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Peyganıber efeııdiırrizin yeryüzünü şereflendirdiği lraftayı uzun
siiredir "Kutlu Doğunı Haftası" olarak kutluyortız. Bir lrafta boyunca onun
nesajlarının bir boyutunu giirıdeme getirip, ortaya koyduğu örnek tavır ve
davraırışların gününrüz açısından önemini hatırlıyoruz. Akyürekli insanlar
"gül" ile sin,ıgt+lcııeıı peyganıberiırıizin ilenılere rahmet oluşunu naif, nezih
kokusuıra eıl çok il-ıtil,aç dııyı"ılduğu bı-ı anlarda, "Kardeşlik FIukuku"nu
gündenıe getirilı,ıresi çok yerinde olmuş.
Seçileıı afişlercleıı en beğendiğinı de "Bir'iz, BİRdeniz, Kardeşiz"
şeklinde o]anı, Yaklaşık oır dört asır önce, iıısaııların tarağln dişleri gibi eşit
olduğı-ıırı.ı, kimseıriır kinıseye, takva dışıırda bir üstünlüğü olmadığıırı
söyleyen Akyürekli iıısaııın takipçileri, bugüıı birbiriııi kırıyor, kitle
katlitrnıları yapıyor? Şinıdi, "Kardeşlik Htıkuku" bağlamıııeia birbirinıizle,
hakikatlerle yiizlcşme zaıı]anı. Mehmed'in bu sıralar dinlediği Sakopa'nın
şu dizeleri biz büyiikleriıı dinleıııesi ve uygı"ılaıııası gerekir: "Savaşı kes;
barışacaksıır/Trilyoırda olsa lıarcanacaksın/kendinle aynalarda birebir
vüz.leşeceks iıı/a ıı

l a

yacak sın."

Tedbiru'I-mütevahhidin: Bircysel Vazifeler
İıısaıı tol-ıiunısal bir ,,,arlık, bir arada yaşayıp, işböliinıü yapmaya,
dayanışırraya mt:cblırdur. Çtinkü lrerkesin yetileri ve yeteııekleri farklıdır,
Iıerkes lıer işi },i,üpamaz, dolayısıyla iıısan ııoksan varlıktir, olgunlaşmaya
(kamil itısan) olıııa hedefini ancak topltınıda ve yardımlaşarak yaşavarak
elde edebilir. , Doğduğu evde babasl, Anııesi, gcnellikle de kardcşleri ile
manevi bir bağı
1,aşar. Daha sonra eşi ve çocukları olur. Bunlarla maddi ve
bulunur. İnsan ilk önctı kendi nefsine karşı bir takım vazifeler ile nıtikelleftir.
Buniara ırefsi/bireyscl görevler; Felsefi literati,irde "Tedbiru'l-mütevalıhidin"
diyoruz.
, Tedbiru'l-ıııenzil:ailevivazifeleri
Kendisi bir aile kurar, buradaki yükünılüli,iklerine, "Tedbiru'lnıenz-il" yaııi ," t]1,/aile vaz-ifeleri" deııilir. Bu, Kur'an-ı Kerım'de 1. Sırada
be.lirtilcıı irsi;,et (kan vc siit) kardeşliğidir. Akrabalık ilişkileri, velayet lıakkı
vc I]1iras iıukuku bu tür kardeşliğin koııusudur. Aileler de yalnız
'Piııf.Dr. lIitit Üııiveı,itcst iti.NiS,\N.2012 tarilrilıde KIIuKKALE UNl\/EIiSITESI ilc
ıııiıı KLITLUDoĞuıı ııapıRsl ıniiııaselıctiyle diizcıılcdiği
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yaşamazlar. Onlarda bir yere geierek köyler, şehirler, memle]<etler ve
devletler oluşturnıuşiardır. İnsanın mensup olduğu mülk (nıilk) ve devlete
karşı da tıir takını vaziieleri varciır ki buniara cia "nıedeniihukukilsiyasi
vazife|er" clenilir. İslam Siyasi clüşüncesincie buna "Tedbirtı'l-müdün"
denilir.
Tedbiru'l-müdün: Siyasi Vazifeler
Bunun bir üst boyuttı da memleket, hükümet, mezhep ve miiliyet
farkiılıklarını aşan ve "insanlık" diye nitelendiren kısmı vardır. t{angi dil,
ırk, dine mensup olursak olahııı, insanların diğer insanlara karşı bir takını
vazifeleri da]ıa vardır ki buırlara da "insani vazifeler" deniiir. Bu, Kur'an-ı
Kerim'de 2. Sırada belirtilen "İnsani Kardeşlik" olup, Hz. Adem ve
Havva'nııı çt,ıcukları olduğumuzu vurgular. Aynı gök kubbenin aitında
yaşıyor oImaktan ve aynı ortamı paylaşmaktan kaynaklanan
sorumluluklarımız vardır, Açe'de bir deprem, Japonya'da tsunami olsa,
yüreğin,ıiziı-ı olada atnası bundan dolayıdır. Bunlarııı da üstünde insanın
bir lıalikı/yaratıcısı vardır. Bunca ninreti kendisi için ihsan buyurmuştur.
Ona karşı da bir takım ubudiyet vazifeleriıri yerine getirmekle ınükelleftir ki
bunlara da dini vazife denilir.2
Biz bu sonuncu vazifelerinrizi belirleyeiı lıususlardan l,ıareketle
diğer dört hususa dair kardeşlik lrukukumuzu nasıl tasavvur ediyoruz?
İlk kardeşlik türüne Anadolu'da karındaşhk da denilir, ikincisi
toplunı ve devlet hukukuna aittir ve bir ırk veya millet tasarımı üzerine
kuruludı-ır, Bu kardeşliklerin ahirette devam edebilnresi için bir üst
çerçeveye yani din/inran karcleşliğine gerek vardır. 3. Kardeşlik türü olan ve
lıepinıizi avnı ana ve babaya bağlayan insan kardeşliği, bu imani boyutuıı
ezeli ı e ebedi kısnrını gösterir, son peygaınber ve mesajının gereği olarak bir
kişive yapılan haksızlığın bütün insanlığa yapılmış gibi görmesi bu
ııedenledir.
Dj]lı:rin, ırklarıır ve dinlerin daha doğrusu şeriatlerin farklı olması
bı.ı iist inıan kaı,cleşIiğine halel getirmez, çünkü daha üst bir kavramdır.
Bütün dinlerde aynı olan inıaıı esaslarına işaret eder, Tevhid denilen husus
bıı drır.

