırma aracı yaparak, ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah
bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve O, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz
şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır.”528
Allah, insanı verdiği bütün sözleri yerine getirme konusunda uyardıktan sonra başka bir noktaya dikkat çekmektedir. Güç ve iktidar sahibi olan
bir grubun, ahdini bozup zayıfların aleyhine olan davranışların içine girmemesi konusunda uyarmıştır. Âyette; Allah kefil kılınarak, yeminler kesinleştirildikten sonra yeminlerin bozulmaması gerektiği ifade edilmiştir.Ayrıca
buradaki “sözün” Hz. Peygamber’e yapılan biat olduğuda söylenmiştir.529SeyyidKutub, âyetin; “Taraflardan biri diğerinden daha kalabalık, daha güçlü diye”…kısmı ile ilgili “Bu durum Allah tarafından bir sınamadır. Onların
iradelerine, sözlerine bağlılıkları, onurlarına düşkün olup olmamaları ve
Allah’ı üzerinde şahit tuttukları anlaşmayı bozup bozmayacakları konusunda bir sınamadır” demektedir.530
Sözünde durmak,hem Allah’a hem insanlara karşı mü’minin görevlerindendir.Bu açıdan bakıldığı zaman insanda ve toplumda güven duygusu
ve ortamının oluşabilmesi için ahde vefa ahlakının bütün boyutlarıyla yerleşmesi gerekir. Çünkü bu ahlakî erdem, sosyal hayatın her alanında, ticarette, akitlerde, ikili ilişkilerde müminlerin önemli göstergelerindendir. İslâm

Karaman v.dğr., Kur’an Yolu, 3: 286.
Nahl, 16/91-92.
529 Zemahşerî, Keşşâf, 3: 469; Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 20: 108. Kutub,FîZılâli’l-Kur’ân, 4: 2190.
530 Kutub, FîZılâli’l-Kur’ân, 4: 2191.
527
528
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toplumunda bu ilkenin zedelenmesi, sosyal problemlere yol açar.İnsanın
kendisini güçlü,karşısındakini zayıf görerek verdiği sözden dönmesi,ibtilâda
kaybetmesi demektir. Kişinin verdiği her sözün imtihan olduğunun idrakinde olması gerekir.Durum ve şartlara göre davranışlarını değiştirmek,
nifak alametlerindendir. Hz. Peygamber hadisinde; “Münafığın alâmeti üçtür:
Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar, kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder,”buyurmaktadır.
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SUÇ VE CEZA BAĞLAMINDA İBTİLÂ

Sebep-sonuç ilişkisi içinde değerlendirildiğinde, belâ ve musibetler“suçun” bir sonucumudur, yoksa suçtan bağımsızmıdır?Cebriyeci görüşün531 iddia ettiği gibi her şeytamamen Allah’ın takdirimidir?İnsanın başına
gelen musibet ve belâlar yaptıkları fiillerin sonucu mudur?Kur’ân’da“ibtilâ”
ile ilgili âyetlere bakıldığı zaman iki ihtimalide barındırdığını söylemek
mümkündür. Bu bölümde ilk olarak suç-sorumluluk-irade ilişkisi ve suçinsan fiilleri konusu ele alınacaktır. İkinci olarak, ibtilânın kaynağı itibarıyla
taksimi yapılacak ve iki başlık altında işlenecektir. Birincisi; bir kısım belâ ve
musibetlerin insanın yaptıklarının neticesinde gerçekleştiğive insan kaynaklı
olduğudur.İkincisi; bir kısım belâ ve musibetlerin insanın müdahalesi dışında meydana gelmesi, yani Allah ve diğer varlıklar kaynaklı olduğudur.

A. Suç-Sorumluluk-İrade ve Fiil İlişkisi
Kur’ân, Allah’ı dilediğini yapan532 istediği zaman sadece “ol”533 demekle
iradesini gerçekleştiren, dilerse kullarını hidâyete erdiren,534 dilerse saptı-

İrfan AbdülhamîdFettâh, “Cebriyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 1993), 7: 205-208.
532 İbrâhîm, 14/27.
531
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ran535 şeklinde tanıtmaktadır. Allah sonsuz kudret sahibidir. İslâm âlimleri
Allah’ın sonsuz kudret sahibi olduğu konusunda görüş birliği içinde olmakla beraber, bu kudret karşısında insanın konumunu tartışmışlardır. Vahyin
muhatabı olan insan iradeli bir varlık olarak yaratılmış ve bundan dolayı
sorumlu kılınmıştır. Allahve insanın iradesine vurgu yapan âyetlerin beraber değerlendirilip doğru tahlil edilmesi gerekir. İmtihan sürecinde insanın
başına gelen belâ ve musibetlerin“yazgı” olup-olmaması, insan iradesinin bu
süreçte ne kadar etkili olduğunun değerlendirilmesi “belâ-musibet” konusunun anlaşılması için önemlidir.

1. Suç-Sorumluluk İlişkisi
İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan en belirgin özelliği akıl ve şuur yetisiyle mücehhez kılınmış olmasıdır. Bütün fiillerine anlam kazandıran ve
ilâhî emirler karşısında yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır.536 İnsanın yeryüzünün halifesi olarak yaratılması,537şeref ve nimetlerle onurlandırılması,538 diğer yaratılmışlardan üstün kılınması,539teklif
edilen emaneti üstlenmesi,540yeryüzünün onun hizmetine musahhar kılınması,541 itaat ve isyan tercihinin olması,542 aldığı her karar ve yaptığı her eylemden sorumlu tutulmasını gerektirmektedir.
“Hilafet”543 ve “emanet”544 gereği bireye yüklenen bu sorumluluk, hem
Allah’a hem kendi şahsına hem de yaşamını ikâme ettiği topluma karşıdır.

Yâsin, 36/82.
Kasas, 28/56.
535 Fâtır, 35/8.
536 İsfahânî, “Akl”, 578.
537 Bakara,2/30-33.
538 İsrâ, 17/70.
539 İsrâ,17/70.
540 Ahzâb,3/72.
541 Câsiye, 43/13.
542 Kehf,18/29.
543 En’âm, 6/165.
544 Ahzâb, 33/72.
533
534
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Çünkü halifeliğin meleklere veya diğer yaratılmışlara değil de insana verilmesi onun bu yapı ve donanıma sahip olduğunu göstermektedir. Bundan
dolayı insan fıtratı gereği kendisine yüklenen emanetin sorumluluklarından
kaçamaz. Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu
yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok
zalim, çok bilgisizdir.”545Emanet; “akıl ve yükümlüolma kabiliyeti, adalet,
okuma-yazma vetevhid inancı şeklinde anlaşılmıştır.546Emanet, ağır olmasına rağmen insan bunu üstlendi.547Emaneti yüklenen insan aslında sorumluluğu yüklenmiştir. Bazı müfessirler buradaki emanetin “yükümlülük” (teklif) anlamına geldiğini söylerken şu gerekçeyi ilerisürmüşlerdir; “yükümlü
kılmak demek, ondan kendi tabiatına aykırı davranmasını istemek demektir.” Âyette kastedilen yükümlülük budur. Zira insan dışındaki varlık türleri
ne amaçla yaratıldılarsa o doğrultuda hareket ederken, kendi tabiatlarına
aykırı davranamazlar. Meleklerin ibadetleri bile bir yükümlülük sonucu
olmayıp insandaki yeme içme gibi kendi tabiatlarının bir gereğidir.548Allah,
akıl ve iradesiyle emaneti/sorumluğu yüklenen insanı, iyi ve kötüyü,
hidâyet ve dalâleti aklıyla tercih edebilecek yapıda yaratmıştır.549
Allah insanı yarattıktan sonra kendi haline ve başıboş bırakmamış,550peygamberler aracılığıyla yüklenmiş olduğu emanetin/sorumluluğun
gereklerinin neler olduğunu bildirilmiştir. Allah, “Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.”551âyetinde olduğu gibi, peygamber göndermeden
hiçbir kavme azap etmeyeceğini de ifade etmiştir.Peygamberler hak ve hakikati gösterdikten sonra, insan hür iradesiyle tercihte bulunur ve bu tercihe
göre ceza ve mükâfatı hakeder. Âyete göreâhirettepeygamberlerin gönde-

545Ahzâb,

33/72-73.
İsfahânî, “Emn”, 90.
547 İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kurʾ âni’l-ʿ azîm,3: 530.
548 Zemahşerî, Keşşâf, 5: 101; Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,25: 234-237.
549 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu, 5: 629-630.
550 Târık, 86/4; Kıyâmet, 75/36.
551 İsrâ,17/15.
546
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rilmesi ile ilgili insanlara şu şekilde soru sorulacaktır. “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran
peygamberler gelmedi mi? “Kendi aleyhimize şahitlik ederiz” derler; dünya hayatı
onları aldatmış oldu ve (âhirette) kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik
ettiler.”552İnsanın, imanla küfür arasında tercih yapma konusunda, aklı, bilgisi ve imkânları doğruyu bulmakta yetersiz kalınca, Allah rahmetinin eseri
olarak peygamberler gönderir. Bu insanınkurtuluşu için bir fırsattır.
Allah’ın kitap ve peygamber göndermesinin gayelerinden biri, kulların
Allah’a karşı uyarılma konusunda bir mazeret üretmemeleri içindir.Zira
Allah insanlara, “sen bize gerçeği bildirmedin, bize doğru yolu gösterecek
birini de göndermedin, bilmeden yanlış yolu tuttuğumuz için bizi cezalandırıyorsun”deme fırsatı vermemek içindir. Allah, hükmünün icrasından önce
böyle bir itirazın olmaması, insanların ve cinlerin uyarılmasıiçinkitap ve
peygamberler göndermiştir. Buna rağmen insanlar yanlış yolları benimser
ve bu nedenle de cezalandırılırlarsa, Allah’ı değilkendilerini suçlamalıdırlar.553 İnsandan talep edilen sorumluluğun ilâhî rızaya götürecek şekilde
yerine getirilmesidir.
Suç,Allah’ın kesin bir emirle yasaklamış olduğu söz ve fiillerin tamamıdır. Burada ferdin suç işlerken fiili hangi saikle yaptığı önemlidir. Önemli
olan bir diğer husus da insanın sorumluluğunu gerektiren sebepler nelerdir?
Kur’ân’agöre insan, ilim kabiliyetinin kendisine verilmesi, eşyanın hakikatine vakıf olması ve irade hürriyetinden dolayı sorumlu tutulmuştur.554 O
halde sorumluluğu zorunlu kılan ilk şart ilim, ikincisi eşyanın bilgisine sahip olması ve kendi için musahhar kılınması üçüncüsü de irade hürriyetidir.Bu çerçevede insan suçu irtikâp ederse dünyevî ve uhrevî olarak sorumludur.

En’âm, 6/130.
Ebü’l-A‘lâMevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an:Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri, Trc. Heyet (İstanbul: İnsan
Yayınları, 1986), 1: 509.
554 Hayrani Altıntaş, İslâm Ahlakı, (Ankara:Akçağ Yayınları, 1999), 130.
552
553
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Sorumlu olmak mükellef olma yeterliliğine sahip olmak demektir. Bu
mükellefiyete ehil olmayan fertler Allah nazarında sorumlu olmamaktadır.
Aynı şekilde insanın dünya ile ilgili tasarruflarının anlamlı olması içinde
belli şartları taşıması gerekir. Suçun, sorumlu ve mükellef olma şartlarına
sahip insanlardan, sadır olduğu zaman bir karşılığı vardır. Yani sorumluluk
sahibi fertler Allah’ın koymuş olduğu emir ve yasakları çiğnediği zaman suç
işlemiş olur. Bu ehliyete sahip olmayan bireylerin ise emirleri yerine getirmemesi suç olarak değerlendirilmez.

2. Suç-İrade İlişkisi
Allah, helal dairesini geniş, haram dairesini dar tutmasına555 rağmen, insan harama meyillidir.Şâri‘ insanın bazı davranışlarına sınırlamalar getirerek bunları suç saymıştır. Bu sınırlama aynı zamanda sosyal hayatın düzen
ve intizam içinde devam etmesi için de bir zorunluluktur. Fiillerin suç olabilmesi için belli niyet ve şartlarda gerçekleşmesi gerekir.Verilecek cezalar
da ancak bir yasa koyucu tarafından vazedilir. İslâm’da suçun mahiyeti
Kur’ân ve sünnet tarafından belirlenmiştir.556 Ayrıcaİslâm hukukçuları tarafından suçlarınnitelikleri, sınırları ve unsurları da ortaya konmuştur. Bundan dolayı insanların yaptığı eylemlerin hangilerinin suç olduğu,yasa koyucunun belirlediği kurallara kıyas edilmek suretiyle belirlenir.
İnsan eylemlerinin suç olarak değerlendirilmesi için gereken bir diğer
şart da bu suçu gerçekleştiren insanın belli niteliklere sahip olmasıdır. Kişinin işlediği suçtan dolayı sorumlu olabilmesi için, akıl ve irade vasfına sahip
olması gerekirken, akıl hastalığına müptelâ, küçük yaşta olma, ikrah (zorlama) altında olma gibi ehliyeti kaldıran veya sınırlayan arızalara sahip ol-

Bk. Yüksel Çayıroğlu, “Helâl ve Haramlarla İlgili Kaide ve İlkeler”, Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18 /1 (2018): 597-633.
556 Ahzâb, 33/36; Nisâ, 4/59; Haşir, 59/7.
555
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maması gerekir.557İnsan, fiil ve eylemlerinde hür olması hasebiyle ceza ve
ikaba müstahak olur.
İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özelliği irade sahibi olmasıdır.
İnsan böyle bir vasıfla yaratılmamış olsaydı imtihan edilmesi mümkün olmadığı gibi ceza ve mükâfatda düşünülmezdi.Allah insana farklı seçenekleri
sunmuş ve kendi iradesiyle yolunu seçeceğini ifade etmiştir. “Ve ona iki yolu
göstermedik mi?”558 diye sorarak insanın doğru veya yanlış yolu seçme tercihinin olduğunu belirtmiştir. Bir diğer âyette de “Şüphesiz biz ona doğru yolu
gösterdik; artık o isterse şükreden, isterse nankör olur.”559 şeklinde buyurulmuştur. İnsan özgür iradesiyle doğru veya yanlış yolu seçebilir. Fakat bu seçimden ve seçimin neticesinden tamamen kendisi sorumludur. Aynı şekilde
zorla yaptırılan bir iş, imtihan olmaktan çıktığı gibi neticesi itibari ile de
mükâfat veya mücazata da tâbi tutulmaz.560
İslâm’a göre akıl ve irade sahibi olan insanın eylemleri, iradefiililişkisinegöre anlam kazanır. İnsan tam bir planlama ve sonucunu bilerek
suçu işlerse bu kast (amd) olarak nitelenir ve burada en ağır müeyyideler
uygulanır.Bu yüzden bu tür bir fiili irtikâp eden insanlar misliyle (kısas)
cezalandırılır. Bazı hallerde ise irade ile sonuç arasında tam bir mutabakat
olmaz, yani kastedilen sonuç ile ortaya çıkan sonuç tamamen birbirinden
farklıdır. Buna taksir ile suç işleme denir ve buna uygulanan ceza ve müeyyideler kasta göre daha hafif olur.561
Sonuç olarak suç ve karşılığında takdir edilecek cezalar insanın irade ve
fiili arasındaki uyumuna göre değerlendirilir. Bu uyum tam ise ağır ceza ve
yaptırımlar uygulanırken, uyum tam olmadığı hallerde ise daha hafif cezalar

Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, 1: 242, 243.
Beled, 90/10.
559 İnsân, 76/3.
560 Muhammed Oğuz İhsan, İslâm’da Kaza ve Kader,(İstanbul: Oğuz Yayınları, 1993), 43.
561 Şamil Dağcı “İslâm Ceza Hukukunda İrade-Suç İlişkisinin Cezaya Etkisi”, Marife,1 (2003), 7178.
557
558
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uygulanır. Aynı zamanda insanın bunu yaparken herhangi bir ikrah altında
olmaması ve hür iradesi ile yapması gerekir. Onun için İslâm niyet ve iradeyi amellerin değerlendirilmesi için ön şart olarak koymuştur. İnsanın, imtihan sürecine karşı duruşunu belirleyenin kendi irade ve seçimidir. Elde ettiği mükâfat ve cezanın buna göre teşekkül edeceğini bilerek hareket etmesi
gerekir.