Nübüvvet, bı-ı Hakikat'in fark]ı zaman ve ınekaıılarda uygulamal,a
geçirnıeye çalışaır Nebi ve Resullere inıanı gerektirir. Aralarında bu anlamda
lıiçbir fark yoktur. }vfead ise burada diğer kardeşlik türlerini içerek iman
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eder. :] Bu lrususları ayrıııtılı temellendirilııresi kardeşlik lıııkukun dini ve
felsefi tenrelleriııi verecektir. Bu iıusı.ısları biraz dalra ayrıııtılı açıklayalım.

I.

KARDEŞLİĞİı.ı oiNİ TEMELİ

İlk peyganıber olarak kabul edilen Hz. Ad.em'den itibareıı, evreınin
yaratıcısı olan Aiiah, farklı z;ınıan ve mekanlarda, §rkiı topluınlara,
dtinyeı,i lrayatlarını düzenlemeleri için nrulıtelif kişiler kanahyla belirli
kı-ırallar gönderıniş ve bunlarııı pratiğe geçiıilnresini insanlardan talep
etmiştir,

Hz,AdenıOuuı6«a1 llcıo,ıtıırr

ccblnKn He

Hai{4en.'deı,t

Hz.Iı{uhammeıl'e (AS) kadar bir çok peyganıber kaııalıyla "Din", farklı
zanran ve ır,ıekanlarda, farklı toplumlarda nıuhtelif peyganrberler kanalıyla
ı"ıvgulaınaya geçirilıııiştir. Temelde hep aynı ilkeleri; yaııi Tevhid (Allah'ın
varlığı, birliği), nübüvvet ve mead'i vurgular. Örııeğin, içinde doğruya
reliberIik eden ve nur olduğtı halde önce f'evratOuıabra! Izlcro.ııııı«
ccbInKr{ rıe rraü4eu. iııdirilnıiş asonra Hz. İsa İncil ile gelnıiş ve T'evrat'ı
tasdik etıniştir. Bununla birlikte Hz.İsa, adı Ahmed olan mustakbel

pcygamberi de nrüjdelemiştir. Allah'ın son peygaıırberi olans
Hz.Muhammed AS dalra öırceki kitapları doğrulayan Kur'an-ı Kerim ile
gönderilmiştir.6Her ümıırete bir uyarıcı gelerek (Fatır.24) avnı teorik boyı_ıtıı
vani tek "Din"in farklı uygulan-ıalarını sunmantı,ı gayesi aynıdır: "İıısnıılrırn
di.iııyn ae alıiı,ct lınryııtlaruıdnıı ıniikenımelliğe ae olgınılıığa erişrueleri içiıı ihtiyaç