3. İnsanın Fiilleri, Suç ve Ceza
İnsanın özgürlüğü meselesi, İslâm kelamcılarının üzerinde tartıştıkları
mevzuların başında gelmektedir. Bu tartışmanın temelinde nasların farklı
anlaşılmasından kaynaklanan sebepler olduğu gibi, insanın anlayış ve idrakinden kaynaklanan sebepler de vardır. Kur’ân’ın geneline bakıldığı zaman
insanın özgürlüğünü önceleyen âyetler olduğu gibi Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu ve onun dilemesi olmadan hiçbir şeyin vuku bulamayacağını
belirten âyetler de vardır. Bu âyetlerin anlaşılması, yorumlanması ve nasıl
uzlaştırılacağı İslâm âlimlerini meşgul etmiş ve bu konuda farklı görüşlerin
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda ibtilâda, kişinin fiillerinin
mahiyeti, değerlendirilmesi ve cezaya etkisi önemlidir.
Kur’ân’da Allah’ın mutlak irade ve tasarrufuna işaret eden pek çok veri
bulunmaktadır. Bu verilere göre; Allah, yerin, göğün562 ve tüm varlığın gerçek sahibi ve malikidir; mülk O’na aittir.563 Yerde ve gökte olan her şey, O’na
boyun eğmiştir.564 Mülkün gerçek sahibi olarak Allah, mülkünde dilediği
şekilde hareket eder, çünkü mülkünde ortağı yoktur.565 Hükmetmek,566 yaratmak ve emretmek O’na aittir.567 O, dilediğini yapar ve yaratır,568 insanın

Bakara, 2/107; Âl-iİmrân, 3/189; Mâide, 5/17, 18, 40, 120; En’âm, 6/73; A’râf, 7 /158; Hadîd,
57/2.
563 Âl-iİmrân, 3/83.
564 Âl-iİmrân, 3/83.
565 İsrâ, 17/111; Furkan, 25/2.
566 Kasas, 28/70.
567 A’râf, 7/54.
562
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ve yaptıkları dahil her şeyin yaratıcısı O’dur,569 O’ndan başka yaratıcı yoktur.570
İnsanın irade ve fiilinde hür olduğunu belirten; Her kim bir kötülük eder de
onun kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktir…İman
edip yararlı iş yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler...571 “…Kim imanını küfür
ile değiştirirse dümdüz yolu sapıtmış olur.”572…herkese kazandığı tastamam verilecek, onlara haksızlık edilmeyecektir.”573 “Allah her şahsa ancak gücü yettiği kadar
sorumluluk yükler. Herkesin kazandığı ya kendi lehine ya da aleyhinedir.”574âyetleri örnek olarak verilebilir.Müddessirsûresinde günahkarların cehennemde
olmalarının sebebi, hür iradeleriyle yaptıkları fiiller olduğu ve bu fiiller neticesinde cezaya dûçar oldukları anlatılmaktadır. “Her nefis, yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir;ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka: Onlar cennetlerdedir; günahkârlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar?“Sizi şu yakıcı ateşe
sokan nedir?” Onlar şöyle cevap verirler: “Biz namaz kılanlardan değildik; Yoksulu
doyurmuyorduk, (Günaha) dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk, Ceza gününü de
asılsız sayıyorduk, Sonunda bize ölüm geldi çattı.” Artık şefaatçilerin şefaati onlara
fayda vermez.”575Bu âyetlerde iman veya inkâr konusunda yapılan tercihin
neticeleri anlatılmakta, insanın fiillerine göre cennetteki nimetleri veya cehennemdeki azabı hak edeceği bildirilmektedir.
İnsan kendisi için yaratılan bu kâinatın bir parçasıdır. Bu sebeple insanı
dış dünyadan ayrı ve bağımsız düşünmek mümkün değildir. Çoğu zaman
insan bu dünya ile ilgili konulmuş kanunlara müdahale edememekte, işleyişine etkide bulunamamaktadır. İnsanın başına gelen belâ ve musibetler, sa-

Âl-iİmrân, 3/47; Kasas, 28/68.
Sâffât, 37/96.
570 Lokmân, 31/11.
571 Bakara, 2/81-82.
572 Bakara, 2/108.
573 Bakara, 2/281.
574 Bakara, 2/286.
575 Müddessir, 74/38-48.
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dece kendi fiil ve eylemlerinin neticesidirdemek, sorunu yeterince çözmemektedir. Çünkü insan kâinatta tek başına yaşamamaktadır. Diğer varlıklar,
kâinatın işleyiş düzeni ve Allah’ın varlığa müdahalesini bir arada düşündüğümüz zaman, belâ ve musibetlerin birçok sebepten dolayı vuku bulduğunu
söylemek mümkündür.
İnsan, iradesiyle bir şey yapma yahut yapmamaya karar verirken ne ölçüde özgürdür? Bir başka ifade ile karar verme aşamasında insanın iradesini
kendi dışında oluşan şartlar ne ölçüde etkiler? Kur’ân’ın bu konuyla ilgili
âyetleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; insan, eylemlerini kendi hür
iradesi ile yaptığı anlaşılmaktadır. Bunun aksini iddia etmek hesabı, ödül ve
cezayı anlamsız kılar. Ödülü değerli cezayı adil kılan insanın fiillerini hür
iradesiyle yapmasıdır. İnsanı tamamen pasif ve hiçbir şeye etkisi olmayan
bir varlık olarak değerlendirmek doğru değildir. İnsan, “bu dünyadaki olayların bir kısmına müdahil bir kısmına ise müdahil değildir” şeklinde bir yaklaşım daha doğrudur.

B. Kaynağı Açısından Belâ ve Musibetler
Belâ ve musibet ile ilgili âyetler incelendiğinde,bunun iki sebepten kaynaklandığı görülür.Bunlardan ilkininAllah olduğu ifade edilebilir. Şu âyetler
böyle bir yoruma kapı aralamaktadır;Allah’ın izniyle: “İki topluluğun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah’ın izniyledir.”576“Allah’ın izni olmadan
hiçbir musibet başa gelmez.”577İkincisinin kaynağının insanınkendisi olduğunu
ifade etmek mümkündür. Bu durumâyette;“Başınıza her ne musibet gelirse,
kendi yaptıklarınız yüzündendir.”578şeklinde ifade edilmştir.Allah’ın izni dahilinde olmakla birlikte insanın başına gelen musibet ve belâların bir kısmı

Âl-iİmrân, 3/166.
Tegâbün, 64/11.
578Şûrâ, 42/30.
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onun günahlarından, diğer bir kısmı dazulmündendolayı olduğu söylenebilir.

1. Belâ ve Musibetlerin Arka Planı
İnsan, hayatında olumlu-olumsuz birçok olayla karşılaşır ve bunları anlamaya ve anlamlandırmaya çalışır. Hayat onu memnun edecek şekilde güzel ve huzurlu olduğu sürece problemsiz yaşamayadevam eder.579 Hatta bu
olumlu durumu kendinden bilir. Ancak hayatında olumsuzluklar yaşamaya
veişler ters gitmeye başlarsa o zaman bunun sebebini başkasında aramaya
başlar.580
Musibetler; insanların huzurunu kaçıran, derin acılara sebep olan, doğal
afetler (deprem, tusunami, kasırga, fırtına), tedavisi olmayan veya çok zor
olan hastalıklar, küresel ısınma, açlık, kıtlık, suların azalması gibi insanı
doğrudan etkileyen hadiselerdir. İnsan bu musibetlerinsebebini ve bunlarla
mücadele etme yöntemleri üzerine düşünmüştür. Halk arasında bunu, yeryüzündeki günah ve fesadın çoğalmasına bağlı ilâhî bir ceza olarak düşünenler olduğu gibi, bunun günahla alakası olmayan, kâinattaki doğal yasaların bir tecellisi olarak düşünenlerde vardır. Özellikle doğal afetlerin meydana geldiği günlerde bu konuinsanların gündemini daha çok meşgul etmekte
ve bu çerçevede dini boyutlu tartışmalar yapılmaktadır.Bu tartışmalardabelirleyici olanın olaya bakış açısı ve inancın olduğunu söylemek mümkündür.
Allah kâinatı yaratmış işleyişinin belli bir düzen içinde devam etmesi
için ölçü koymuşvebu ölçüyü kendi bozmadığı581 gibi insanları da bozmama582konusunda uyarmıştır. Fakat insanın bunu dikkate almamsı, dünyayı
ve imkanlarını hor kullanması fesadaneden olmuştur. Bu hakikat şuâyette
dile getirilir; İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri sebebiyle karada ve denizde

Fecr, 89/15.
Fecr, 89/16.
581 Ahzâb, 33/62; Fâtır, 35/43; Fetih, 48/23.
582 Rahmân, 55/7, 9.
579
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fesat zuhur etti; yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar, (Allah’a) yönelirler.583Âyet, bozulmanın insanın yaptıklarının neticesinde meydana geldiğini ifade etmektedir. Bu bozulmanın tefsirlerde,temiz
suların azalması,açlık, yangın, sel gibi felâketlerin ve ölümlerin çoğalması;
darlık, ürünlerde azalmagibi hususlarlaaçıklandığını görmek mümkündür.584
Kur’ân, insanın başına gelen bazı belâ ve musibetlerin günahlarından
kaynaklandığını ve bunun neticesinde insanın (suç itirafı olarak) bütün gücüyle Allah’a yalvardığını şu şekilde anlatır.“Size gelen musibet, işlediğiniz
günahlar yüzündendir.”585“İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayakta iken hemen bize dua etmeye koyulur; onu zararlı
durumundan kurtardığımızda ise -sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp
yalvarmamış gibi- inkârcılığa dönüp yoluna devam eder; haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir.”586Âyette inkârcıların önemli bir davranış
şekline vurgu vardır. Musibete düştükleri zaman Allah’a yalvarmaları, ağır
imtihanlardan geçerken Allah’a sığınmaları ancak belâ ve musibetleri atlattıktan sonrainkâr ve küfürlerine devam etmeleridir.587
İnsana isabet eden kötülüklerin kendinden kaynaklandığını ifade
eden;“Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her fenalık ise senin kendi
nefsindendir”588âyeti özeldeHz. Peygamber’e karşı takınılan bir tavır konusunda uyarırken aynı zamanda insanın temel bir düşüncesini yansıtmaktadır. İnsanlar başarı ve zafer elde ettikleri zaman bunu kendilerinemal ederler
veAllah’ın yardımınıda unuturlar. Fakat ne zaman kendi noksanlık ve zayıflıkları nedeniyle bir olumsuzluk yaşasalar,suçu başkasına atarlar.589 Halbuki

Rûm, 30/41.
Câmiu’l-beyân,31: 49-50; Zemahşerî, Keşşâf, 4:572; Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,25: 127-128.
585 Şûrâ, 42/30.
586 Yûnus, 10/12.
587 Karaman v.dğr.,Kur’an Yolu, 3: 88.
588 Nisâ, 4/79.
589 Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, 1: 338.
583
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başlarına gelen olumsuzluklar yaptıklarından dolayıdır: Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine, yapmakta oldukları
kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik.590
Sonuç olarak kâinatta geçerli olan ilâhîbir yasa (sünnetullah) vardır.
Meydana gelen hadiseleri de bu yasalar çerçevesinde anlamak gerekir.
Kur’ân’da, kâinatta bir düzensizliğin olmadığı591 vurgulanmış olup, bunun
aksini düşünmek mümkün değildir.Buradan hareketle insana isabet eden
bazı belâ ve musibetlerin bu ilâhî yasalar çerçevesinde, Allah’ın izni dahilinde ve insanın yaptıklarından kaynaklandığını söylemek mümkündür.Rabbin,
halkı iyilik peşinde olan ülkeleri haksız yere helâk edecek değildir.592Bu âyetteAllah,hatalarını terk eden ve durumlarını düzeltmeye çalışanları asla helâk
etmeyeceğini söylemiştir. Ancak bütün uyarılara rağmen günahında ısrar
eden, hiçbir hak ve hukuk tanımayan toplumlar helak edilmişlerdir.593

1.1. Günahlar ve Hatalar
Kur’ân; “insanları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık,”594 “gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”595 ifadeleriyle insanınüstünyaratılışına dikkat çeker. İnsan akıl,596 irade597 ve sorumluluk598 alma vasıflarıyla
mücehhez kılınmış bir varlıktır. Allah,bu üstün özellikler sayesindeolaylar
arasındaki sebep-sonuç ve suç-cezailişkisini anlamasını vebu çerçevede fiillerini gerçekleştirmesini ister. İnsanlığa gönderilen peygamberler ve ilâhî
kitaplar doğru ve yanlışı, hangi fiillerin sevaba/mükâfatahangilerinin ceza-

Bakara, 2/59, 61, 95, 225.
Mülk, 67/3, 4.
592 Hûd, 11/117.
593 Fil, 105/1-5; Hicr, 15/4-5; A’râf,7/34; İsrâ,17/58; Yûnus,10/13; Enbiyâ, 21/11; En’âm, 6/6,
44.
594 İsrâ, 17/70.
595 Tîn, 95/4.
596 Bakara, 2/179.
597 İnsân, 76/3.
598 Ahzâb, 33/72.
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ya götüreceğini açıklamıştır.Burada insana düşen kulluk bilincinde olması,belâ ve azabı gerektiren fiil ve davranışlardan kaçınmasıdır.
Kur’ân-ı Kerim’de, kulun işlediği hatalar yüzünden musibete uğradığı
çeşitli âyetlerde ifade edilmektedir.“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi
ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. Bununla beraber Allah yine de çoğunu
affeder.599 Bu hitabın günahkârlarla ilgili olduğu600ancak bu akıbetin onların
dünyadaki tüm kazançlarının karşılığı olmadığı601 bir kısmının Allah’ın
merhametinin tecellisi olarak bağışlanacağı söylenebilir. Burada “musibetin
insanın kazandığının eseri olması” kısmı şu şekilde açıklanmıştır. Allah
kâinatı belli yasalara (sünnetullah) göre yarattı.İnsan, evrendeki toplumsal,
ahlakî ve fiziksel yasalara göre yaşamaması, gerekli tedbirleri almaması neticesinde çeşitli sıkıntı ve belâlara düşebilir. Bunlar insanın tamamen elinde
olan kendi fiillerinin neticesidir.602Bu âyetin tefsirinde Hz. Aişe (r.a) den rivayet edilen hadiste, “Kulun günahları çok olup da onları affettirecek kadar ameli
olmazsa Allah, o kulun günahlarını affetmek için onu üzüntüye düşürür ve bu yolla
onun günahlarını affeder”603 demektedir.
Kur’ân’da Hz. Peygambere itaatsizlik hususunda şöyle buyurulmaktadır; “Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet, onların arzularına uyma, Allah’ın
sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamaları için onlardan sakın
(diye onu indirdik). Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah, (öyle istedikleri, bunu hak
ettikleri için) onların bazı günahları sebebiyle başlarına bir belâ getirmek istiyordur.
İnsanların birçoğu gerçekten Allah’ın yolundan çıkmışlardır.604Âyetten anlaşıldığına göre;Hz. Peygambere itaatsizlik, belâ ve musibeti hak etme sebeplerindendir. Diğer bir âyette;“Resulün çağrısını aranızda, birinizin diğerini çağırması

Şûrâ, 42/30.
Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 7: 28.
601 Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, 5: 3159.
602 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu, 4: 752.
603 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6: 157.
604 Mâide, 5/49.
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gibi görmeyin. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Onun emrine
aykırı davrananlar başlarına ya bir belânın gelmesinden yahut can yakan bir cezaya
çarpılmaktan korksunlar”.605buyurulmaktadır. Dini emirlerhususunda, peygamberin emri Allah’ın emri gibi olduğundan, peygamberin emirlerine aykırı hareket etmelerinden dolayı insanlarındünyada belâ ve musibete uğrayacakları,âhirettede yaptıklarının cezasını görecekleri vurgulanmıştır.606
Münafıkların ibtilâ karşısındaki hallerini anlatan âyette Allah;“Öyleyse
nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felâket gelince hemen
biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik” diye yemin ederek sana gelirler!
Onlar, kalplerindekini Allah’ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt
ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle.”607buyurmaktadır.Münafıklar
bazı fiil ve eylemlerinden dolayı musibete uğradıklarında, Hz. Peygamber’e
gelip özür beyan etmişlerdir. Allah Hz. Peygamberden, onlara öğüt vermesini ve tesirli söz söylemesini istemiştir. Belki bu sözler kalplerine tesir ederde nifak hastalığından kurtulurlar.
Allah hesap gününde insanların itirazını önlemek için uyarıcı olarak
peygamberler göndermiştir. Bu konuda âyette“Kendi iradeleriyle önceden yaptıklarından ötürü başlarına bir musibet geldiğinde, “Rabbimiz! Ah, ne olurdu, bize
bir peygamber gönderseydin de âyetlerine uyup da mü’minlerden olsaydık!” diyecek
olmasalardı (peygamber göndermezdik.)”608buyurulmaktadır.Allah’ın peygamber ve kitap göndermesinin sebebi kullarının doğru yoldan sapmadan, kulluk görevlerini icra etmeleri içindir.“Eğer, o memleketlerin halkları iman etseler
ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice
bereketler (in kapılarını) açardık. Fakat onlar yalanladılar, biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik.”609Âyetten anlaşılan; Allah’ı inkâr

Nûr, 24/63.
Karaman v.dğr., Kur’an Yolu, 4: 103-104.
607 Nisâ, 4/62-63.
608 Kasas, 28/47.
609 Âraf,7/96.
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edip yolunu şaşıran insan veya kavme isabet eden musibet ve belâlar kulun
tekrar doğru yola girmesi, hatasını anlaması ve tövbe etmesi için ilâhî bir
ikazdır.
Allah “Bir millet, kendini bozmadıkça, Allah onların hallerini değiştirmez”610
buyurmaktadır.Âyete göre insanlar, iyi hallerini devam ettirdikleri müddetçe nimet ve huzur içerisinde bulunmaya devam ederler. Toplumların helâke
ve yokluğa sürüklenmeleri fitne, fesat, anarşi ve terör gibi kendi kabahatleri
yüzündendir.”611
Hz. Peygamber hicret ettiğindeMedine nimetlerle dolu bir yer idi. Daha
sonra Allahsünnetullah gereği Medine halkını rızık darlığı ile sınadı. Bunun
üzerine Yahudi ve münafıklar Hz. Peygamber için “Bu adamdan daha uğursuz birisini görmedik. O geldiğinden beri ürünlerimiz azaldı, fiyatlar yükseldi”dediler.Hz. Peygamber’e yapılan bu haksız ithama karşı bu âyetnâzil
olmuştur.612“Sana gelen her iyilik Allah’tandır. Başına gelen her fenalık ise senin
kendi nefsindendir…”613Âyette, insanın iradesinin belirleyici olduğu, kötülüğü
ve fenalığı Allah’ın istemeyeceği,insanın başına gelen musibetlerin kendi
tercihlerinin sonucu olduğu ifade edilmektedir.
Uhud savaşında Allah’ın sabır ve takva tavsiyelerine aykırı hareket eden
Müslümanlar, beklemedikleri bir sonuç aldılar. Bunun üzerine kendi içlerinde musibetin sebebini sorgulayarak “bu nereden başımıza geldi” dediler.
Âyetin devamında “De ki; o kendinizdendir (yoksa Allah va’dinden dönmüş değildir.)”614şeklinde cevap verilmiştir. Başta kazanılmış olan savaş daha sonra
Müslümanların emre itaatsizlik sebebiyle musibete dönüşmüştür. Âyetin“Allah her şeye kadirdir” şeklinde bitmesi; “Allah dileseydi bütün bu şartla-

Ra’d, 13/11.
İsmail Karagöz,Kur’an’a göre Musibetler Açısından İnsan ve Toplum,2. Baskı, (İstanbul: Çelik
Yayınevi) 176-177.
612 Râzî, Mefâtîhu’l-gayb,8: 171-172.
613 Nisâ, 4/79.
614 Âl-i İmrân, 3/165.
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ra rağmen zafer nasip edebilirdi. Fakat bu durum sünnetullaha aykırı olacak
veMüslümanlar bundan ibret almayacaklardı615şeklinde yorumlanmıştır.
Sonuç olarak,Allahsebepsizyere hiçbir fert ve topluma zulüm olsun diye
musibet göndermez.Belâ ve musibetlerin gelmesinde insanın yapmış olduğu
fillerde etkilidir. Aynı şekilde kavimlerin de başına gelen bazı belâ ve sıkıntılar yaptıkları hata ya da günahlar sebebiyledir. Musibetleri Allah’a isnat
edip, suçu ve suçluyu tamamen başka yerde aramak yanlıştır. Aynı zamanda insanın kendi nefsini sorgulaması gerekir. Bütün bu sayılanlarla beraber
insanın sınırlı bilgisi ile her musibetin hikmetini kavraması damümkün değildir.