ı geıı el ilkel cri s n ğl nm nlc"
Temel' l,ıususlarıır aynı olınası, Risaletlerin en azından akidevi
yapıda aynıiık gösternıesini gerektirmektedir. Bı-ınun ifadesi "İlnlıi
Ris nlc tle riıı Birliği' dir. Yan i isimlerini bildiğimi z v ey a bilmediğinıiz nebiler,
rcsı"ıller, Hz. Adem'cien itibaren insanlarin düıryada refalrıııı, ahirette ise
felıılııırı teırrin edecek ilkeleri uygulamaya koymuşlardır. İslam terimi bu
anlaıncia iiııceki bütün nresajları r,e uygulamaları içeren genel bir terimdir,
özel anlaırrda ise en son mesajı ileten ve bunları pratiğe aktaran Hz.
Mtıhanııııed as. Göı,ıderilen mesaja verilen isimdir.7 l]u aıılamda eğer bütün
ila]-ıi llisaletler tek vc lrer şeyi kapsayan bir "Hakikat"i vurguluvorlarsa, brı
"I{akikat"iıı farklı ifac-le tarzlarının olduğunun da kabulü gcrekmektedir.
ğllnlrı"i ı,arolan Hakikat in birdeır fazla anlamı/anltıtınrı, bilıı-ıe yönü ve
uygı-ılanırrası tarzı ı,ardır. 3
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İşte kardeşlik hukuku buracla devreye giriyor, a},nt soydan gelmek
doğal kardeşlik gibi sunuluyor anra Hz. Adenr ve Havva ilk ana ve babamız-

olduğu için içinde yaşadığım nıaiıalle, şelıir, devlet ve geniş anlamda büttin
diinya iırsanları kardeş hukukuna, faıkiı düze1,lerde de olsa, sahiptir. Bu
bağlamda eır tıç noktayı göstermesi açısından bir örnek vermek istiyorum.
Ad ve Medyen kavinrleri keııdisine gönderilen peygamberleri tanıınadı,
aıııa Allah Teala, göııderdiği peyganrberleri o toplumun kardeşi olarak
ııitelend iriyor.9

Kardeşliğin insanlık derecesinde olmasına dair dini temel, Allah'ın
Nuh'a tavsiye ettiğini, ona vahyettiğini İbrahimOıuv,,6«a|. Iulcro.rHrıx
ccbıaKrl He HaüAeH.'e, Musa'ya ve İsaou-ııı6xa! I4cro.ıHr{K ccbtnKl4 He
rıaü4eH.'ya da tavsiye edip, şeriatler yaparak, "Din"de ayrılığa düşmemezi
istemesinde ortaya çikar.
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Bu bağlaııda, "Din"iıı son peygamberi oian Muhammed'in bütün
insanlığa gönderildiğini,l1 O'nun görevinin bütün insanları uyarmak ve
müjdelemek olduğunu ıı tek ve nihai "Hakikat"ın ilk ve son isminiıı "İslam"
olciuğunu da kabul ediyorsak, İnsaniyet anlamında kardeşliği
teınellendirmiş oluruz. Bunun için küçük harfle yazılı dini (şeriati, yol,
yöntem ve geleneği ) ıre olursa olsun biitün insanları kardeş olarak görmek
gerekir. Dünyanın lrer lıangi bir yerinde olan bir haksızlık veya felaketin
yüreğimizi sızlatması ve hemen yardıına koşmaya çalışmamız bundan
dolayıdır. Çünkü biz Müslümanlar, insanlara şahit olmak üzere orta,

ırıutedil bir ümmet olarak göııderildik.ıı Çünkü ister özel anlamda

Peyganrberinıize gönderilen mesaj, ister Hz. Adem'den itibaren gönderilen
bütün ilahi nıesajların ortak adı olarak değerlendirilsin, İslam esenlik ve
barış içinde olıırayı iradi olarak kabul ederek kurtuluşa ermek demektir.
Buradaki tesliıniyetten kasıU Allah'a yönelmek, kibir ve inadı
bırakıp, rıza göstererek O'na teslimiyet göstermek; onun rızasını kazanınak
içiır çalışıp çabalanrak demektir. Bunun nasıl olacağını bize gösteren, rol

ıııodeiinıiz l-|z. Mulıanınıed'tir. R\z, "A]lah'ın varlığına ve birliğine
inananlar olarak Hz. Muhammed'in insanların bu dı,inyada refahlarını,

airirette felah.::
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Asa'b:"":

"dayanışma
"Ad kavmiııe de, kardeşleri Huıl'u giinderdik. » (A'raf, 65)
da kardeşleri Şuayb'i gi}ııdcrdik." (A'raf, 85)
" lvledycır lıalkıııa
Toplunrı.ı kcırdisine iııaıııılasa dı Allalı, o peygamberi toplumuı "kardt,şi" olarak t;rıııııılıytrr
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1Şura,lE) Topluca Al[alı'ıı,ı ipiııe sııı,ısıkı sarılın ve parçalaııınayııı!
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ııimctiııi clii;;iiııiiıı, l,ıaııi siz düşııraır iıiiniz deO, kalpleriııizi birleştirdi. O'ııı.ın bu nimeti ile
k.ırcieşlı,r olduııtız. (Al-i İmran, l03)
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alıirette felahlarını sağlavacak ilkeler göııderdiğiııi ikrar ederiz.
Göı:iildüğü üzere, İs]Aın teriırı aırlanııyla salt bir din olnraktaıı öte, beşeri
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varoluşLııl zoruırlu bir boyı"ıttı olan düşünce salıasını da içine aian bütünciil
bir lıayat tarzına işaret etmektedir.l5
Bu nedenle "Mümiırler karcieştir" ilkesiıri ihlal edecek, nifak, kin,
düşnranhk vesilesi olabilecek her türlü tutunı ve davranışlardan (inat, haset)
kaçınnıamız gerekir. Çünkü düşnıanlık/adavet ve kardeşlik/mulıabbet, tıpkı
ılur ve zulmetiıı bir arada olmayacağı gibi, ikisi bir arada olmaz. Bu ııedenle
eğer herhaııgi bir kötülük, dıişnıanlık görürse, oııa misliyle mukabele etmek
lrer kişinin, iyilikle ınuıkabele etmek er kişinin gereğidir ilkesiırce
düşüıınıeye çalışlr, kardeşinıize yöııelik içimizdeki mulıalefet ve kızgınlık

duygusu acımaya döniişiir. Bu olursa, öfkenin, kızgınlığın getirdiği
tairakküın etıne' isteği yerini ıslalıa bırakır. Bu nedenle olsa gerek,
Peyganıberimiz "Üç gündt-,r. fazla nrü'min mümine küsemez, onunla

koııuşnıayı kesenıez" buyurınuştur. Zi.ra yapılaır fenalığa tepki gösternıek,
onu yapan kardeşimizi dışlamayı gerektirmez, bilakis onun müsbet
sıfaıtlarıııı, tutuın ve davraııışlarını önceleyerek ıslalıına yönelmek gerekir.
Böylece fenalığın yayılırıasının da öniine geçilir, arkadaşımızın kardeşimizin
yeniden kazanılması sağlanır.
Bunu yapabilmek en zor cihad, yani nefisle muhasebe, mücadeleyi
başarmak denıektir. Said Nursi, bu hususta, "eğer düşmanlık edecekseı,ı
kalbincleki adavete yani düşınaıılığa karşı ol, oııu gidermeye çalış, nefs-i
emnlare'ye, heva-i nefse mulıalefet edip, ıslalıına çalış" der. Böyle olunca,
kardeşimizde kı_ısurları öncelemek yerine örtmeyi tercih edebiliriz. Kim bir
mümin kardeşinin kusuruntı, ayıpını örterse Allah'da onun on ayıbını örter,
ilkesini düşünürsek, bı_ırada kazaıraıı lıer iki taraf olı,ıyor, kalbdeki buğz ve
hased de yerini rahmet, bereket ve himınete dönüştürebilir. Buıru lrer akıl
salribi aıılayabilir. I(ısacası inıan kardeşliğini sığlayan tcvhid-i inıaııi,
kalplerinde tevlıidini sağlayacaktır. Buı-rui.ı zorı_ııılu sonucu ise toplunısal
i,ıirliktelil<, bütüıılük ve crtak yaşama kültürii derııektir.16

Il.

KARDEŞLİĞiN rErsEri rEıııErİ

' Asabiyet" terimi tarih

felsefesi açısından

incelendiğincle,

"dayanışma duygusu", "komünal ruh", "sosyal bağlılık" ve "sosyo-politik
kinılik" olarak ırıüsbet bir anlam kazaırır. Toplunıu ve devleti ayakta tı.ıtan
'

.-i::ak taıııııılıyt,ır
.:: jııiılık-

.:.;zcrinizclcki
- .-:ı i.ıı niıııeti ile

]r4cvliit Uyaırık. İstanı İııonç İlkc/crj, Aırkara-7997, s.32-33; a.mlÇ. "Türkiyddcki Kavramsal
Karg.ışasıı-ı Temcl Teriınlcri: Din, iı.'tillct ve Şeriat" Yeni TürkiYe Cunrlıuriyet Özcl Sayısı.
S.ıı,ı.23-24. cılt.4. s.2623
!55.II.Nası, Gı:ııç Miistiinınıııı NIııılı,rıı Diinya l\ciilıcri,. çev.S. Yiılçın. Istanbıı1,1996, s.124; Uyaııık,
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Fe]sefcvi Auıılç_!rı_ç!ı__Yg!iclcıı Ytırtlaııdırnıak: Islanı Fc]sefesinin Ciiniimiizdt'ki Anlaıııı
Uz.,i_ıiuğr, Dci!,.!.!.ğ- lslamiya

t.