1.2. Belâ ve Musibetlerin Gelmesinde Zulmün Etkisi
Zulüm;inançta, ahlâkta ve hukukta, doğru olandan, meşruiyetten ve
adaletten sapmak şeklinde tanımlanır.616Zulmün zıddı,“adalet”, “insaf”,
“kıst” gibi kelimelerdir. Kur’ân’da 300 küsur yerde “zulüm” kelimesi ve
türevlerinin geçmesi kavramın önemini ortaya koyması açısından mühimdir.Türkçe’de zulüm daha çok güçlünün zayıfa yaptığı haksızlık olarak anlamlandırılsadaKur’ân zulmü, bütün varlıklara karşı yapılan haksızlık olarak nitelemektedir. Zulüm kavramı Kur’ân’da; “küfür”, “şirk”617, “Allah’ın
hükümlerini çiğneme”, “günah işleme”618, “beşerî ilişkilerde haksızlığa
sapma”619 gibimânalarıyla kullanıldığını ifade etmek mümkündür.Bununla
birlikte “Allah’ın hiç kimseye hiçbir şekilde zulmetmeyeceği,620 insanların
dünyada uğradıkları zararların ve âhirette uğrayacakları cezaların kötülük-

Karaman v.dğr., Kur’an Yolu, 1: 711.
İbn Manzûr, “Zlm”, 12: 373-380. Daha geniş bilgi için, bkz. Mustafa Çağrıcı, “Zulüm”,
Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 44: 507, 509.
617 Lokmân, 31/13.
618 Bakara, 2/229.
619 Mâide, 4/45.
620 En’âm, 6/131; Hûd, 11/117.
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lerinin karşılığı olduğu,621 inkârcıların ve kötülük işleyenlerin sonuçta kendilerine zulmettikleri ifade edilir.622
Kur’ân; İnsanı zalim ve cahil olarak niteler623ve insanların başına gelen
bazı belâ ve musibetleri zulme bağlar. Bu zulümden dolayı fert ve toplumlar
çeşitli cezalara çarptırılmış ve helak olmuşlardır.Bunun Kur’ân’da birçok
örneği vardır. Allah, tartıda hile, fahiş fiyatla satış, stokçuluk ve ticarette her
türlü hileyi yapmalarından dolayı Hz. Şuayb’ın kavmine musibet ve belâ
vermiştir.“Emrimiz gelince, Şuayb’ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan
bir rahmetle kurtardık; zulüm edenleri de korkunç bir gürültü yakaladı, yurtlarında
diz üstü çöküp kaldılar.Sanki orada hiç oturmamışlardı! İşte böyle, Semûd’un yıkıldığı gibi Medyen de yıkılıp gitti!624Peygamberin bütün uyarmalarına rağmen
isyanda ısrar eden bu kavimpeygambere ve insanlara karşı yaptıkları zulümden dolayı helak edilmişlerdir.
Allah Hz. Musa’yı zalim kavmi uyarmak için görevlendirdiğinde; “O zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git. Onlar (zulümden) hâlâ sakınmayacaklar mı?”625 diye emretti. Görevi, zalim olan ve zulmünde aşırıya gidenleri
uyarmaktı. Firavun ilahlık iddiasıylakendine,626 zorbalık yapmakla halkına,627yalancı, hakir ve zavallı görmekle Hz. Musa’ya628 zulmetti. Allah, Hz.
Musa’ya; Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki senden önce Nûh, Âd
ve Semûd kavimleri, İbrâhim’in kavmi, Lût’un kavmi ve Medyen halkı da (peygamberlerinin bildirdiklerini) yalan saymışlardı. Aynı şekilde Mûsâ da yalancılıkla itham edilmişti. Ben ise o inkârcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak

Âl-i İmrân, 3/182.
Âl-i İmrân, 3/117.
623 Ahzâb, 33/72.
624 Hûd, 11/94, 95.
625 Şuârâ, 26/10.
626 Kasas, 28/38; Nâziât, 79/24.
627 A’râf, 7/127; Mü’min, 40/25.
628 Zuhruf, 43/51-52.
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yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen!629şeklinde hitap ederek zalimlerin sonunun ne olacağını bildirmiştir. İlahlık iddiasında bulunan Firavun
ve yanındakiler denizin ortasında boğuldular. Ne kendini nede yanındakileri kurtarabildi. İbret olsun diye Allah birçok âyette bu durumu zikretmiştir.630
Bu konuyla ilgili diğer bir örnekdeNûh(a.s)’ın kavmidir. Zenginlikle şımarmış kendini üst sınıf sayan mele güruhunun,631Hz. Nûh’u ve yanındakileri,“sana en reziller uyuyor”632,”İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü
de görmüyoruz”633şeklindeki ifadelerle tahkir ediyorlardı. Bu hem Allah’ın
elçisine hem de inanlara bir zulümdü. Bunun neticesinde başlarına gelen
belâ ve musibet, yaptıkları zulümlerin bu dünyadaki karşılığı olmuştur.
Âhirette ise ebedi cehennemde kalmakla cezalandırılacakları ifade edilmiştir.634 Hz. Nûh ve yanındakilerise kurtuluşa ermişlerdir.Kur’ân bunu şu şekilde ifade etmektedir;“Sen ve beraberindeki kimseler, gemiye bindiğiniz zaman:
“Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah’a hamd olsun de.”635Allah peygamberini ve ona iman edenleri yarı yolda bırakmamış zalimlere karşı üstün kılmıştır. Allah; zalimlerin tuğyanına (aşırılıklarına) suyun tuğyanıyla (taşmasıyla) mukabele etmiş, ceza suçun cinsinden olmuştur.636
Neticede insanın cezalandırılması günahından dolayıdır. Allah mutlak
adalet sahibidir ve asla kullarına zulmetmez. Bundan dolayı kavimlerin cezalandırılması da işledikleri suçun mukabili ve cinsinden olmuştur. Bu durumuKur’ânveciz bir şekilde ifade etmiştir.“Her birini günahından dolayı ceza-

Hac, 22/42-44.
A’râf, 7/136; Yûnus, 10/90; İsrâ, 17/103; Kasas, 28/38, 39, 40; Duhân, 44/24, 29.
631 A’râf, 7/60.
632 Şûrâ, 26/11.
633 Hûd, 11/27.
634 Hûd, 11/38,39; A’râf, 7/41.
635 Mü’minûn, 23/28.
636 Resul Ertuğrul, “Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -I-”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (5) 2017, 165-192.
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landırdık; kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik, kimini o korkunç ses
yakaladı, kimini yerin dibine gömdük, kimini sularda boğduk. Allah’ın muradı onlara kötülük etmek değildi, fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı”.637Burada dikkat çeken bir diğer husus; kişi veya kavimler azdıkları zaman,gelen
belâ ve musibetin sadece zalimleri helak etmesi, mü’minlerin bundan etkilenmemeleridir. Doğal afet (bir kısmının sebep ve sonuçlarına insan hiç müdahale edememektedir) vb. durumlarda ise gelen belâlariyi ve kötü insanların hepsine isabet eder.Bu durum iyi insanlar için bir imtihan, kötüler için
ise ceza olarak değerlendirilebilir.

2. Belâ ve Musibetin Kaynağı/Faili ve Nedeni
Kader konusunda ifade edildiği gibi, insanın yapmış olduğu fiillerin tamamen kendi tasarrufu ve bundan dolayı sorumlu tutulduğunusöyleyen
âyetler olduğu gibi bunun tam aksini söyleyen âyetlerdevardır. Burada yer
vereceğimiz âyetler yukarıdaki bölümde yer alanların aksine,belâ ve musibetlerin Allah’ın takdiri olduğunu ifade etmektedir. Daha açık bir ifadeyle,
insanın hak etmediği halde veya bütün önlemleri almasına rağmen belâ ve
musibetlere maruz kalması ne anlama gelir? Bu kaderin hangi boyutunu
oluşturmaktadır?
Musibet ve belâların bir kısmı doğrudan Allah’ın takdirine bağlıdır.
Âyetlerdeşöyle buyurulmaktadır. “Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen
hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah’a göre kolaydır.”638Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir! Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. Kuşkusuz bu, Allah için çok kolaydır”639Musibeti;
insana isabet eden mermi gibi ani ve tesirli dokunan şey olarak yorumlayan
Elmalılı, yeryüzünde meydana gelen her türlü zarar, doğal afet ve insana
sıkıntı veren her durumu musibet olarak niteler. İnsana isabet eden hastalık,

Ankebût, 29/40.
Hadîd, 57/22.
639 Hac, 22/70.
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işkence, açlık, susuzluk ve ölümüde nefislerin musibeti olarak yorumlar.
Musibetlerin biz yaratılmadan önce Allah tarafından yazıldığını ve bunun
Allah için kolay olduğunu, insanın bundan kaçamayacağını söyler. Ayrıca
belâ ve musibetleri kadere bağlamanın insanın kalbine kuvvet, zorluklar
karşısında insana dayanma gücü vereceğini de söylemiştir.640SeyyidKutub,
yeryüzünde meydana gelen olayların belli bir plan dâhilinde olduğunu, varlıkların birbirine bağlı bir bütün oluşturduklarını, Allah’ın bilgisi dâhilindemusibetlerin belirlenmiş yasalar çerçevesinde meydana geldiğini söyler.
İnsan bunu idrak ederse bütün musibetleri olgunlukla karşılayacağını da
ifade etmektedir.641
Münafıkların Tebük savaşına hazırlık aşamasında davranışlarını anlatan
pasajda konumuzla ilgisi olan iki âyeti burada zikretmek gerekir. “Sen iyi bir
sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir; ama başına bir musibet gelse, “Biz tedbirimizi önceden almıştık” derler ve sevine sevine dönüp giderler.De ki: “Allah bize ne
yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim mevlâmızdır.”Mü’minler yalnız Allah’a
güvenip dayansınlar.642Bu âyetlere kader ekseninde bakılabilir. SeyyidKutub;
Allah’a güvenme ve dayanma konusunda “ilâhî emirleri uygulamayan, sebeplere sarılmayan, Allah’ın hiç kimseyi kayırmayan ve hiç kimsenin hatırını saymayan yürürlükteki yasasını kavrayamayan insan, gerçek anlamda
Allah’a güvenmiş ve Allah’a dayanmış olmaz”643 demektedir.
Yukarıdaki âyette geçen “Allah’ın yazması” ifadesi nasıl anlaşılması gerekir? Musibetin kaynağı insanın yapma-etmelerimidir? yoksa Allah’ın
yazması mıdır?Uhud savaşında sonucun Müslümanların aleyhine olması,
Allah’ın takdiri demek yani musibetin kaynağını Allah’a nispet etmek ne
derece doğrudur? Müslümanların Hz. Peygamberin emrine muhalefetlerinden dolayı savaşın seyri değişmiş ve neticede bir mağduriyet durumu orta-

Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 7: 435.
Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, 6: 3492.
642 Tevbe, 9/51-52.
643 Kutub,Fî Zılâli’l-Kur’ân, 3: 1664.
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ya çıkmıştır. Yukarıdaki âyetlerde Müslümanların diliyle ifade edilen, “Allah
bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir”kısmını bir teslimiyet olarak anlamak
doğru değildir. Hz. Peygamber ve sahabelerbu şekilde anlamış olsalardı
hiçbir hazırlık yapmaz bir tarafta Allah’ın takdirini beklerlerdi. Ama tam
aksine Tebük ve Uhud savaşında her türlü hazırlığı yaptıkları görülmektedir.Aynı zamanda bu Allah’ın emridir.644 Bu ifadelerin münafıklara karşı
moral-motivasyonu sağlayan, mü’minleri kuvvetlendiren bir etken olarak
anlaşılması gerekir. Çünkü moral-motivasyon bütün işlerde (hastalık, savaş,
afet vb.) önemlidir. Musibeti sebep-sonuç ilişkisi içinde Allah’ın iznine bağlı
olarak vuku bulan bir olay olarak anlamak daha doğrudur. Allah tarafından
insanın musibetlerle karşı karşıya bırakılmasının neden ve hikmetlerini şu
şekilde ifade etmek mümkündür:

2.1. İnsanların Sabır Düzeyini Ölçmek
İnsanın birinci derecede etkin olmadığıbelâ ve musibetlerle sınanmanın
hikmetlerinden ilki; sabır eğitimidir.Sünnetullah neticesinde vuku bulan
çeşitli felaket, musibet, belâ ve doğal afetlerin akabinde meydana gelen acı,
hüzün ve ıstıraplar sabır imtihanının araçlarıdır.Allah kullarının sabrını denemek,bazen de sabreden ile sabretmeyeni ortaya çıkarmak için kula musibet ve belâ verir.“İçinizdeki mücahitlerle sabredenleri ortaya çıkarıncaya kadar
elbette sizi deneyeceğiz.”645âyeti bunun delili niteliğindedir. Allah, denemenin
hikmetini gerçek anlamda mücahit olanlarla, sabredenleri ortaya çıkarmak
olduğunu ifade etmiştir.
Mü’minlerinmal ve can konusunda denenecekleri, ehl-i kitap ve müşrikler tarafından çeşitli eziyetlere maruz kalacaklarını haber veren âyette, “Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz; şüphesiz
sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlar-

644
645

Enfâl, 8/60.
Muhammed, 47/31.
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dandır”, buyurulmaktadır.646İki te’kid edatıyla ve daha da güçlendirmek için
meçhul sıygasıla“belâya uğratılacaksınız”ifadesinin kullanılması,ibtilânın
kesinliğini

ortaya

koymakta,ibtilânın

neticesinde

ise“takva

ve

sa-

bır”erdemlerinin sergilenmesi istenmektedir.
Hz. Peygambersabrı; “acı bir olayın yaptığı sarsıntıya karşı ilk anda gösterilen tahammüldür”647 şeklinde tanımlamaktadır. İnsanların başına gelen bazı
musibetler hak ettiklerinden veya yaptıkları hatalardan değildir. Buna, doğal afetler ve ölüm gibi insan kudretini aşan durumlar örnek olarak verilebilir.Kur’ân’a göre, belâ ve musibetlere karşı insandan beklenen davranışın
sabır olduğusöylenebilir. Ancak burada bir hususu unutmamak gerekir.
Sabır, miskinlik, zillete katlanmak, eli kolu bağlı olmak demek değildir. İnsanın gerekli bütün önlemleri almasına, kâinattaki cari olan ilâhî kanunlara
riayet etmesinerağmen musibete dûçarolması durumunda isyan etmeyip
sabr-ı cemil648 göstermesi gerekir.Hz. Peygamberin;“Mü’minin işi hayrete
şayandır. Zira işinin hepsi onun için hayırdır. Bu özellik yalnız mü’mine özgüdür.
Zira sevinirse şükreder. Bu onun için hayırlıdır. Başına belâ gelirse sabreder. Bu da
onun için hayırdır.”649 hadisi mü’minin belâ karşısında göstermesi gereken
tavrı ortaya koymaktadır.