C.ti.sayı.4. 2005y s.57-78

Said Nıırsi, LJlıı_ıvvet liisalesi,22.|ı{t:ktup, ]r{cktubat, RNK i'ıl,ıııevi, İstınbu1.2O09, s.280 r'd;
i,Iı}ıaıı Yılııaz, Nuri Cakır, "Ulrtı,ı,r,ct liisılu,si Şorlıi", s.l36 vd
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l'eo,ıoıı

Ilahil,ai Fakiiltesiniıı İiıni Deı.gisi- 76-77,Sayı 2072

ı-,:

Burada^.

temeıI n,ıc,ıtivasyon cıIan asabiyet kavrarnının iı,ıcelenmesi, hem insaııın
bedevi ve lıadari (medeni) doğasını, hem de egemenlik ve siyaset ilişkisini
gündenıe getirir. Eu iliŞkiııin iırceleırırresi ise, İbıı Haldun'uıı ılmraı: ciediği

yaııi fikirlt,iiıı ç,:ı
celİşıııesi ı,ı, bir ::

kısacası sosyal dayanışıııa ve sosyo-politik kimliğin ifadesi olan
aidiyet/asabiyet terinıinin bir "Nesep" boyutu vardır, ırk, kabile buna

eırgel olmaz. Do,;

nıedeniyet anlayışıyla iç ve dış şartların neler cılduğunu ortaya çıkarır.

hakikatin kır,ıl.ı::ıslam felsefesın;e

delalet eder, ki bununla övünülmez, asli unsur yapılmaz, üstünlük vasıtasl
kılınamaz, önemli olan iyilik ve güzellikte yarışmak ve takva sahibi
olmaktır. Zaten burada farklılıklar, taırışmayı kolaylaştırma, insani ilişkileri
zengiııleştirme, cazip kılma açısından uygun bir ortam temini dışında bir
anlamı olamaz.li Veda I{utbesiııdc, peygamberimiz bu husıısu özellikle

bulunan orta bü,.
kaviinler, bovla:
malıaile, sokak r "
bunların en ait i.:
üst birinıe yaI]s]:.

"Ey İnsanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir, hepiniz Adem'in
çocuklarısınız, Allah katında en değerli olanınız, ona en çok saygı
gösterenizdir. Arabın Arap olmayana -Allaha saygı gösternıek ve takva

rlil rıe ırklnrdı:,.;

vurguIamıştır:

sahibi oinraktan başka- lıiçbir üstünlüğü yoktur."ıs

İşte burada İbır Haldun'un tabiriyle "Sebep'' yani din bağı,
kardeşliği, birlikteliği devreye girer. Aidiyet, toplumsal uyum, huzur,
biriiktelik, dayanışma, Din, yani sebep bağı i]e olur.lg Fakat farklı/tikel
aidiyetler, nıillet tasavı,urları ve devletler olması doğal; aına bunların İslam
Hamiyetinden nrüllren,ı oldı-ığrı sürece, gökkuşağının farklı renkleri gibi ama
birleştiği zaman kardeşlik ve birliktelik (tıhuvvet ve ittihat) gerçekleşir, Bu

kardeŞlik i'e bir]ii<te]iği fırklıIıklnrı aykuılığa döııiişt,iiı,medeıı kurmak şarttır.
Çiiııkü hepiıniziıı yaratıcı olan Allahdır, malikimizdir, mabudumuzdur,
razıkımızdır, yani Allalr f'eala ve sıfatiarını bilince, sıfatlara dair
yorumlyol/yöırtenr farkiılıklarını ortaya çıkaran mezlrep farklılıkiarı
ayrışn]a)Il Ve çatlşınayı gerektirmez. Hepsi aynl Hakikat'in farklı
yansımalarıdır. Bunu söylemek tabii yapı ve tabii karakter]er den doiayı
farklılık olabilir, gerçeğini inkarı gerektirmez. Nitekim peygamberiı.ııiz
" İlr

til

a f

üı

Üııı ırreti ı,ahıIetu ı,ı", clem

iş.zo
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K.K: Hrıcurat, 9-13: Ey insaıılar! Biz sizi bir erkck ve bir dişiden yarattık. Sizi taııışasınız diyc
kollara vc kabilelere ayırı'lık. Allah, katıırda eıı şerefliniz, oııdan eır çok sakınanınızdır. Şüplıesiz
Allah, alin,ıdir, Iıaberdardır."
ı8 Hayati Hiiktıltıkli, islaın İnaırç Sistc.nri ve Dünya
Ciirüşü, islam'a Ciriş, DiB, Ankara,2006,
s,203-204

19ALıdurralınıaıı b.}ı'[ulıaınnıcd b.Halıluıı, \,1ukadıiima, Kalıira. Vo1.2, pp.4E5-a89,
Ul,aııık
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Tasavvuru, Hitit Uılivcrsity, Jc,ıurıral of Diviııity Faculty, vo1.10 (2011/2), pp.29-59; \{cvlüt
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İnsııılırııı Diişiiııct, Farklılıkları

li'i.irkçesincleır sadcleştireıı M.Uyanık)
Ciisterınesi Raiımettir, Tr,orik ve I'r.ıtik Bol,utlarıylı İf,ıde

Hürriyeti, cd.B.Bcrat Özipek, LDT, Aı,riıpa Kcınıisytıııtı. Ankara.2L]03. s.99-106
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1.

g er eltiy o r.