2.2. Kulu Uyarmakve Tövbe Etmesini Sağlamak
Allah merhameti gereği bireyin veya toplumun işlediği hatave günahlardan dolayı hemen cezalandırmaz.650Allah,insanın yaratıcısını unutan,
gaflete dalankullarına dünyanın bir imtihan yeri olduğunu hatırlatır.Allah’ın kullarına bu ikaz ve hatırlatmalarıbazen belâ ve musibetler aracılığıyla olur.Bu belâ ve musibetler insana aciz, yaratılmış ve imtihanda oldu-

Âl-i İmrân, 3/186.
Buhârî, “Cenâiz”, 32.
648 Yûsuf, 12/18.
649 Müslim, “Zühd”, 64.
650 İbrâhim,14/42; Müslim, “Birr”, 61.
646
647
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ğunu hatırlatır ve hatasının ve suçunun cezasız kalmayacağının farkına
varması ve tövbe etmesi için uyarır.
İnsanlar bazen farkında olarak bazende farkında olmadan sınanırlar.İsrailoğullarından bahseden âyette; “Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki
defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar.”651Âyet
insanın yılda bir veya birden fazla sınandığını ve buna rağmen ibret alıp
tövbe etmediğini ifade etmektedir. İbn Abbas âyeti;“Onlar her yıl bir veya
iki defa hastalıklara mübtelâ olurlardı da yine de nifaklarından tövbe etmez
ve mü’minler hastalandığında bundan ders aldıkları gibi, onlar bu hastalıklarından ibret almazlardı. Zira mü’min, hastalandığında, günahlarını ve Allah’ın huzuruna çıkıp duracağını hatırlar, bu da onun imanını ve Allah’a
karşı olan saygı ve haşyetini arttırır,”652 şeklinde yorumlamıştır.
Musibet ve ibtilânın amaçlarından birisi de insanın günahından dönmesini sağlamaktır. Âyette;“Belki dönüş yaparlar diye, onlara o büyük azaptan önce
daha yakın olan azaptan muhakkak tattıracağız653şeklinde ifade edilmektedir.
Âyette geçen “büyük azap”tan maksadın âhiret azabı olduğu belirtilir; “yakın azap” ise daha çok dünya hayatındaki belâ ve sıkıntılar şeklinde açıklanır.”654 Yine açık şekilde“Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka (dünyada başlarına gelecek) bir azap daha var; fakat çoğu bunu bilmez”..655Âyetindede zulmedenlerin hem dünyada hemde âhirette cezalandırılacağı vurgulanmıştır.Fakat dünyadaki musibetlerinin mahiyeti tam olarak açıklanmamıştır.Bazı müfessirler;“dünyadaki musibetleri açlık,yakınlarını veya mallarını
kaybetme,savaşlarda yenilgiye uğrama gibi kıyametten önce karşılaşacakları
her türlü belâdır” şeklinde yorumlamışlardır.656

Tevbe, 9/126.
Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 16: 238.
653 Secde, 32/21.
654 Karaman v.dğr,. Kur’ân Yolu, 4: 360-361.
655 Tûr, 52/47.
656 Karaman v.dğr.,Kur’ân Yolu,5: 145-148.
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İnsanın başınabelâ ve musibet gelince yalvarır, yakarır.657Belâ ve musibetin kimden ve neden geldiğini idrak ederse hatasından döner, pişman
olur, tövbe eder ve belâya uğratıldığı şeyden daha hayırlısını dua ile Rabbinden ister.Kur’ân’da insanlara ibret olsun diye bahçe sahipleri örnek olarak verilir. Rivayet olunduğuna göre, Müslüman olan birisinin, San’a’ya
yakın bir yerde, içinde hurmalıkların ve ziraata elverişli arâzîlerinolduğu bir
malı, akan güzel bir suyu vardı. Hasad zamanı, bu arâzîde yetişen ürünlerdenfakirlerin ve yoksullarınhaklarını bolca vermekteydi. Ölünce, bu mal ve
mülke oğulları sahip oldu. Sonra da “Çoluk çocuğumuz çoğaldı kalabalıklaştık mal ise az, biz babamızın yaptığı gibi, fakirlere bir şey vermeyiz”demeye, mal ve mülkün sınanmak için Allah tarafından verildiğini, o
malda fakirlerin hakkı olduğunu unutup nankörleşmeye başladılar. Bunun
üzerine Allah Teâlâ onların bahçelerini yakıverdi.“Biz, vaktiyle şu bahçe sahiplerine belâ verdiğimiz gibi onlara da belâ verdik. Hani bahçe sahipleri, (“Allah izin
verirse” gibi) bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle
devşireceklerine yemin etmişlerdi.”658Âyette bahçe sahiplerinin kendilerini malın gerçek sahibi sanmaları, sahibini unutmaları, inşallah dememeleri,kendilerinden başka kimseye bir şey vermek istememeleri659belâ ve musibeti hak etmelerine sebebiyet vermiştir.
Başlarına gelen belâ,âyette şu şekilde anlatılır.“Fakat onlar uykudayken
rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş
gibi oldu.”660Mal ve mülkün gerçek sahibi olan Allah bahçeye gökten bir ateş
salıverdi de sahipleri uyurken, o bahçe yanıp kül oldu.661 Fakat onlar “Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler.”“Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına
gidin!”662Birbirlerini bir an önce kimseler duymadan bahçeye gidip ürünü

Rûm, 30/33; Zümer, 39/8.
Kalem, 68/17-18.
659 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 8: 273-274.
660 Kalem, 68/19-20.
661 Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 30: 88.
662 Kalem, 68/21-22.
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hasat etmek için teşvik ediyorlardı.“Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle
fısıldıyorlardı. Aman, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın.”663 diyerek,Allah’ın onlar için göndermiş olduğu belâ ve musibetten habersiz bir
şekilde “Amaçlarını, planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp
gittiler.”“Bahçeyi gördüklerinde ise “Herhalde yanlış yere gelmişiz; yok yok, ürünü
kaybetmişiz” dediler.”“İçlerinden aklı başında olan birisi: “Ben size, Allah’ın yüceliğini dile getirmelisiniz’ dememiş miydim?” dedi.664 Başlarına gelen belâ ve musibetin Allah’tan bir uyarı ve bu durumun yaptıkları hatanın bir sonucu olduğu söylenebilir. Bahçe sahipleri ilâhî uyarı sonrasında,“Rabbimizin şanı
yücedir; doğrusu biz haksızlık etmişiz.”665ifadeleriyle pişmanlıklarını ve yaptıkları hatayı dile getirerek“birbirlerini kınamaya başladılar, Yazıklar olsun bize”,“gerçekten biz azmış ve sapmıştık dediler.”666
Neticede, belâ ve musibet kulun hatasını anlamasına, yaptığından dolayı kendini kınamasına vesile olmaktadır. Aynı şekildekişilerin pişmanlık
duyuptövbe etmesinesebep olduğu gibi, onlar yaşadıkları belâ sonrasında
“Belki rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz rabbimizden bunu diliyoruz”667 diyerek mülkün gerçek sahibine yönelip,isyanı değilde itaati seçip
başlarına gelen belâ ve musibeti kendi açılarından kazanca dönüştürmüşlerdir.İlâhî uyarının mahiyetini anlayıp tövbe etmişlerdir.İnsanlara düşen, belâ
ve musibetler karşısında sabır gösterip tövbeye yönelmek, bu konuda hata
ve kusuru varsa düzeltme yoluna gitmektir.

2.3. Azap Etmek ve Cezalandırmak
İnsanlar; ilâhî buyruklara aykırı davranmış,668 dinin yasaklamış olduğu
kötü davranış ve günahlara dalmışlar669bunun sonucu olarakbelâ ve musi-

Kalem, 68/23-24.
Kalem, 68/25-28.
665 Kalem, 68/29.
666 Kalem, 68/30-31; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 8: 274-278.
667 Kalem, 68/32.
668 Nisâ, 4/14.
663
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betlere maruz kalmışlardır.670 Buna bazı kavimlerin işlemiş oldukları günahlardan dolayı helak edilmeleri671örnek olarak verilebilir. Kur’ân, bazı kavimlerin Allah’ın koymuş olduğu hükümleri yok saydıklarını, azgınlık ve haddi
aşmada ileri gittiklerini bildirir.672Haddi aşan ve ilahlık noktasında Allah’la
boy ölçüşmeye kalkışan insanlardan bahseder. Haddini bilmeyen bu insanlar, ilahlık iddiasında bulunmuşlar,673 kendilerini Allah’ın yerine koymaya
kadar işi vardırmışlardır. Allah,haddini bilmez bu kişi ve toplumları, kudret
ve azametinin bir tecellisi olarak belâlara gark etmiş674 bazende çeşitli şekillerde helak etmiştir. Ancak yukarıda ifade edildiği gibi insanların başına
gelen belâ ve musibetlerin hepsini ceza olarak nitelemek doğru değildir.675
Allah,peygamber göndermeden bir kavme azap etmeyeceğini söylemektedir.676İnsanlar, azap gelmeden önce muhakkak uyarılmışlar, buna rağmen
günahlarında ısrar edenler677belâve musibete uğratılmışlardır. Helak olan
kavimlere bakıldığı zaman ortak birtakım özellikler taşıdıkları görülür. Allah’a şirk koşmak,678 peygamberi inkâretmekveya öldürmek,679Allah’ın âyetlerini açıkça yalanlamak,680 küfür ve isyanda ısrar etmek681vb. gibi.Bunun
doğal bir sonucu olarak da peygamberlerin onlara karşı kullandığı argümanların da birbirine benzediği söylenebilir.Bütün peygamberlerin tevhide,682 peygambere itaat ve takvalı olma,683tövbe ve istiğfara çağırma,684tebliğ

Mâide, 5/90, 91.
A’râf, 7/163.
671 Yûnus, 10/29, 49; Sad, 38/15; Yâsin, 36/53; Kamer, 54/31.
672 Mâide, 5/32.
673 Nâziât, 79/24.
674 En’âm, 6/42.
675 Geniş bilgi için bk. Sami Özarslan, “Doğal Afetler Karşısında Din ve Diyanet Hizmetleri”,
Din Şûrası Tebliğleri, Ankara 2009.
676 İsrâ, 17/15.
677 Vâkıa, 56/46.
678 Bakara, 2/96; En’âm, 6/19, 80; A’râf, 7/173, 191; Yûnus, 10/34.
679 Şuarâ, 26/105, 109, 123, 127, 141, 145, 160, 164, 176, 180; Hûd, 11/89.
680 Âl-i İmrân, 3/112.
681 Bakara, 2/161.
682 A’râf, 7/59,65,73,85; Hûd 11/50,61,84; Mü’minûn, 23/23,32.
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görevlerine karşılık bir ücret talep etmeme685gibi konularda ortak hareket
ettiklerini ifade etmek mümkündür.
Peygamberlerin bir ücret talep etmeden686 onları kurtuluş ve selamete
çıkaracak davetlerine rağmen,kavimlerin küfürde ısrar etmeleri,687haddi
aşmaları,688peygamberleri yalanlamaları ve hatta öldürmeleri689 helaklerini
vacip kılmıştır. Bu kavimlerin bir diğer özelliği de mücrim/suçlu olmalarıdır.690Cürm; sözlük mânası itibarıyla“meyveyi ağacından toplamak” demektir. Bu kelime helak olan kavimlerle ilgili kullanılan ortak bir kavram olup,
gerçek mânasının dışında “hoş karşılanmayan her fiil”için kullanılmıştır.691Helak olan kavimler ve işledikleri günahlar isimlendirilirken692 bu kelime kullanılmış, âyetlerde Allah’a ve peygamberlere karşı işlenen suçlar
(şirk, küfür, yalanlama vb.) “cürm” olarak nitelenmiştir.693
Dünyalık geçici menfaat, heva ve hevesleri uğruna Allah’ın göndermiş
olduğu elçileri ve kitapları yalanlayan, inkâr eden ve kendi nefislerinin istekleri doğrultusunda yaşayıp, haksızlık ve zulüm yapanlar, sonunda Allah’ın belâ ve musibetinden kaçamamışlardır.Kur’ân’da işledikleri suçlardan
dolayı helak edilen toplumlar şöyle anlatılmaktadır. “Nitekim zulme dalmışken helâk ettiğimiz nice beldeler var ki evlerinin duvarları çatıları üzerine yıkılmış,
ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, (harap ol-

Şuarâ, 26/108,110,126,131,144,150,163,179.
İbrâhîm, 14/10.
685 Şuarâ, 26/109, 127, 145, 164, 180.
686 Yâsîn, 36/21.
687 Yâsîn, 36/46.
688 Mâide,5/87.
689 Bakara, 2/87.
690 En’âm, 6/147.
691 İsfahânî, “crm”, 192.
692 A’râf, 7/133; Yûnus, 10/75: Hûd, 11/116; Hicr, 15/58; Sebe, 34/32; Duhân, 44/37; Casiye,
45/31; Zâriyât, 51/32.
693 En’âm, 6/147; Yûnus, 10/13, 17; İbrâhîm, 14/50; Tâhâ, 20/74; Şuarâ, 26/200; Kasas, 28/17;
Rûm, 30/4, 12; Secde, 32/22; Sâffât, 37/24; Duhân, 44/37.
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muş) nice görkemli köşk vardır!”694Âyette beldelerin helak sebebi “zulüm”olarak ifade edilmiştir.Kur’ân bize Allah’ın verdiği nimet ve ikrama
karşı nankörlük ve haksızlık yapan şehirlerin de azaba uğradığını ifade etmektedir. “Allah şöyle bir şehri örnek veriyor: Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu;
her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah’ın nimetlerine karşı nankörlük etti, Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felâketini tattırdı.”695“Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu
yalancılıkla suçladılar, bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi.”696Bu âyetlerin Mekke halkı için nazil olduğu konusunda müfessirlerin çoğu görüş beyan etmişlerdir. Allah Mekke halkına her türlü rızkı,korkudan emin olmayı nasip etmişti. Huzur ve güven içerisinde yaşarlarken bu nimetin kıymetini bilmeyip kendilerine gönderilen elçiyi de yalanlamışlardı. Allah da bu nimetleri ellerinden alarak onlara yokluk ve korku
musibetini vermiştir.697
İnançların mukaddes olması ve kesinlikle alay konusu edilmemesi698 gerekliliğine rağmen, peygamberler tarihine bakıldığı zaman Allah’ın azabına
uğrayan toplumların ortak niteliklerinden birisi de kendilerine gönderilen
elçi ile alay edip onu yalanlamaları ve getirdiği emirleri inkâr etmeleridir.İnkâr ve alay yolunu tercih edenlerin sonu âyette şöyle ifade edilmektedir;“Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi; ancak ben inkâr edenleri bir süre serbest bıraktım, sonra da onları yakaladım. Görülsün işte azabım nasılmış.”“Onlar için dünya hayatında büyük bir azap vardır; âhiret azabı ise elbette
daha çetindir, onları Allah’a karşı koruyacak kimse de yoktur.”699Bu âyetlerin hangi topluluğa indiğinin âyette net bir şekilde ifade edilmemesi yer ve kişilerin

Hac, 22/45.
Nahl, 16 /112.
696 Nahl, 16 /113.
697 Râzî, Mefâtihu’l-gayb, 20: 131; Muhammed Ali es-Sâbûni, Safvetü’t-tefasir, (Kahire: Dâru
Sâbûni, 1396/1976), 2: 147.
698 Ahmet Abay, Kur’an’da Kişilik Eğitiminin İlkeleri (İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2012), 290.
699 Ra’d,13/32, 34.
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önemli olmayıp hüküm olarak bu fiilleri işleyenlerin aynı belâ ve musibetlere uğrayacak olmalarıdır.
Allah, Kur’ân’dankavminin önce alayına sonrada inkârına maruz kalan
Hz. Peygambere örnekler vererek kendisinden önceki peygamberlerinde
aynı şekilde yalanlandıklarını700ifade etmektedir. İnkârcıların ve alay edenlerin bu tutumlarının dünyada da âhirette de cezasız kalmayacağını da belirtmektedir. Allah onlara mühlet vermiş daha sonra hiç ummadıkları bir
anda onları musibete ve belâya uğratmıştır.Belâ ve azabın geciktirilmesi
gelmeyeceği anlamında değildir.Belâ ve azap gelecek ve o sırada Allah’tan
başka yardım edecek kimse de olmayacaktır.701Allah peygamberler göndererek tevhide davet ettiği kullarını mutlak surette belâya maruz bırakmıştır.
Bunun sebebini de şöyle açıklamıştır. “Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek mutlaka ora halkını, Allah’a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır.Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve “Atalarımızda böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı” dediler. (İnkârda ısrar
edince) biz de onları, kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık.”702Âyette kendilerine Allah’ın elçisi gelmesine rağmen tercihlerini haktan yana kullanmayan,belâ ve sıkıntıya maruz kaldıklarında Allah’a yalvarmayan, bolluk ve
mutluluk yaşadıklarında şükretmeyen bu durumların tamamını daha önce
atalarının da yaşamış olduklarını söyleyerek ilâhî iradeyi görmezden gelenlerin, ansızın azaba çarptırıldığı ifade edilmektedir. Allah onların durumunu
değiştirmesine karşılık kendileri durumlarını asla değiştirmemiş inkârdaısrar etmişlerdir. Kalpleri katılaşmış,703 başlarına gelen belâlardan ders çıkarmamışlardır.704

En’âm, 6/10; Hicr, 15/11; Kehf, 18/106; Enbiyâ, 21/41; Zuhruf, 43/7.
İsrâ, 17/67.
702 Âraf, 7/94-95.
703 En’âm, 6 /43.
704 Karaman v.dğr.Kur’an Yolu, 2: 559-560; A’râf, 94-95.
700
701
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Sonuçta insanınhangi çağda ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın aklını kullanması gerekir. Belâ ve musibetlerin içindeki hikmeti kavrayarakilâhî lütufla verilen nimetin imtihan aracı olduğunu bilerek hareket etmeli,
bunu kendine mal etmemelidir.İnsan, Kur’ân’ıasırlar öncesine hapsederek
kendi zamanına taşımazsa,inkârında, isyanında ısrar edersedünyadabelâyaâhirette azaba müstahak olur.

2.4. İnsana Acziyetini Hatırlatmak
Kur’ân, insanın zayıf ve aciz yaratıldığını,705 Allah’a verdiği sözleri unutan bir varlık olduğunu,706 zarara uğradığı zaman her durumda dua ettiğini,707 gururlu ve kibirli olduğunu,708 mazeret üreten,709hırslı ve cimri710 bir
yapıda yaratıldığınıhaber vermektedir. İnsan psikolojisini anlatan âyetlerde
Allah;“Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır.Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur.Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını
yararlandırmaz.”711İnsan darlığa düştüğünde ise“Ama insanlardan öyleleri vardır ki, "Ey rabbimiz! Bize bu dünyada ver" diye dua ederler. Böyle bir kimsenin
âhiretten hiç nasibi yoktur.”712derbuyurulmaktadır.
Yukarıda saydığımız ve insanın aslında aciz bir varlık olduğunu vurgulayan bu âyetlere rağmen, insanın haddi aşarak azdığını, hak ve hukuk tanımadığına da şahit olmaktayız. Kur’ân’da (طغى-  )طغيانkelimeleri ve türevleriyle ifade edilen ve sözlük mânası; “azmak, sapmak; taşmak”713olan tuğyan
kavramı “kişinin soyluluk, zenginlik, siyasal ve sosyal statü, iktidar gücü vb.
gelip geçici durumlara aldanarak önce Allah’a, ardından yaratılmışlara karşı

Nisâ, 4/28.
Tâhâ, 20/115.
707 Yûnus, 10/11-12.
708 Âl-i İmrân, 3/188.
709 Fetih, 48/11.
710 Meâric, 70/19-20.
711 Meâric, 70/19-21.
712 Bakara, 2/200.
713 İsfahânî, “Tğy”, 304-305; İbn Manzûr, “Tğy”, 15: 7-9; Fîrûzâbâdî, “Tğy”, 1357.
705
706
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büyüklenmesi, Allah’ın emirlerine boyun eğmeyi ve O’na kulluk etmeyi
gururuna yedirememesi, mânevî ve ahlâkî açıdan değersiz şeylerin cazibesine kapılarak onlarla avunup aldanması yüzünden işlediği bütün olumsuz
davranışları kapsamaktadır.”714Bundan dolayı Allah insana acizliğini hatırlatma sadedinde fert ve toplumları çeşitli şekillerde belâ ve musibetlere maruz bırakır.
Kur’ân’da tuğyan; yalan söylemek, hak ve hukuk tanımamak, fesad, israf, dengeyi bozma, ölçü ve tartıda hilekarlık anlamlarında zikredilmektedir.715ÂyetlerdeFiravun716ve diğer kavimlerin helakinin,tuğyan (haddi aşma)sebebiye olduğu ifade edilmiştir.717
İnsanı haddini aşmaya sevk eden bir diğer husus da kendi kendini yeterli görmesi yani “müstağnî” olmasıdır. Alaksûresinde ifadesini bulan bu
özellik, insanın Allah’a karşı haddini aşmasına ve azmasına sebep olan etmenlerdendir.718İnsanın kendini yeterli görmesibelâ ve musibeti hak etmesine sebep olabilir.
İnsanı isyana ve günaha sevk eden birçok sebepten bahsedilebilir. Burada zikredilen hususlar daha çok insanın gurur ve kibrinden dolayı azması
ile ilgilidir. Bu şekilde azan ve isyan eden fert ve toplumların belâ ve musibetlerle acizliklerinin hatırlatıldığı bazen de helak edildikleri görülmektedir.
Belâ ve musibetlerin insan davranışlarını nasıl yönlendirdiğini anlatması
hususunda “Biz insana nimet verdiğimizde o, şükürden yüz çevirir, başını alır
uzaklaşır. Fakat kendisine sıkıntı dokununca, bir de bakarsın uzun uzun yalvarır

Metin Yurdagür, “Tuğyan”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2016), 2: 618.
715 Hûd, 11/112; Tâhâ, 20/81; Rahmân, 55/8-9.
716Tâhâ, 20/24, 43, 45; Nâziât, 79/17; Fecr, 89/11.
717 Mâide, 5/64, 68; Hâkka, 69/5; Fecr, 89/6, 14.
718 Alak, 96/6, 7.
714
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durur.”719âyeti zikredilebilir. Âyet; insana sıkıntı verecek belâlar isabet edince acizliğinin farkına vararak uzun uzun dua ettiğini ifade etmektedir.
Netice olarak insan azmaya ve tuğyana meyillidir. Haddini aşan fert ve
toplumlarınte’dip edilmeleri, kendilerinin yaratılmış ve aciz varlıklar olduklarının hatırlatılması gerektiğinde, Allah belâ ve musibetleri onlara musallat
eder. Halbuki insan yukarıda sayılanların aksine, nimeti Allah’tan bilmeli ve
buna karşı şükretmeli, yokluğunda sabretmeli ve haddini bilmelidir.

3. İbtilâ Alanları ve Sonuçları
Kur’ân’da belâ kelimesiâyetlerin bir kısmında iki te’kid harfiyle ( –ولَنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم
َ
 ) َليَ ْبلُ َو َّن ُك ُم – َلت ُ ْبلَ ُو َّنgelmesi denemenin kesin bir şekilde vuku bulacağını ifade
eder. Bu,sınamanın dünyanın ve insanın yaratılması720 ile başladığını aynı
zamanda kıyamete kadar süreceğinive değişik şekillerde tezahür edeceğini
göstermektedir. İbtilââyetleri bir bütün olarak düşünüldüğünde denenme
alanlarının çeşitli olduğu söylenebilir. Zamanın değişmesiyle beraber bu
çeşitlilik de artmaktadır.Burada “ibtilâ alanlarından” Allah’ın hangi belâ ve
musibet ile neyi sınadığını ve insan veya toplumların ödül ve cezalarının ne
olduğu kastedilmektedir.

3.1. İmanla İbtilâ ve Sonuçları
 أ َ ْمنveya ان
ِ  أ َمkelimelerinden türemiş,sözlükte;“birini söylediği sözde tasdik etmek, söylediğini kabul etmek,
İman; ( )ا م نharflerinden oluşan,

gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, şüpheye yer
vermeden kalpten tasdik etmek; eman vermek, emin kılmak”721 gibi mânalara gelir. Istılahta ise Hz. Peygamber’in Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen İslâmî esasların, hükümlerin ve haberlerin, doğru ve gerçek ol-

Fussilet, 41/51.
Mülk, 67/2.
721 İsfahânî, “Emn”, 25-26; Karaman v.dğr., “Emn”, Dini Kavramlar Sözlüğü (Ankara: DİB Yayınları, 2006), 315.
719
720
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duğuna tereddütsüz inanmaktır.722 İman kelimesi ve türevleri Kur’ân’ı Kerim’de 800’den fazla yerde geçmektedir.723
İman sınanma alanlarının ilkini oluşturur. Çünkü dinde bütün amel ve
davranışlar iman ile anlam kazanır. İmanın sadece sözlü olması da bir anlam
ifade etmez. Derinlemesine ve inanılması gereken hususları bütün boyutlarıyla kapsayan bir iman olması gerekir. Kelamcılar imanın tasdik, ikrar ve
amel boyutları ile ilgili değişik yorumlarda bulunmuş, imanın sahih olması
için farklı görüşler öne sürmüşlerdir.724Kur’ân iman esaslarını birçok âyette
sıralayarak insanların inanmasını ister. Allah; “Yüzlerinizi doğuya ve batıya
çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah’a, âhiret gününe, meleklere,
kitaba ve peygamberlere iman edendir…725şeklinde inanılması gerekenleri sıralamıştır. Âyette inanç esasları; Allah’a, peygamberlere, kitaplara, meleklere,
âhiret gününe iman şeklindedir.726 Bu esasların sınanma alanlarını oluşturur.
İmanın dinin merkezinde olması, hayattaki fillerin bu merkeze göre anlam
kazanması, insanın ve toplumların sınanmasında,imanınilk ve ön şart olmasını gerektirmektedir.
Kur’ân’da, “Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar
bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz
insan çok zalim, çok bilgisizdir,”727âyetiyle insanın sorumluluğundan ve ema-

Gölcük-Toprâk, Kelam,106; Mustafa Sinanoğlu, “İman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 22: 212;Süleyman Kaya, Kur’an’da İmtihan, (Doktora Tezi,SakaryaÜniversitesi, 2002),200-207.
723 Abdulbâkî,”Emn”, 103-118.
724 İmam-ı Eş’arî (v. 324), İmam Mâtüridî (v. 333), Bâkıllânî (v. 403), Cüveyni (v. 478), Gazzalî (v.
505), Nesefi (v. 508), Şehristanî (v. 548), Razî (v. 606), Âmidi (v. 631) gibi âlimler“İmanın tasdik; Pezdevî (v. 482), Serahsî (v. 490); iman kalb ile tasdik dil ile ikrar, Mu’tezile, Havaric ve
Zeydiye ise; İmanın kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amel olduğunu söylemişlerdir (GölcükToprak, Kelâm,113-114).
725 Bakara,2/177; Nisâ,4/136; Bakara,2/62, 285.
726 Bakara, 2/285.
727 Ahzâb, 33/72.
722

~ 139 ~

— Nazife Sağlamoğlu—

neti yüklendiğinden bahsedilir. İman ve emanet728 kelimelerinin aynı kökten
türemiş olmaları bu kelimenin “inanma sorumluluğu” olarak yorumlanmasına imkân verir.729 Aynı zamanda âyette insanın irade hürriyetine, zalim ve
cahil olduğuna vurgu yapılmaktadır.Sadece emaneti yüklenmek veya “îman
ettim” demek yeterli değildir. Bununla beraber imanın çeşitli şekillerde sınanması gerekir.Âyette;“İnsanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, sadece “İman
ettik “demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz, onlardan öncekileri
de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ O, yalancıları
da mutlaka ortaya çıkaracaktır”730buyurulmaktadır. Her ne kadar tefsirlerde bu
âyetlerin, Bilâl-i Habeşî (v. 20/641), Ammâr b.Yâsir(v. 37/657) gibi ilk Müslümanlar hakkında nazil olduğu731 söylense de ihtiva ettiği mesaj açısından
evrensel bir anlama sahiptir. Âyetin daha önceki insanların sınandığını söylemesi, bunun sürekli devam eden Allah’ın yasası olduğunu ve imanın bir
şekilde sınanmadan geçeceğini ifade eder. Aynı zamandabu sınanmanın
neticesinde doğru olanlar ile yalancıların ortaya çıkacağı da ifade edilmektedir.
İnsanların; mü’min, münafık veya kafir olarak ayrılması ancak imanın
sınanması neticesinde gerçekleşebilir. Münafıklar ve müşriklerhakkında
nazil olduğu rivayet edilen732Ankebûtsûresinin 11. ve 12. âyetlerinde sınamanın münafıkları mü’minlerden nasıl ayrıldığını gösterir. “İnsanlardan kimi
vardır ki: “Allah’a inandık” derler; fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman,
insanların fitnesini/işkencesini Allah’ın azabı gibi tutarlar. Halbuki Rabbinden bir

Emanet kelimesi; Tevhid ve inancı, adalet, okuma-yazma, akıl ve yükümlü (mükellef) olma
kabiliyeti, emanet (Türkçedeki kullanımı ile). İsfahânî, “Emn”, 90; Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 27
202; Muhammed Tahir b. Muhammed b. Muhammed İbn Âşûr et-Tûnisî, Tefsirü’t-tahrîr ve’ttenvîr, (Tunus: ed-Dârü’t-Tûnusiyye, 1984), 22: 126
729 Kutub,Fî Zılâli’l-Kur’ân,5: 2720.
730 Ankebût, 29/2,3.
731 Ebü'l-Ferec Cemaleddin Abdurrahman b. Ali İbnü'l-Cevzî, Zâdü'l-mesîr fî ilmi't-tefsîr, (Beyrut:el-Mektebetü'l-İslâmiyye, 1404/1984), 6: 244; Karaman v.dğr., Kur’ân Yolu, 4: 252-253.
732Ebû Muhammed Abdülhak b. Galib İbn Atıyye, (Endelüsî), el-Muharrerü'l-vecîz fî tefsîri'lkitâbi'l-azîz, Thk. Abdüsselâm Abdüsşâfî Muhammed (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye,
1422/2001), 4: 38.
728
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nusret gelecek olsa, mutlaka, “Doğrusu biz de sizinle beraberdik” derler. İyi de Allah, herkesin kalbindekileri en iyi bilen değil midir? Allah, elbette (O’na gönülden)
iman edenleri de bilir, iki yüzlü/münafıkları da bilir. (Ortaya çıkaracaktır).”Tefsirlerde, münafıklardan bahseden ilk âyet olduğu ifade edilmektedir.733 Hayat düzenlerini menfaat üzere kurdukları için çıkarlarına aykırı bir
durum ortaya çıkması halinde bütün değerlerini bırakan bir insan tipinden
bahsedilmektedir. Bu özellikteki insanlar zorluğun olmadığı ortamlarda ve
imanın dille söylemekten başka bir yükümlülük gerektirmediği durumlarda
iman ettiklerini söylerler.Aksi durumda imanın gereğini yerine getirmezler.
Âyette ifade edilen Allah’ın her şeyi bileceği gerçeğine rağmen insanların denenmesinin sebebi nedir? Sorusu akla gelebilir. Şüphesiz Allah kalpte
olanların gerçek durumunu bilmektedir. Sınama Allah’ın bilgisinde olanları,
dünyada insanın gözlerinin önüne sererek kendi durumlarına şahit kılar.
Aynı zamanda adaletin tecellisi ve insanları eğitmede uyguladığı yöntemin
bir parçasıdır.Bu sayede insanlar “kişiyi yaptığı davranışlara göre değerlendirmeyi” öğrenmiş olurlar.734
Sınanmanın bütün insanlar için geçerli bir sünnetullah (Allah’ın yasaları) olduğudaha önce ifade edilmişti.Peygamberler kendilerine tevdi edilmiş
vahiy emanetini insanlara ulaştırmada,735insanlarda bu davete icabet736noktasında sınanmışlardır. Bundan dolayı Kur’ân insanların ister bireysel ister
toplumsal boyutta “iman ettik” demekle bırakılmayacaklarını,737 mutlaka
imanlarının sınanmalardan geçeceğini ifade eder. Bu yüzden insanlar zengin
ve fakirlikle,738 kolaylık ve zorlukla vb. sınamalardangeçirilecektir. Buna
karşı duruşları bilinmeden iman ettik iddiasında bulunmaları çok fazla bir

Muhammed Esed, Kur’an Mesajı (İstanbul: İşaret Yayınları, 1999), 2: 805;Karaman
v.dğr.,Kur’an Yolu, 4: 258-259.
734 Kutub,Fî Zılâli’l-Kur’ân, 5: 2723.
735 Şûrâ, 42/48; Ankebût, 29/18; Nahl, 16/35; Ahkaf, 46/35; Cin, 72/23.
736 Enfâl, 8/24.
737 Kıyâmet, 75/36.
738 İsrâ, 17/16.
733
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anlam ifade etmemektedir.739İnsanlarınbu olaylara karşı tutumları ve imanlarını nifak,740 şirk,741 zulüm742 gibi hastalıklardan koruyabilmeleri sınamanın ana eksenini oluşturur. Yani iman iddiasında bulunan herkesin bunu her
türlü şart altında ve bütün boyutlarıyla gerçekleştirmeleri ve hiçbir şüpheye
mahal bırakmadan hayatlarına yansıtmaları gerekmektedir. Dil ile söylemek
(ikrar), her durumda tasdikle ancak bir anlam ifade eder. Zorlama altında
(ikrah) ise dil ile ikrardan çok kalbin tasdiki önemlidir.743

3.1.1. İmanda Sebat Edenler
İnsan için sınanma alanlarının en önemlisi imandır. Bu konuda sınanan
ve hür iradesiyle tercihini ortaya koyan insan, buna bağlı olarak kendi itikadî kimliğini belirlemektedir. Bu kimliğinKur’ân’ın belirlemiş olduğu vasıfları taşıması gerektiği gibi imanın iki boyutunu (tasdik ve ikrar)hâvî, şirk ve
nifaktan daarınmış olması gerekir. Aynı zamanda imanla sınanma kişinin
Allah katında kendini nerede konumlandıracağı hususunda karar vermesidir.Allah; bir kısımâyetlerdeiman ile sınanmayı kazanan insanların özelliklerini şöyle sıralamıştır. “İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle
onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya işte gerçek mü’minler onlardır;
bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir”.744
“Mü’minler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca
rablerine güvenirler.Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden
bir kısmını Allah yolunda harcarlar.”745Âyetlerdemü’minler; Allah ve Resulüne
şüphesiz iman etmiş, malları ve canlarıyla mücahede eden, riya ve gösterişten uzak, kalpleri Allah’ın haşyeti ile dolu, kendine güvenen, namaz ve infak

Bakara, 2/214.
Bakara, 2/8.
741 Nisâ, 4/48.
742 Bakara, 2/59.
743 Nahl, 26/106.
744 Enfâl, 8/74.
745 Enfâl, 2/4; Mü’minûn, 40/1-11.
739
740
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konusunda hassasiyet sahibi insanlar olarak nitelendirilmektedir.İman içsel
(kalbî) olmasından dolayı Allah’ın dışında hiç kimse,insanın kalbindekine
muttali olamaz. İnsanlar ancak dışa vuran söz ve fiillerle imanın varlığını
izhar ederler. Âyetlerde bahsedilen, “hicret”, “cihat”, “infak” gibi fedakârlık
isteyen fiilleri gözünü kırpmadan yapan fertlerin gerçek mü’min olduklarına
ْ
hükmedilir ki, zaten Allah onları; “ ال ُمؤْ مِ نُونَ َحقا/gerçek
mü’minler” olarak
nitelemiştir. Hucurâtsûresinde geçen ve “biz de mü’miniz, inandık” diyen
bedevîlere “henüz iman kalplerinize girmemiştir”(dil ile ikrar ettikleri, kalpleri ile mutabık olmadığından)746cevabı verilmiştir. Bununsebebi de zikredilen bu kabile ve toplulukların,747 cihad,hicret vb. zorluklarla sınanmamış
olmalarındandır.748
Netice olarak;iman insanların sadece dil ile ikrar ettikleri ve bedel ödemeden karşılılığını alacakları bir iddia değildir. Kur’ân’ın ifadesiyle; “Gerçek
mü’minler ancak Allah’a ve Resulüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaşanlardır. İşte iman sözlerinde, doğru
olanlar onlardır.”749Hayatın zorluklarına, musibetlere ve şiddetli imtihanlara
karşı “asla şüphe duymadan” Allah’a tam bir teslimiyetle bağlanıldığı zaman sınamadan başarı ile çıkılmış olur. Yine buna benzer bir ifade Fussıletsûresi 41/30.âyetinde“Rabbimiz Allah’tır” deyip de “dosdoğru yaşayanlar”cennetle müjdelenmiştir.750Bir mü’min hayatında kendisini zorlayan,
yıkıcı musibetlerle karşılaşabilir. İmanla ilgili imtihan karşısında insanın
kararlı durması,sarsılmaması, Allah’a güvenip şüpheye düşmeden istikamet
üzere devam etmesiinsanı selamete çıkarır.