Allah'a inancın güçIendiği zaman ne olur?

Allr,-lı iııaııcı, kişiııiıı diğer iıısaıılnrlrı olaıı ilişkile.riııi seagi, snygı, adalet ııe

ıılılnk ilktıleriııe göre olırıasnıı tcmiıı ı:dar. Önemli olan doğruyu bulmak,
yaırlışlardaıı sakıırnıak ise, Allah'a inanır,ıak gerekir; çünkü bu inanç, kişinin
ka]biıri doğruya yöneltırıesini kolaylaştırır. Çorum'da halk arasında meşhur
olan deyim, soluğun doğruya olsun" bunlın izahıdır.23 İyilik ve kötülük
yapabilıne gücüne ve iradesine salrip tek varlık olan insan, iyiiiği,
merhanreti, dostiuğu, sevgi ve saygıyı önceler, kötülüklerden uzak durmaya
gayret eder.24

Allal-i'a inarıran kişi, dünyada insaırlau ırrulıte]if dil, ırk ve renklerde

yaratılırasıııı25 farklı inanç biçiııılerine sahip olınalarınııı iyilik ve
güzelliklerde yarışma ve bir "cleııerne" lçin oiduğunu biiir.26 Başka dille
kontışan, farkiı dinlcre inaıran ve muhtelif ırklara menslıp insanlarla da
taırışnıak, bilişmek ve diinyayı yaşanabilir kılınak için dürüst bir şekilde çok
Said Ntırsi, Mclttubat, RN(, s.236-287
Ebtı Nasr cl-Farabi. el-h{ediiıetu'l-fazıla. Çcv. Nafiz- Şişnraır. Iv{EB, .Aııkara.20I1r. s.79,I02,
a.mlf, cs-Siyısetii'1-lr{edeııiyye, çcv.li4,Aydııı, A.Şoııer, I\'I.R.Ayas. Kültür Bakanlığı,
İstanbu1.1980, (iizgiiıı nıctiıı.69-70) s.36, krş. MevIüt Uyaııık, Said Nursi'nin Medeniyet
Tabavvuru, Ulusl;ıriıriı_çı Saraybosıı.ı Üııivr,rsitr, (International University <ıf Sarajevo) ve Ris:].2t
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ı,c Tarih

_ -* iU.

üst birinre yaıısır.22

ı iv*ur Enstittisii (İst.ınbuI) işbirliğiylc. Saıaybosıra şelrrinde 23-26

i,jr--iSi. U.,,aııık
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Buradaki ilıtilaf, düşinaıılık, tarafgirlik değildir. Müsbct ilriiiaftır,
yani fikirlerin çarrpışnrasından (tesadı"iın-ü efkArdan) vL, akıllarııı birbirleriyle
çelişInesi vc bir bakış açlslnln diğerini çtiriitmesi (tehilüf-iı ukı-ıl) son_ucunda
hakikatin kıvılcımları ortayir çıkar, tahrip yerine ıslalr ve tekümnıiile çalışır,ı1
İslanr felse{esinde farklıhkiar hepsinin de tek ve yanr maksadı gütmelerine
engel olmaz. Dolayısıyla büyük toplrıluk (ünrııet/ler) birbirleriyle ilişkilerde
bulunan orta bül,üklükte bir çok milletlerden oluşur. Küçük toplulukları da
kaviinler, boyiar, şehirler o]arak yorumlamak mümkündür. Dalıa özele ise
mahalle, sokak ve er,'i birer topluluk olarak düşünmek mümkündür. Aile
buııların en alt birimi olı"ıp, orada başlayan huzur, mutluluk haleler gibi bir
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çalışmayı öneırıser. GörülıJüğü iizere, AllahOurıt6ra! I4cro.rrııax ccbl,ıKr{
He ıraüAerı. inancı, yalnızca yaşadığımız topluında birlik ve beraberiik
ruhunı.ı tenıin etnıekle kalnravıp, diğer toplumlarla cılan ilişkiIerimizi de
kardeşlik bağları ile yaprr,amızı temin eder.
Allnh iııüıııcı, kişiııiıı diğer iısaııIarla olaıı ilişkileriııi seagi, saygı, adnlet ae
rılılak ilkelcriıe göre olwıasuıı tenıiıı eder, demek aynı zamand a sıırıınılulıık sahibi
olrııayı rla ge rektirir. Sorumluluk sahibi kişi cie, yaptıklarının hesabını

verebileır, kendisi için istediğini başkası içinde isteyen kişidir.
Peygamberimizin ifadesiyle, iyilik yapan ve insanlar tarafından takdirle

karşılan kişi Allatı'a iıranaııların önde geleırleriııden birisidir.ı7 Bu kimseler
herkes tarafındaıı sevilir, sayılır ve toplumda önemli konumlar ediırir.

2,

Kardeşlik Hukukunu Adalet ve Sevgi

merkezli

gerçekleştirmek

Sevgi en çok ti"iketilen kavramlardan birisi, herkes barış ve sevgi
istiyor, iyi de o zaman savaşanlar kim, diye sormak gerekiyor. Bu paradoksa
rağmen İslam düşüııcesinin jlk Ahlak filozoflarından olan İbır Miskeveylı
(ö,1030) sevgi erden-ıi ile adalet arasında doğrudan irtibat kurmaktadır. Ona
göre sevgi faziletini tenıin etmiş kişiler, karşılıklı ilişkilerinde adaleti
gerçekleştirme alışkanlığına sahip olabilirler. Çünkü adaletli davranmanın
yolu sevgiden geçer/ insanlar birbirini severse/ kendisi için istediğini kardeşi
içinde ister, lafta kalmaz, Güven, dayanışma ve yardımlaşma ancak birbirini
seven kişiler arasında gerçekleşir. Onlar birbirlerine yardım ederken aynı
sevgiyi paylaşırlarsa sevilen lrer şeye ulaşma ihtimalini de artırmış olurlar.
İsabetli görüşler ortaya koyarlar. Akılları iyi yönetim metodlarını ortaya
koymada yardımlaşır. Böyle bir yardınılaşma ile biitün iyiliklere ulaşmak
için güç birliği kazanılnrış olur. Kesrette valıdet erdemi gerçekleşmiş olur.
Bu anlaıııda şelırin yöneticisi vatandaşlar arasında sevgiyi yerleştirmeye
yönelik tedbirleri almakla mükelleftir. Hasınrlarına karşı birliği sağlar, bu
birlik oluınca da şehrini yurdunu inıar eder, İnsanların mutlu oiması
sağlanmış olur.28

3.

Hayatımızda İletişinı ve Diyalog Aracı Olarak Din:
Allal-ı isteseydi btitün insanları aynı dili kontışan, aynı reıık ve ırka
sahip olarak yaratabilirdi. Farklı dil, din ve ırklarda yaratılnıanıızın nedeni,
iyilik ve güzellikte yarışmak, kötülük yaprnaktan kaçınmaktır, Diğer insan
ve toplumlarla iyi iletişim kurmak, ilişkilerimizi geliştirmek için onların
değerleriııi, dini anlayışlarıı"ıı da bilmek, farklılıkların nedenleriııi öğrenmek
gerekir. Dtinyanın neresine gidilirse gidilsin, insanlar doğalarının gereği
olarak bir şeye inaıııyorlar ve hayatlarını bir takım manevi değerlerle
27N{ııslim,4/203.1
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anlamlaııdırmaya çalışıyorlar. Çünkü insan, öncelikle kendisi, sonra evrenin

varoluşuna dair sorular soruyor, niçin geldiğini, anıacının ne olduğunı_ı
araştrrıyor. }danevi alan (fizik ötesi) ile ilgili btı sorulara da dini verileri
kı-ıllaırıııaktan doyurucu ve sılılratli cevaplar bulması çok zordur.
Akıllı olnıanın gereği olan düşünmeyi bir araştırma ve eğitime
döııüştürdüğii zaman manevi değerlerin doyuruculuğunu hisseder. Din
Kültürü dersinin temel anıaçlarından birisi de budur. Yaıri insan, inandığı ve
beninısediği lııısusların nelerden ve nasıl oluştuğunu araştırdığı zaman iyi
ite kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt eder, iyi ve doğru olani yapmaya çalışır.
Ulaştığı doğruytı iırsıınlara incitmeden söylemeye dikkat eder, çüııkü
diinyada farklı inannıa biçimieı,iııin oldıığunu, onlara saygı duymak
gerektiğini biliI.
4.
IIayatımızda Farklılıklara Saygının Göstergesi Olarak
Din:
Din, insanın lıayatını aıılamlandırmada ona sürekli güç veren
manevi bir servet, onu zorlttklardarı koruyan bir çatı gibidir. Düşünceye
saygının örıcelikle kişinin kendi inanclna ve vicdani kanatlarına saygı
duyınak olduğı-ını-ın bilincindedir. Çünkü ulaşılan sonuçların, görüş ve
düşüncelerin doğru yoliardan biri olduğunu, bıınu tek doğru şekliııde diğer
insanlara dayatnranın aIılaki bir zafiyet göstergesi olarak sunulduğunun
idrakindedir.
Bu nedenle her insanın biricik olduğunu, kendine özgü yetenekleri
ve güze.llikleri bulunduğunu bilip, kişinin şalrsiyetine, kimliğine saygı
duypok gerekir. Bunuın içinde insan bağinısızlığını engelleyen, gelişimini
kısıtlayan, kişiliğiııi zedeleye,n her davranıştan kaçınmak gerekir, çünkü
insan kiiçük evrendir (n,ıicrokosmos) ve ona yönelik her kötülük aslıııda
bütün insanlığa yönelnıiş gibi düşünülmelidir. Özelikle bunu bir din adına
yapmaktan kaçınıl ınalıdı

5.

r.