Hucurât, 49/14; Zemahşerî, Keşşâf, 5: 587.
Taberî, Câmiu’l-beyân,21: 388;Ebü’1-Fazl Celâleddîn Abdurrahmân b. Ebû Bekir Süyûtî, edDürrü’l-mensûr fi’t-tefsîri’l-me’sûr (Kahire: Merkezu hicr li’l-buhûsi ve’d-dirâsâti’l-Arabiyyeti’lİslâmiyye, 1424/2003), 13: 600.
748 Karaman v.dğr., Kur’anYolu, 5: 100-101.
749 Hucurât, 49/15.
750 Kutub,FîZılâli’l-Kur’ân, 6: 3349.
746
747
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İmanla

sınanmada

muvaffak

olanlara

âhiretteçeşitli

nimetler-

va’dedilmiştir.Âhiret; imanın şartlarından olan ve insanların yaptıklarının
tam karşılığını alacakları mutlak adaletin tahakkuk edeceği sonsuz hayattır.751Allah, insanları iman ile sınadıktan sonra sebat edip kararlı duruş sergileyenleri çeşitli şekillerde mükâfatlandıracağını ifade etmiştir.752Cennet âhirettemü’minlereva’d edilen ödüllerden birisidir. Çünkü; insanın ebedi olma
arzusu ancak cennetielde etmesiyle gerçekleşir. Onun için Allah birçok yerde “cenneti”خالدين فيها/orada ebedi kalacaklar şeklinde ifade eder.753
“Belâ” kelimesinin geçtiği âyetler özelinde mükâfatlar değerlendirildiğindemü’minleredeğişik lütufların va’dedildiği görülür. Bakara sûresi152157. âyetler beraber okunduğunda sabredip teslimiyetlerini “doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz” şeklinde belirtenlerin, hidâyet,lütuf ve
salavat şeklinde mükâfatlandırılacağı ifade edilmiştir. “Salavat” kelimesi;
güzel sena (övgü), bereket, rahmet, miktarını hiç kimsenin bilmediği nimet,754şefkat ve merhamet,755 Allah’ın affetmesi, “dünya ve âhirette şereflendirmesi”756ve meleklere karşı övmesi757 olarak açıklanmıştır.

Kasas, 28/77; Lokmân, 31/4; Bakara, 2/62;Âl-i İmrân, 3/114; Ra’d, 13/26. En’âm, 6/92.
Bakara, 2/25; Nisâ, 3/13; Tevbe, 9/100, 111; Muhammed, 47/15.
753 Konuyla ilgili âyetler değerlendirildiği zaman cennet nimetleri maddî ve mânevî nimetler iki
ana başlıkta toplanabilir. Maddî nimetler olarak “altından ırmaklar akan cennetler” (Furkan,
25/10), “gölgelikler” (Nisâ, 4/57), “gılman” (Tur, 52/24),“huriler” (Rahmân, 55/70-72), “cennet içkileri” (Sâffât, 37/45-47) vb. nimetler sayılmıştır.Mânevî nimetler olarak; “Allah’ın rızası” (Beyyine, 98/8), “merhameti” (Kaf, 50/31; Hûd, 11/l08), hulûd (sonsuzluk) (Hadîd,
57/12) ve rü’yetullah (Kıyamet, 75/22, 23) gibi nimetler sayılabilir.Kur’ân-ı Kerîm ve sahih
hadislerde mevcut cennet nimetleri: “1. Sonsuz lüks ve konfor. 2. Sürekli barış ve huzur. 3.
Cennet ehlinin hem bedenî hem ruhî bakımdan son derece güçlü ve yetenekli olmaları. 4.
Mânevî tatmin (rızâ). 5. Allah’ı görmek, O’nunla konuşmak. 6. Bütün bunları saran bir ebediyet” sayılabilir. (Bekir Topaloğlu, İslâm Ansiklopedisi TDV. 7, 376-386İstanbul 1993) Bk. Hayati
Aydın, “İslâm Kaynaklarında Cennet Fikri ve Yorûmu”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 20
(2004): 149-170.
754 İbn Kesîr; Tefsîrü’l-Kurʾ âni’l-ʿ azîm,1: 468.
755 Zemahşerî, Keşşâf, 1: 349.
756 Kurtubî, el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, 2: 469.
757 Mâtürîdî, Te’vîlâtu ehli’s-sünne, 1: 109.
751
752
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Allah imanın sınanmasının neticesinde sebat edip şirke ve nifaka sapmayanları ödüllendireceğini va’detmiştir. İnandık iddiasındaolanların sınanmaya tabi tutulması mü’mini diğerlerinden ayırır. Bununla beraber, uhrevî cezayı veya mükâfatı kimin hakedeceğitespit edilmiş, dünyalık işlerde
de insanlara nasıl muamele edileceği belirlenmiş olur. Bu aynı zamanda sağlıklı bir toplumun oluşturulması açısından da önemlidir. Hz. Peygamber
döneminde münafıkların her zorlukta sorun çıkarmaları, inananların aleyhine faaliyette bulunmaları İslâm toplumu için tehlike oluşturmaktaydı. Davet
sürecindeki zorluklar karşısında, aldatmaya odaklanmış birey ve toplulukların imanları sınanmış,muhtemel fitnelerden Müslümanlar kendilerini koruyabilmişlerdir.

3.1.2. Küfrü Tercih Edenler
Küfür sözlükte; örtmek, gizlemek, nankörlük etmek, nimeti inkâr etmek758 gibi mânalara gelir. Allah’a inanıp-inanmama noktasında inkârı seçen insanları isimlendirirken bu kelime kullanılır. İman edilmesi gereken
şeylerden birisini veya hepsini kalben inkâr ve tekzip eden ve bunu dil ile de
söyleyen kimseye “kafir” denir.759Kur’ân’ı Kerim’de “küfür” kelimesi kırk
küsur yerde kök halinde, türevleri ise birçok âyettegeçmektedir.760
Kur’ân’da kâfirlerin özellikleri olarak; Allah’ı inkâr etmeleri761 O’na oğul
isnat etmeleri762yolundan yüz çevirmeleri,763 ulûhiyetinde ortak kabul ederek şirke düşmeleri,764bunlara ulûhiyet pâyesi vermeleri,765âyetlerini766 ve

İsfahânî, “Kfr”, 714.
Gölcük-Toprak, Kelâm, 131.
760 Abdülbâkî, “Kfr”, 769-778.
761 Nisâ, 4/136, 150; Tevbe, 9/54; Nahl, 16/106.
762 Mâide, 5/72-73; Tevbe, 9/30.
763 Nisâ, 4/167.
764 Âl-i İmrân, 3/151; Beyyine, 98/1, 6.
765 Mâide, 5/17.
766 En’âm, 6/39; Enfâl, 8/31.
758
759
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peygamberlerini inkâr etmeleri,767Kur’ân’ı768 melekleri769ve öldükten sonra
dirilmeyi770 kabul etmemeleri sayılmaktadır.
İmanla sınanmanınsonucunda küfrü seçenler bu tercihlerine uygun cezalandırılacaklardır. Bakara, 2/6,7. âyetlerinde“Küfrü seçenleri, uyarsan da
uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, gözlerinde de kalın bir perde bulunmaktadır ve onlar için
büyük bir azap vardır.”buyurulmaktadır.Uyarılmalarına rağmen “küfür ve
inkâr”da inat eden inkarcılığa şartlanan, başka inançlara kapalı olan insanların sınamadakaybedenlerden oldukları görülmektedir. Bu sınanmada kaybetmenin âkıbetikalplerin ve kulakların mühürlenmesi ve gözlerinin perdelenmesi cezası yanında, âhirette de büyük bir azap vardır.SeyyidKutub bu
âyetleri şöyle yorumlar:“Yüce Allah’ın onların kalpleri ile kulaklarını mühürlemesi ve gözlerine perde çekmesi, uyarıyı umursamamalarına, uyarılmanın ya da uyarılmamanın kendileri için aynı şey haline gelmesine uygun
düşen bir ceza türüdür. Sebebine gelince; burada sabit ve kesin bir eylemin,
yani kalpleri ve kulakları mühürleme ile gözlere perde çekme eyleminin
gerisinde beliren katı, karanlık ve donmuş bir tablo olmasındandır.”771
Kafirler âhirettefarklı azap çeşitleriyle karşılaşacak ve şiddetli bir şekilde
pişmanlık duyacaklardır.772Âhiretteki bu pişmanlıklarına karşıazapları hafifleştirilmeyecektir.773İnsanlar, hür iradeleriyle küfrü tercih ettiklerinde,ebedi
olarak cehennemde kalacaklar774 ve çeşitli cezalara775muhatap olacaklardır.

Nisâ, 4/42; Yûnus, 10/2; Ra’d, 13/42-43.
İsrâ, 17/41, 46; Meryem 19/73, 77; Enbiyâ, 21/2-3.
769 Nisâ, 4/136.
770 Yâsîn 36/78-79; A’râf, 7/45; Hûd, 11/7, 19.
771 Kutub, FîZılâli’l-Kur’ân, 1: 39.
772 Furkan, 25/27, 29; Sebe, 34/33; Şuarâ, 26/102.
773 Nebe, 78/40.
774 Mü’minûn, 23/103.
775 Âl-i İmrân, 3/106; Nisâ, 4/56; A’râf, 7/41.
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3.1.3. Nifakı Tercih Edenler
İman ile sınanmanın sonucu olarak tezahür eden bir diğer inanç grubu
da “münafıklar”dır. Temelde münafıklar “kâfir” kategorisinde ele alınabilir.
Kur’ân münafıklara genişçe yer vermiştir.Bunun gerekçesi ise toplumda
oluşturdukları tahribatın büyük olmasıdır.Bu nedenle münafıklara ayrıcabir
parantez açmak gerekir.
Münafık, َنافَق/ يُنافِق/ ً  ُمنافقة ونِفاقاmastarından türeyenbir kelime olarak sözlükte birçok farklı anlamda kullanılmıştır. Hayvanlarla ilgili kullanıldığında,
الفرس
َ“نَ َفقat öldü”, ticaretle ilgili س ِْلعة
ّ “نَفَقت الmal tükendi”, fare vb. hayvanın
ُ
girip çıktığı delik,776vb. mânalardakullanılmıştır.Terim olarak; dil ile şehadet
kelimesini ve kelime-i tevhidi söylediği halde, kalben tasdik etmeyen ve
inanmayan kimseye münafık denir.777İbnManzûr,Arapların daha önce kelimeyi bu mânasıyla (İslâm’ın yüklediği) bilmediklerini, Kur’ân’ın böyle bir
anlam yüklediğini söylemiştir.778
Nifak kavramı âyetlerdetürevleriyle beraber 32yerde geçmektedir.779
Münafıkları anlatan bir sûre de vardır.Kur’ân münafıkların; meşakkat savaş
vb. insana zor gelen bütün durumlarda endişelendiklerini ve kaçtıklarını,780
Allah yolunda infak etmeleri gerektiğinde cimrilik yaptıklarını ve büyüklendiklerini,781 ibadeti gösteriş için ve isteksizce yerine getirdiklerini,782 insanı, doğayı ve kültürü bozmaya çalıştıklarını783 ifade eder. Ayrıca her iyiliğe
engel olduklarını,784Allah’ı ve mü’minleri alaya aldıklarını,785 Müslümanlara

İbrahim Mustafa v.dğr., “Nfk”, 2: 942.
Gölcük-Toprak, Kelâm, 130.
778 İbn Manzûr, “Nfk”, 10: 357.
779 Abdulbâkî, “Nfk”, 887.
780 Tevbe, 9/56-57; Muhammed 47/20-21; Haşr, 59/11-13; Münâfikûn, 63/4.
781 Tevbe, 9/67; Münâfikûn, 63/1, 5,
782 Nisâ, 4/142.
783 Bakara, 2/205.
784 Tevbe, 9/67.
785 Tevbe 9/65, 79.
776
777
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karşı kin ve düşmanlık beslediklerini786ve yardım edilmesini engellemeye
gayret ettiklerini,787 kötü haberler yaydıklarını788 ve peygambere isyan konusunda gizli faaliyetler yürüttüklerini789belirtir.
Münafıklar sınandıkları bütün alanlarda kaybetmişlerdir.Kur’ân’da Allah münafıkları,“İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde “Allah’a ve
âhiret gününe inandık” derler.Akıllarınca Allah’ı ve iman edenleri aldatmaya kalkışıyorlar; halbuki onlar farkında olmadan yalnızca kendilerini aldatmış oluyorlar.”790şeklindetanımlamakta ve karakteristik özelliklerini ortaya koymaktadır. Münafıklar, imtihan edildiklerinden habersiz Allah’ı ve mü’minleri aldattıklarını sanırlar.791İman konusunda aldatıcı ve sahtekâr olmakla baştan
imtihanı kaybetmişlerdir.
Münafıkların bir diğer sınama alanı da ibadetlerdir. Namazlarını gösteriş için,792 üşenerek793 ve gafil olarak kılarlar.794 Namaz onlara ağır gelir, vakti gelince tembel bir şekilde icra eder ve namazı kılarken ibadetlerindenhabersizdir. Münafıkların bir diğer samimiyetsizlikleri zekâta karşı sergiledikleri tutumdur. Kur’ân’da zekâtı insanlara eziyet ve başa kalkma vesilesi kılmalarından dolayı bir anlam ifade etmediği belirtilmiştir. “Ey inananlar, insanlara gösteriş için malını veripAllah’a ve âhiret gününe inanmayan adam gibi,
başa kakmak ve eziyet etmeklesadakalarınızı boşa çıkarmayın. Öylesinin durumu,
üzerinde biraz toprak bulunanşu kayaya benzer ki, bir sağanak indi de (üstündeki
toprağı silip süpürerek) onusert bir taş halinde bıraktı. (Böyleleri), kazandıklarından
bir şey elde edemezler.Allah, kâfir toplumu doğru yola iletmez.”795Âyette kastedi-

Âl-i İmrân, 3/119.
Münâfikûn, 63/7.
788 Ahzâb, 33/57-60.
789 Mücâdile, 58/8; Nisâ, 4/108.
790 Bakara, 2/8,9.
791 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu, 1:80.
792 Nisâ 4/142.
793 Nisâ, 4/142; Tevbe, 9/54.
794 Mâûn, 107/ 6.
795 Bakara, 2/264; Nisâ, 4/138.
786
787
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len münafıklar796olup sıralanan vasıfların tamamı onların özelliklerini yansıtmakta, “infak” konusundaki tutumlarını göstermektedir. Bu ve buna benzer âyetler münafıkların infak konusunda da sınanmayı kaybettiklerini ifade
etmektedir.
Münafıklarınİslâm toplumunda yaptıkları tahribattan dolayı ağır bir şekilde cezalandırılacakları belirtilmiştir. Allah, sağır, dilsiz ve kör797 olarak
nitelediği münafıklara acı bir azap,798zararlı çıkacakları bir son,799 cehennem,800ve ateşin en alt tabakasında olmayı801va’detmiştir. Münafıkların eylemlerini fitne üzerine kurgulamalarından ve izledikleri stratejinin tehlikeli
oluşundan dolayı, Kur’ân’da buna denk düşecek düzeyde sert bir üslûp iletenkit edilmişlerdir. İnanç grubu olarak münafıklar kafirlerden daha tehlikeli olduklarından Peygamber ve sahabeler bu husustauyarılmıştır.

3.2. Amelle İbtilâve Sonuçları
İbtilâ alanlarından birisi de imanın göstergesi olan amellerdir.
Amel/العَ َمل,sözlükte “meslek, iş, görev, çalışma” gibi mânalara gelmektedir.802Ayrıca “canlıların gayeli olarak yaptığı iş” olarak datanımlanan amelin, çoğulua’mâl/eye niyet ve irad ”amel“;stılahta iseI .gelirşeklinde803أَعمال
bağlı yapılan dünya ve âhirette ceza veya mükâfat konusu olan iş, davranış
ve bilinçli yapılan fiil olarak804 tanımlanmaktadır.
Amel bilinçli, amaçlı ve istekli olarak imanın ahlak, ibadet, tavır ve tutum şeklinde dışa yansımasıdır. Bu perspektiften bakınca iman ile amel ara-

Râzî,Mefâtîhu’l-gayb,7: 49.
Bakara, 2/18.
798 Bakara, 2/10; Tevbe, 9/68.
799 Bakara, 2/27.
800 Bakara, 2/206; Nisâ, 4/140; Tevbe, 9/95.
801 Nisâ, 4/145.
802 İbn Manzûr, “Aml”, 11: 474.
803 İsfahânî, “Aml”, 587.
804 Karaman v.dğr.,“Aml”, 24-25.
796
797
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sında sıkı bir ilişki olduğu söylenebilir.805Kur’ân’da iman ve sâlih amel genellikle beraber zikredilmiştir.806Ayrıca itikadî ekoller, iman-amel birlikteliğinifarklı yorumlamışlardır.807Amellerin Allah katında uhrevî bir anlam ifade edebilmesi ve yapılan amellerin sınanmaya konu olabilmesi, iman ile
yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Kur’ân-ı Kerim’de amel, iman eden ve etmeyen bütün insanların bilinçli
ve istekli yaptıkları eylemler için kullanmıştır. Fakat imanla beraber yapılan
iyi ve güzel işler için;عملصالح/iyi amel,808ًاحسنعمال/en güzel amel,809inkâr ve
beraberinde kötü,iyi olmayan işler için ise; عملغيرصالح/iyi olmayan
amel,810عملسوء/kötü amel811şeklinde kullanılmıştır.
Sâlih ( )صالحkelimesi sözlükte;“iyi,elverişli,yararlı,dürüst, ahlaklıve güzel
anlamına gelmektedir.812Sâlih amel ise iyi,güzel, yararlı, Kur’ân ve sünnete
uygun amel demektir.813Kur’ân-ı Kerim’deinanç kelimesi yerine “amel”814ve
“sâlih amel”815kelimeleri de kullanılmıştır. Kur’ân’daçoğu zaman“sâlih
amel” ve“sâlihât”kavramlarınınkapsamı belirtilmezken816bazen de sâlih
amelin içeriği detaylı bir şekilde açıklanmıştır.817Allah’ın birçokâyette,sâlih
amelin içeriğini belirtmemesi, kapsamının çok geniş olduğunu ve fıtrata
uygun yapılan eylemlerin tümünün bu kapsamda değerlendirilebileceğini
ifade etmektedir.

Gölcük-Toprak, Kelâm, 104-110.
Bakara 2/62; Sebe’, 34/37;Beyyine, 98/7; Hac, 22/14; İbrâhîm, 14/23; Bakara, 2/25.
807 Geniş bilgi için bk. Gölcük-Toprak, Kelâm, 126.
808 Ra’d, 13/29; Mü’minûn, 23/51; Talâk, 65/11.
809 Hûd, 11/7; Kehf, 18/7, 30; Mülk, 67/2.
810 Hûd, 11/46.
811 Nisâ, 4/17; Tevbe, 8/27; Nahl, 16/119.
812 İsfahânî, “Slh”, 490; İbn Manzûr, “Slh”, 2: 516.
813Geniş bilgi için bk.Mustafa Çağrıcı, “Sâlih”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul:
TDV Yayınları, 2009), 36: 31-32.
814Bakara,2/139; Yûnus, 10/41; Kasas, 28/55.
815Bakara, 2/134; Rûm, 30/44; Lokmân, 31/15.
816Sebe’, 34/11.
817Bakara, 2/83.
805
806
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Kur’ân’ı Kerim’de “belâ” ve “güzel amel”kelimeleri üç yerde beraber
geçmektedir.Bu âyetlerde insanların ibtilâ edilmesinin bir sebebi olarak
ًاحسنعمال/en güzel amel zikredilmiştir.Burada, Ölüm ve hayatın818göklerin ve
yerin819yeryüzündeki her şeyin dünyanın süsü olarak yaratılmasının amacı,820ibtilâ
neticesinde kimin en güzel amel işleyeceğinin tespit edilebilmesi olduğu
belirtilmektedir. Âyetlerde, sınama konusu “sâlih amel” değilde“ًاحسنعمال/amelin en güzeli”dir. Belki sâlih amel imtihanı kazanabilme ve
yarışa katılabilmenin asgarî düzeyidir. Bir şeyin en güzelini ortaya çıkarmak, o hususta bir sınanmayı ve ibtilâyı zorunlu hale getirir.821
Allah, güzel amelin mukabili olan kötü ameli yapanların, karşılığını göreceklerini ve bundan kaçışlarının olmadığını ifade eder.822Çünkü Allah’ın
ilmi insanların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır.823 İbadetin zorluklarına ve
sürekliliğine rağmen bunu sabırla devam ettiren mü’minlerin bu çabalarının
boşa çıkmayacağı birçok yerde zikredilir.824Sabrın bir çeşidi olan “ibadetlere
devam etme” kararlılığı da bir sınama olarak değerlendirilebilir. İmanı besleyen, insanın bireysel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunan ibadetleri
her durumda (zorluk/kolaylık) ve sürekli yapmak bir sınamanın başka bir
boyutunu oluşturur.

3.2.1. Bedenî Amellerin Sınanması ve Sonuçları
Her gün beş vakit namaz kılmak, her yıl bir ay oruç tutmak, malının belirli bir kısmını fakirlere vermek, zorluklar içerisinde hac menâsikiniyerine
getirmek, düşmanla cihat etmek, iyiliği emredip kötülükten men etmek
vb.ibadetler mükellefler için birer imtihandır.İbtilave neticelerinin oluşabil-

818Mülk,

67/2.
11/7.
820Kehf, 18/7.
821Ahmet Küçük, Kur’an’da Toplumsal Sınanma ve Sonuçları, 185.
822Ankebût, 29/4.
823Âl-i İmrân, 3/120.
824Necm,53/39.
819Hûd,
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mesi için ilk şart insanın mükellef825 olma yeterliliğine sahip olmasıdır. Ayrıca her ibadetin kendine göre özel şartları da vardır. İbadetlerin bir kısmı
beden yeterliliğine dayanırken diğer bir kısmı malî yeterlilik ister. Bazı ibadetler ise hem bedenî hem de malî yeterliliğin olmasını gerekli kılar.
Mükellefiyetler (ibadetler) bazı özelliklerinden dolayı “belâ” olarak nitelendirilebilir. Birincisi, tekliflerin hepsi beden için meşakkattir. İkincisi, haklarında olumlu kanaat oluşan kişilerin gerçekte böyle olup olmadıkları ibadetlerleortaya çıkar.826 Üçüncüsü, Allah kullarını bazen şükretsinler diye
kolaylıkla, bazen de sabretsinler diye zorlukla sınar.827Mükellefiyetler imtihanın zor tarafını oluşturur. Hz. Peygamber;“Allah katında amellerin en makbulü az da olsa devamlı yapılandır”828 buyurarak ibadetlerde sürekliliğin esas
olduğunu ifade eder. İbadetler konusunda “süreklilik” de sınamanın başka
bir boyutunu oluşturur. Kur’ân’da; “O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin
Rabbidir. Şu hâlde O’na sabır ve sebatla kulluk et. O’nun adını almaya lâyık başka
birini biliyor musun?”829“Aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol.
Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır”830buyurulmaktadır. Kullukta, sabır, sebat ve kararlılığı emreden bu âyetler, ibadetlerde meşakkatin varlığına delil olarak gösterilebilir.
Bedenî ibadet denildiği vakit, İslâm’ın temel şartlarını oluşturan namaz,
oruç gibi ibadetler yanında, cihad, itikâf, Kur’ân okuma, iyiliği emretme,
anne-babaya ihsan vb. ibadetler sayılabilir. İbadetlerin kapsamları bunlarla
sınırlı değildir. Kur’ân, insanın erdemli olmasını sağlayacak birçok amel
zikreder.831Cihad, insanın vatanından ayrılması mal ve canını ortaya koyma-

825Hayreddin

Karaman v.dğr., İlmihal, (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2010), 1: 157.
Muhammed, 47/31.
827 İsfahânî, “Blv”, 145.
828Müslim, “Müsâfirîn”, 215.
829 Meryem, 19/65.
830 Tâhâ, 20/132.
831 Bakara, 2/177.
826
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sı demektir.832 Namaz, insanın bütün meşguliyetlerine rağmen gününü beşe
bölerek zaman ayırması, uykusundan ve rahatından feragat etmesi demektir.833 Oruç, helal olan nimetlerden belli bir zaman süresince uzak durması
arzu ve isteklerinden kendini alıkoymasıdır.834 İnsanlara iyiliği emretmek ve
kötülükten sakındırmak, beklenmedik tepkilere ve hakaretlere yol açabilir.
Peygamberlerin tebliğ sürecinde karşılaştıkları zorluklarbuna örnek olarak
verilebilir.835 Anne-babaya iyilikte bulunma da ayrı bir sınama konusudur.
Özellikle Kur’ân’ın dikkat çektiği “yaşlılık” ve “düşkünlük” durumunda
evladın bu konudaki sınanması ağır olabilmektedir.Âyette; Yalnız Allah’a
ibadet edeceksiniz, ana-babalarınıza iyilik yapacaksınız. Şayet bunlardan biri veya
her ikisi senin yanında ihtiyarlarsa sakın onlara “öf/bıktım/usandım” dahi deme,
yüzlerine bağırma, onlara tatlı söz söyle. Onlara, merhamet belirtisi olarak tevazu
kanadını açda“Ya Rabbi, küçüklüğümde bana şefkat gösterdikleri gibi, sen de onlara
merhamet et,de”836 buyurulmaktadır.Âyetlerde vehadislerde837ibadetlerle beraber anne-babaya iyilik de zikredilmektedir.İfade edilen davranışların aksini yapmak, insanın “anne-baba” ile sınanması hususundakaybetmesine
sebep olur.
İbadetler, sadece Allah ile insan arasında gerçekleşen, başka bir anlamı
olmayan eylemler dizisi değildir. İnsan, yakın çevresine ve topluma, doğrudan veya dolaylı olarak etkide bulunur. Bireyselveya cemaatle kılınannamazın dünyevî veya uhrevîbirçok faydasından bahsedilebilir.838Oruç sadece açsusuz kalmak değildir. Kötülüklerden uzak durma, nefsi terbiye etme, açın
halinden anlama gibi birçok hikmet barındırır.839Aynı şekilde diğer bütün

Nisâ, 4/95.
Bakara, 2/3.
834 Tevbe, 9/12.
835 Hicr, 15/94-95.
836 İsrâ, 17/23-24.
837Buhâri, “Edeb”, 1; Müslim, “Îman”, 137.
838 Ankebût, 29/45.
839 Tevbe, 9/112; Ahzâb, 33/35; Buhârî, “Savm”, 2; Müslim, “Sıyâm”, 166.
832
833
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ibadetlerin hikmetleri vardır. Burada önemli olan ibadeti şekilden kurtarıp
ruhunu ve mânasını kavrayabilmektir.840 İbadetlerle sınanmanın belki de en
önemli amacı, fertlerin bu konudaki samimiyetini izhar etmek ve hangi sebeple yaptığını tespit etmektir. İbadeti her hâlükârda yapmakda sınamanın
bir başka boyutunu oluşturur.841Kur’ân, ibadetleri keyfi, gösteriş ve dünyalık menfaat842 elde etme amacıyla yapmayı kınamış ve ibadetleri bu amaçla
yapanları843“münafık” olarak nitelemiştir.
Kur’ân, ibadetlerini Allah rızasına uygun, belirlenmiş şartlaragöre, riya
ve gösterişten uzak yapan insanların kurtuluşa ereceklerini ve çeşitli şekillerde mükâfatlandırılacaklarını haber verir.844İbadetleri, menfaat, gösteriş
için yapanlar “büyük yanılgı ve gaflet içinde olmakla”845niteler. Böyle davrananların Allah’ın azabından kurtulmayacaklarını ifade etmiştir. İnsan her
yaptığından sorumlu ve amelinin (kazancının) rehinidir.846 Yani gayret eder,
sâlih ameller işler, Allah’a olan sözünü ve kulluğunu yerine getirirse kendisini azaptan kurtarır.847

3.2.2. Malî Amellerin Sınanması ve Sonuçları
Kur’ân’da insanın sınanacağı nimetlerden biriside “mal”dır. Mal sözlükte; “malik olunan her türlü şey” olarak tanımlanmaktadır.848 Kişinin veya
topluluğun sahip olduğu her meta, ticaret malı, gayr-ı menkul, para veya
hayvan, mal olarak isimlendirilir.849 Mal edinme tutkusu850insanlarda
fıtrîdir. Kur’ân, mal tutkusunun,imtihan vesilesi ve insanı saptırabilme özel-

Müslim, “Birr”, 33; İbnMâce, “Zühd”, 90.
İmrân, 3/191.
842 Nisâ, 4/142.
843 Mâûn, 107, 6-7.
844Casiye, 45/15; Necm, 53/39-40; Nûr, 24/38; Sebe’, 34/37-38; Mü’min, 40/40; Ahkâf, 46/16.
845Ankebût, 29/4.
846Müddessir, 74/38; Tur, 52/21.
847Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 7: 274.
848İbn Manzûr, “Mvl”, 11: 635; Fîrûzâbâdî, “Mvl”, 1059.
849 Mustafa İbrahim v.dğr., “Mvl”, 2: 894.
850Hadîd, 57/20.
840

841Âl-i
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liğine sahip851 olduğunu ifade etmektedir. Fıtrî olması sebebiyle belli kurallar ve sınırlar içinde mal edinmekmubahtır. Hayatın her alanına ölçüler koyan Allah, malın veriliş amacını da belirlemiştir. Allah malın asıl sahbidir,852
mal isedünyanın süsü,853 emanet, âhirettede insanahiçbir fayda sağlamayan854ve Allah’ın dilediğine verdiği,855 bir metadır.
Malî ibadetlerin başında en geniş anlamıyla “infak” gelir.Allah’ın hoşnutluğunu elde etme amacıyla insanın kendi servetinden harcaması, muhtaçlara aynî ve nakdî yardımda bulunması“infak”856 olarak tanımlanır.
Kur’ân’da, insanın cimri857 olmasından dolayı sıkça uyarılarak infak etmesi858 istenir. İnfakın bir anlam ifade edebilmesi için; verilenin arkasından
başa kalkılıp incitilmemesi,859eziyet edilmemesi860 ve gösteriş için yapılmaması861 gerekir. Allah’ın rızası862 dışında başka amaçların gözetilmesi sevaptan mahrumiyete sebep olur. İnfak edilen kişiden menfaat beklenmemeli,
minnet altında tutmamalı ve incitmemelidir.863Kur’ân’da infak yüzünden
minnet altında tutan ve inciten insanların davranışı, Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, başkalarına gösteriş ve menfaat beklentisi içinde değerlendirilipbir misalle şöyle anlatılır.Âyette;““Ey inananlar, insanlara gösteriş için
malını verip Allah’a ve âhiret gününe inanmayan adam gibi, başa kakmak ve eziyet

851Enfâl,

8/28; Tegâbün, 64/15.
24/42; Sûrâ, 42/49; Câsiye, 45/27.
853 Kehf, 18/46.
854Şuarâ, 26/88.
855Bakara, 2/247.
856 Mustafa Çağrıcı, “İnfak" Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları
2000), 20: 289-290.
857 İsrâ, 17/100; Nisâ, 4/37.
858 Bakara, 2/267; Hadîd, 57/10.
859 Bakara, 2/262; Nisâ, 4/38.
860 Bakara, 2/263.
861Bakara, 2/264.
862Ebü’l Hasan Alî b. Muhammed b. Habib el-Basrî el-Mâverdî, en-Nüket ve’l-’uyûn(Beyrut:
Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, y.y), 1: 336.
863Ebû Muhammed Muhyissünne Hüseyin b. MesudBegavî, Tefsirü’l-begavi/Mealimü’t-tenzil.Thk.
Muhammed Abdullah Nemr (Riyâd: Dâru Taybe, 1409/1988), 1: 326.
852Nûr,
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etmekle sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Öylesinin durumu, üzerinde biraz toprak
bulunan şu kayaya benzer ki, bir sağanak indi de (üstündeki toprağı silip süpürerek)
onu sert bir taş halinde bıraktı. (Böyleleri), kazandıklarından bir şey elde edemezler.
Allah, kâfir toplumu doğru yola iletmez.”864buyurulmaktadır. İmtihan araçlarından biri olan mal ile sınanma, riyâ ve ezaya dönüştüğü zaman anlamını
yitirir ve infak edene hiçbir fayda sağlamaz.
Malın verilip-verilmemesi ve buna karşı insanın sergilediği davranışı
anlatan Fecr süresinin 89/15-16. âyetlerinde şöyle buyurulmaktadır. “Ve
insana gelince... Ne zaman Rabbi onu (varlıkla) sınayıp ona ikram edecek ve nimetlere gark edecek olsa, hemen (Allah’ın kendisini desteklediğini düşünerek) “Rabbim
bana ikram etti” der;Ne zaman da Rabbi onu (darlıkla) sınayıp onun geçim alanını
sınırlandıracak olsa, bu kez de “Rabbim beni zelil etti” der.”İnsanın varlıkla denenmesi iyi veya kötü bir birey olmasıyla ilgili değildir. Ayrıca insanın zenginveya fakir olması lütuf ve zillet olarakdeğerlendirilmez.865Asıl değerli
olan şey, ikram/lütuf mal ile değil, Allah’ın emir ve yasaklarına itaat ile
olur.866Neticedeinsanın, mal ile ibtilâda fakirliğe düştüğü zaman göz ardı
edildiğini düşünmesi veya haksızlığa uğramış vehmine kapılması, sınanmayı anlamadığını gösterir.
Kur’ân’da mallarını Allah yolunda harcayanların fazlasıyla karşılığını
alacakları,

867bollukta

ve darlıkta infak edenlerin “muhsinler”868 oldu-

ğu,869gece ve gündüz, gizli ve açık mallarını hayra sarf edenlerin, korku ve
hüzün yaşamayacakları870ifade edilmiştir. Bu kimseler nefse ağır gelen infak

864Bakara,

2/264.
Mealimü’t-tenzil, 8: 421.
866Nesefî, Medârikü’t-tenzîl ve hakaikü’t-te’vîl, 3: 640.
867 Bakara, 2/261.
868 Mustafa Çağrıcı, “İhsan”,Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları,
2000), 21: 544-546.
869 Âl-i İmrân, 3/134.
870 Bakara, 2/274.
865Begavî,
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emrini her hâlükârda yerine getirerek imtihanı kazanmış ve Allah’ın ödül ve
övgüsüne mazhar olmuşlardır.
Malın bir sınama vesilesi olduğunun farkında olmayan, malın kendilerini sonsuza dek yaşatacağını zannedenlerin,871altın ve gümüşü biriktirip
Allah yolunda harcamayıp,872 gösteriş için harcayanların,873 Allah’ın yolundan alıkoymak için mallarını kullananların,874malın dünyanın süsü olduğunun farkında olmayanların,875 malı “bir yığma tutkusu ve hırsıyla” sevenlerin,876malı yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayanların877 malın gerçek mahiyetini kavrayamadıklarından dolayı sınamayı kaybedebilecekleri ve çeşitli
şekillerde cezalandırılacaklarıhaber verilmektedir.
Kur’ân’ı Kerim’de, Allah Teâlâ, Kasassûresi’ndeKârun’u, mal ile imtihanın simgesi olarakşöyle anlatmaktadır.
Kârûn, “Bu serveti sahip olduğum bilgi sayesinde elde ettim” diye karşılık verdi. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha
çok servet biriktirmiş kimseleri helâk etmişti. Ama suçluluğu kesinleşmiş olanlara
artık günahları sorulmaz! Kârûn gösterişli bir şekilde kavminin karşısına çıkardı.
Dünya hayatını arzulayanlar, “Keşke Kârûn’a verilenin bir benzeri bize de verilseydi! Doğrusu o çok şanslı!” derlerdi. Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise şöyle derlerdi: “Yazıklar olsun size! İman edip iyi işler yapanlar için Allah’ın mükâfatı daha
üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir.” Sonunda biz onu ve evini barkını
yerin dibine geçirdik. Artık Allah’a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi,
kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Daha dün onun yerinde olmayı
isteyenler bu defa, “Yazıklar olsun bize! Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine
bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lutufta bulunmuş olmasaydı, bizi de

Hümeze, 104/3.
Tevbe, 9/34.
873 Nisâ, 4/38.
874 Enfâl, 8/72.
875 Kehf, 18/46.
876 Fecr, 89/5.
877 Hümeze, 104/2.
871
872
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mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkârcılar iflâh olmazmış!” der
oldular.878Bu âyetler ileAllah Teâlâ,sınanma hakikatini anlamayanlara, o dönemde yaşayan Kârûn’u, bir ibret tablosu olarak gösterip olayı zahire göre
değil de sonucuna göre değerlendirmek gerektiğini bildirmektedir.
İslâmiyet temel prensip olarak mal edinmeyi haram saymamış hatta
“mal emniyetini”zarûriyyât-ı hamseden saymıştır.879 Zengin olma arzusu
doğal karşılanmış, Kârun’un büyük hazineleri zikredilmiş vezenginlik yadırganmamıştır. Bu kıssada zenginlik yerilmemiş, zenginliğin insan üzerinde meydana getirdiği olumsuz davranışlar yerilmiştir.880İslâmiyet belli kurallar dahilinde (helal) elde edilen ve üzerine terettüp eden haklar yerine
getirildikten sonra malla ilgili bir sınırlama yapmamıştır. İnsanların Allah’ı
unutarak, malı kendi akıl ve güçlerinin eseri olarak görmeleri ve servetleri
zenginler arasında dolaşan bir meta’ya dönüştürmeleri881 yerilmiştir. Hayatı
mal yığma ve saymadan ibaret görmeleri bu konudaki sınanmada kaybetmelerine neden olmaktadır.

3.3. Diğer Sınanma Alanları ve Sonuçları
Bakara sûresi başta olmak üzere diğer sûrelerde de ifade edilen bazı sınama alanları vardır. Bunlar korku ve açlık, mallardan canlardan ve ürünlerden eksiltmek şeklinde sıralanır.882 Daha önce mal ile sınanma konusu
detaylı bir şekilde işlendiğinden bu bölümde diğer sınama alanları işlenecektir.
Âyette “canların eksiltilmesi”şeklinde ifade edilen bu sınama alanı
Kur’ân’da ibtilâ kelimesi ile beraberiki yerde geçmektedir. “Andolsun ki sizi
biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız.

Kasas, 28/78-82.
Karaman,Mukayeseli İslâm Hukuku, 1: 155-161.
880 Yusuf Macit, “Psiko-Sosyal Açıdan Kârun Kıssası”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi13/3 (2013): 33-68.
881 Haşr, 59/7.
882 Bakara, 2/155; Âl-i İmran, 3/186; Mâide, 5/48; En’âm, 6/165.
878
879
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Sabredenleri müjdele!883Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden
geçirilirsiniz; şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak
koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu
size gereken davranışlardandır.884Âyetlerde“canların eksiltilmesi” ifadesinin,
Bakara sûresindeşehitlerle ilgili âyetten sonra gelmesi, Al-i İmran sûresindekiâyetin de savaş ve cihad meydanlarında şehadet şeklinde yorumlanaması,
“can ile ibtilânın” Allah yolunda savaşma ve bu yolda şehit düşme şeklinde
anlaşılmasına imkan sağlar.885Nesefi, bununla beraber; “ölüm, hastalık ve
yaşlılıkla imtihan edilirsiniz” şeklindede yorumlamıştır.886İbtilânın sürekli
“verme fedakarlığına”mebni olduğu hatta buna “canı vermeninde” dahil
olduğu söylenebilir.
Kur’ân’da “ibtilâ” korku/havf” kelimesi ile beraber kullanılır.Havf/
 ;خوفemniyetin zıddı olup, insanın tahmin ettiği veya açıkça bildiği bir işaretten dolayı başına kötü bir durum gelmesinden kaygılanması şeklinde
tanımlanabilir.887 Kur’ân’da türevleriyle beraber 124 yerde geçen bu kelime888 Allah,889âhiret,890 ve azab891korkusu olarak kullanılmıştır. Dünyadaki
korku ise “düşman korkusu” olarak tefsir edilmiştir.892 İlk dönem Müslümanları, zayıf olmalarından dolayı ölüm korkusu yaşamışlardır. Resulullah(s.a.v) hadiste: “Ashabından bir kişi, Resulullah(s.a.v)’e dedi ki: Ya Resulullah,
kendisinde emniyette olduğumuz ve silahı bıraktığımız bir gün bize hiç gelmeyecek
mi? Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:”Sabredin! Sizden bir kimse, büyük bir toplu-

883Bakara,

2/155.
İmran, 3/186.
885Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 1: 452; Razi, Mefâtîhu’l-gayb,4: 167; Nesefi, Medârikü’t-tenzîl ve
hakaikü’t-te’vîl,1: 144.
886Nesefi, Medârikü’t-tenzîl ve hakaikü’t-te’vîl, 1: 144.
887İsfahânî, “hvf”, 303.
888Abdulbâkî, “hvf”, 246-248.
889 Âl-i İmran, 3/175; Mâide, 5/28; Enfâl, 8/48.
890 En’am, 6/51; Hûd, 11/103; İbrâhîm, 14/14.
891 Hûd, 11/26, 84; Ahkâf, 46/21; Meryem, 19/45.
892 Taberî, Câmiu’l-beyân, 2: 704; Yazır, Hakdini Kur’ân Dili, 1: 452.
884Âl-i

~ 159 ~

— Nazife Sağlamoğlu—

lukta bağdaş kurup oturacak ve kendisine en ufak bir tehdid bile gelmeyecek, az bir
zaman daha bekleyeceksiniz.”893buyurmuştur. Korku insanda fıtrî ve faydalı bir
duygudur. Korku ile sınanma “düşman korkusu” şeklinde anlaşılsada günümüz insanının korkularının farklılaştığı ve çoğaldığı söylenebilir. Fobi894
olarak isimlendirilen bu korkular insanları bazı konularda sınırlandırmaktadır. İnsanın, korku temelli sınanmasında dayanak noktası “Allah” olmalıdır.
İnsanın temel ihtiyaçlarından biriside beslenmedir. Zıddı olan açlık imtihan alanlarından birini oluşturur.Kur’ân’da, “besleyip açlığı giderme”895
nimet olarak zikredilir. İlk dönem Müslümanları Mekke’de boykota uğramaları neticesinde aç kalmışlar, yiyecek bir şey bulamamaktan dolayı zor
zamanlar geçirmişlerdi.896 Mekke’den Medine’ye hicret eden müminlerin
durumuda onlardan farklı değildi.897Buna rağmen Mü’minlerindavalarından
vazgeçmemeleri ve imanlarında sebat etmeleri imtihan sürecini güzel bir
şekilde atlatıklarının göstergesidir. Fecrsûresinde; onu deneyip rızkını daraltınca da,insanın;“Rabbim beni aşağıladı”898demesi, insanın sürekli bolluk ve genişlik istediğini, aksi durumdahemen isyan ettiğini ifade etmektedir. Kur’ân
daha önceki mü’minlerin bu zorlu imtihanlardan geçtiklerini şöyle ifade
eder: “Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi
mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki
peygamber ve yanındakiler, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.”899Âyet,sabredip başa gelen bela ve
musibetlerin imtihan vesilesi olduğuna inanlara, Allah’ın yardımının yakın
olduğu müjdelemiştir.

893Hakim,

Müstedrek, 2: 401; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, 7: 83.
Fobi: “Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı”
anlamına gelir. (TDK) https://kelimeler.gen.tr/fobi-nedir-ne-demek-121215 (erişim:
08.06.2019).
895 Kureyş, 105/4.
896Hüseyin Algül, İslâm Tarihi (İstanbul: Gonca Yayınevi, 1986), 1: 240.
897Hüseyin Algül, İslâm Tarihi, 1: 282-310.
898 Fecr, 89/16.
899 Bakara, 2/214.
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Kur’an’da, sözlük anlamınauygun şekilde kullanılan belâ/ibtilâ; denemek, yolun yolcuyu eskitmesi, eskimek, musibet, darlık ve en geniş mânasıyla imtihan olarak kullanılmıştır.Birçok eş anlamlısı olmasına rağmen kendine has bir anlam alanına sahip olan ibtilâ kavramı, hayır-şer, bolluk-darlık,
seyyiât-hasenât gibi zıtlarla denenmeyi ifade etmesi açısından eşanlamlılarından farklıdır. Aynı zamanda iddiaların samimiyetini ölçen, kişiyi olgunlaştıran ve Allah katında konumunu belirleyen bir süreç olarak değerlendirilebilir.
İnsan, en güzel surette yaratılmış kendisine yeryüzünün halifesi payesi
verilmiştir. İnsana akıl ve irade gibi kendini diğer varlıklardan ayıran iki
büyük nimet verilmiştir. İyilik ve kötülük yapabilme kabiliyeti ile yaratılmış,
hür iradesiyle seçme hakkı tanınmıştır. İnsan, Allah’ı idrak edecek bir zihne
ve teklifleri yerine getirebilecek bir kudrette yaratılmıştır. Bu istidat ve kabiliyetini doğru yola kanalize etmek için peygamberler ve kitaplar gönderilmiştir.Bütün bunlar bize insanın yaptıklarından sorumlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle başına gelen musibetler ve hayatın içerisinde karşılaştığı problemler büyük ölçüde kendi tercihlerinin eseridir. Burada Allah daha
ziyade insanın sünnetullah çerçevesinde belirlenen yasalılığa uyarak yaşamaya çalışmasını emretmektedir. Ayrıca karşılaştığı musibetler karşısında
da kulluk bilincini ve imtihan hayatını da unutmadan sabır ve şükür dengesini kurmasını istemektedir.
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İbtila kavramı ele alınırken tespit edildiği kadarıyla insanların tedbirkader diyalektiğini doğru anlamadıkları ortaya çıkmıştır. Zira Kur’an’ın
öngördüğü imtihan ve ibtila döngüsü Allah’ın her bir kulu için belirlediği
bir senaryodan daha ziyade kulun tercihlerine bağlı gelişmektedir. Çünkü
göreli olarak Müslümanların hali hazırda yaşadığı birçok zorluğu gelişmiş
ülkeler daha basit düzeyde hissetmektedir. Özellikle yetişkin veya bebek
ölümleri, savaşlar, terör eylemleri, trafik kazaları, doğal felaketler sonucu
ortaya çıkan yıkımların oranı, salgın hastalıklar ve engelli vatandaşların sayısı noktasında bu fark açık bir şekilde görülmektedir. Bu itibarla ayetlerin
anlaşılması gerçek hayattaki durumlar ile uyumlu olmalıdır. Bu sünnetullahın bir gereğidir. Kaza-kader dengesi bu şekilde anlaşılmalıdır.
İbtila ve suç kavramları arasındaki ilişkisinin doğru anlaşılması gerekmektedir.İnsanın başına gelen belâ ve musibetler insanların işlediği
suç/günahlardan dolayımı meydana gelmektedir? Yoksa bu iki kavram arasında bir nedensellik yok mu dur?Bu soruların cevabından önce şu ilkenin
bilinmesi gerekir. İslâm’da adalet prensibi,günah işlenir işlenmez hemen ardından bir ceza veya iyilik yapıldığı an ardından hemen mükâfat şeklinde işlememektedir.Bu şekilde bir sistemin mevcudiyeti imtihan hayatını tamamen ortadan
kaldırır.Çünkü yaptığı suçun cezasını veya iyiliğin mükâfatınıhemen göreceğini bilen insan buna göre davranır ve günaha asla tevessül etmez.Zira
toplumsal yasalar gereği fitne ve karışıklık çıkartan bir bakıma kendi dünyevi ve uhrevi hayatını da tehlikeye atmış olmaktadır. örneğin yalan ve hilenin arttığı toplumlarda huzur ve güven ortamı ortadan kalkacağından her
bir bireyin bu durumndan etkilenmemesi mümkün değildir.
Belâ ve musibetleri tamamen insanın işlemiş olduğu günahlara bağlamak veya günahlardan tamamen bağımsız düşünmek doğru bir yaklaşım
değildir.Kur’an’ın bu konudaki âyetleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, günaha ve insanın yapma/etmelerine bağlı gerçekleşen bir belâdan bah~ 164 ~

sedileceği gibi tamamen insanın tasarrufları haricinde gelişen belâ ve musibetlerden bahsetmek de mümkündür.Yeryüzünü imar etmekle görevli olan
insanın, bu misyonunu unutup, yeryüzünü ifsad etmesi, ilâhî yasaları yok
sayıp her şeyin ölçüsü ile oynaması, ekini ve nesli helak etmesinin sonuçları
elbette olacaktır.İnsan elinin temas ettiği herşeyin büyük bir hızla bozulmasıve tefessüh etmesi, ahlakî değerlerin dejenere olması, toplumun değer yargılarının sekülerleşmesi, insanın hak/hukuk tanımaması insan kaynaklı ibtilânınsebebidir.Fıtrat üzere yaratılan insanın, sırât-ı müstakîmi bırakıp, fıtratı bozan herşeyi kendine yol edinmesi ve bütün uyarı ve telkinlere rağmen
hatalarını devam ettirmesi musibete sebep olur.Küresel ısınmaya dayalı iklim değişiklikleri ve bundan mütevellidbitki çeşitliliğinin azalması veya bozulması, fay hatları olan bölgelerde dayanıksız binaların yapılması, dere
yataklarının imara açılması, ormanların yok edilmesi vb. insanın sorumsuz
tasarruflarından dolayı belâ ve musibetler gelebilmektedir.
Belirtilen hususlar,belâ ve musibetin kaynak açısından birinci şekli olan
insan kaynaklı musibet ve belâya örnek olarak verilebilir. İkinci şekli ise insanın
dünyevî veya uhrevî yapılması gereken her şeyi yapmasına rağmen kendi
dışında gelişen sebeplerden dolayı belâ ve musibete uğramasıdır. Kişinin
yola çıkmadan önce bütün önlemleri almasına rağmen, diğer bir sürücünün
dikkatsizliğinden dolayı kaza geçirmesi, ekin yetiştirmek için bütün gerekenleri yaptıktan sonra ekinin yanması vb. olaylar belâ ve musibetin insan
dışında gerçekleşmesine örnek olarak verilebilir. Allahinsana, şirk koşması,
zulümetmesi, haddi aşması, heva ve heveslerini ilahlaştırmasıvb. günahlardandolayı cezalandırmak veya ikaz etmek için belâ ve musibet verebilir.
Bunuilâhî kaynaklı belâ ve musibet olarak değerlendirmekmümkündür.
Belâ ve musibetler dünya hayatının gerçeği olduğuna göre insanbunlarladoğru yöntemlerle baş edebilir. Hayatı ve ölümü kimin iyi amel edeceği
hikmetine bağlayan Allah, denemenin korku, açlık, mal, can ve ürün eksik~ 165 ~

liği vb. şekillerde olacağını bildirmektedir. Ardından mü’minin duruşunu en
net şekilde “teslimiyet” olarak ortaya koymaktadır. Bu duruşun sağlamlığı,
kişinin sabrı kuşanmasına, nefsini şirk-nifak hastalıklarından arındırmasına,
tövbe, tevekkül, dua etmesine, istikametten ayrılmamasına, aciz olduğunun
farkında olarak Allah’a karşı mütevazı ve halim olmasına, kâlû belâda verdiği söze sadık kalarak, istikametten ayrılmamasına bağlıdır. Bütün bu hasletler insanın belâ ve musibetlere karşı metanetini arttıran, onu ayakta tutan
ve ibtilâdabaşarıya götüren fayda ve kazanımlardır.
İnsanların başına gelen deprem, sel, kuraklık, hastalık, güvenlik endişesi, kıtlık vb. musibetler dışında, insanın mükellefiyetleri de bir sınama aracıdır. Mü’min olmanın bir bedeli vardır. Allah, imanın hiçbir sınanmaya tabi tutulmadan, sadece “iman ettim” demekle gerçekleşmeyeceğini belirtmektedir. Bu,
iman dairesine girmenin ve orada karar kılmanın ön koşulu olarak mü’min
ile kafiri/müşriği/münafığı birbirinden ayıran bir sınamadır.İmanın sınanması kalbin tasdiki ve dilin ikrarı ile ilk aşamasını tamamlar. Ardından imanın tezahürü olarakamelinde olması gerekir. Çünkü Kur’an’da iman ile amel
sürekli beraber zikredilmiştir.Bazı İslâm düşünürleri tarafından imanın bir
şartı olarak da kabul edilmiştir. Çoğunlukla belli başlı ibadetler olarak anlaşılan
amel, aslında çok geniş bir alana sahiptir. Sâlih amel, imanı besleyen tüm güzel fiillerdir. Allah’ın uygun gördüğü fıtrata mutabık olan bütün söz ve fiiller sâlih amel
olarak nitelendirilebilir. Amelin bedenî olması, sürekliliği ve insana yüklediği meşakkatten dolayı sınamadır. Malî ibadetlerde ise insanın mala karşı
aşırı muhabbeti, cimriliği,biriktirme hastalığı, malın kendisini ebedi kılacağını zannetmesi vb. sebepler malla ibtilâ alanını oluşturur.
Allah birçok âyette düşünme ve tefekküre davet eder. Düşünceyi önceleyen bir dinin mensubu olarak, aklı devre dışı bırakıp, meydana gelen herşeyi kadere (her şeyi Allah’tan bilen kader anlayışı) havale etmemiz mantıklı
değildir.İnsanın başına gelen bazı musibet ve belâlar, aklını devre dışı bıra~ 166 ~

karak tedbirsiz davranması sebebiyledir. Yaşadığımız dünya ileilgili yukarıda sayılan olumsuzluklar, insanın akılsızca ve fütursuzca yaptığı davranışların neticesidir. Bu olumsuzluklar yaşanırken suçu/günahı olmayan insanlarda bu belâlara maruz kalabilmektedir. Onlara, mutlak adaletin gerçekleşeceği âhiret hayatında ecirleri verilecek, ibtilâyı sabır ve olgunlukla karşılamanın mükâfatını fazlasıyla alacaklardır. İsyan edip, suçu başka yerde
arayan, musibetten ibret almayıp aynı davranışları sergilemeye devam edenler ise sınanmanın kaybedeni olarak cezalandırılabilirler.
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