Kendimizle, çevremizle barışık olmanrn aracı olarak Din
Kişinin keııdisiyle, ailesiyle, çevresiyle barışık olmasının yolu, dini
değerlere ciikkat ederek yaşaınaya çalışnıaktan geçer. Bu noktada "Allalr
adına lıarekeıt, etnrek ve iş yapmak" ile "Allah rızası için iş yapmak"
arasıııdaki farka dikkat etnıekle mümkün «ılur. Allalı adıııa lrareket etn,,e
iıak ve yctkisine sal-ıip olıııayı düşünmek, biiyük bir yanılgıdır, dünyada din
ve nıedeniyetier arasıııdaki kavga \ıe çatlşmayı besler. Burada kişinin kendi
ııefsini kı-ıtsallaştırnıası sözkonusudur.
Bu nedenle, yaratıcılığı, beraberliği, kişinin kendisiyle ve çe,",resiı,le
barışık olrnasını temiıı eden Allalı rızası içiıi iş yapmayı öncelemeliyiz. Allah
rızası içiıı iş yapıııa, iyi ve al"ılaklı olanı teorik olarak bilmenin ötesine g,t,,;i:
ı_ıvgulanıayı getirir, bir iıısaııı kijtülükteır kurtarnıanın s.ınki bütün insani:*ı
ktırta rm a]< gibi oI ciiığtıııı_ı lıatı rlatı r.
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Diniıı tenıel değerleri olan doğruluğu, dürüstl üğü, yardımseverliği,
cana ve mala saygıyı kişi, Allah rızası için gösterir. Bakara suresinin 177.
avetinde bu nokta çok güzel bir şekilde açıkianmaktaclır.

"iynik, Allnh)ıııı,ı6xa! lfcro.ıauK ccbrnK, ue naü4eH.'a, ahiret
giiııüııe, ıneleklere, kitap ae Peygaıııberlere itıaıı edeııleriıı iyiliğidir. o, scaıliği malı
ynkuılnrıııa, uetiınlere, yaksııllrıra, yoldn knlrtıışlııra, tlileııcilere ae boyınırlıırık
altuırlrı bııIııııdı ırıılaıılrırüı

a er

c]i.

2')

kısacası diır, sosyal hayatta kişinin, kendisiyle,

ailesiyie,

toplumuyla, devletiyle barışık içinde olmasını tenrin eden ilkeleri sağlar.
Kişinin barışcıl yaplya salıip olnrasını sağlamak; evrensel barış kültürünün
ve hoşgörü ortamırıın oluşturulmasına katkıda bulunmak demektir. Bu
anlanrda, din, insanıır lıayatını aı-ılanrlandırmada ona sürekli güç veren
mane.vi bir servet, onu zorlı-ıklardaır koruyan bir çatı gibidir.

6.

Tek Tanrıcı Dinler, Medeniyetlerarası Diyalog

İüetişimin Sağlann-ıasını İster.

ve

ılani risaletleriır son mesajını insanlara ulaştıran kur'an'ın
belirttiğiııe göre, Alialr;Ouııı6xa! I4cro.ırıı,ır ccı,I.4KI4 He rıaü4eH.
Nuhouııı6ra! Iufcro.ırıI{K cctIrKı4 rıe rıaü4erı.'a tavsiye ettiğini,

ona

vahyettiğini İbral-ıim'e, MusaOuırı6xa! Izlcro.IHrtK ccbI.KLl rıe rıaiı4eu.'ya
ve İsaOruı.ıbxa! tr4cro.rHl4K ccbıaKr{ ue Haü4eH.'ya da tavsiye ederek, bize
birlikteliği vurgulanıaktadır, o halde, "Din"de ayrılığa düşmenrek'' şarttlr.3o

Diııde ayrılığa düşiilnıeyince, medeniyetler arasr çatışmaiara

imkAn

r.erilıneyecek, insaıılar.arasında diyalog ve iletişim artacaktır.
Bu çerçevede, Islaıniyeti benimseyenler, insanlara şahit olmak üzere

orta, ılınılı ve dengeli bir topluluk olarak gönderildiklerininıı bilincine
olarak düııyada barış ve lıuzuruıı temiıri için çaiışnıayı bir görev olarak
görürler. Dinin inanç ilkelerini öğrenip ona uygun iyi davranış|arda (srılih
aıııel) btı,lgnan inanan kiŞi, diğer insanlarla iletişimiııi kurarken "Rnbbitıiıı
ytılıııııı lıi]çıııetlc uc gi.izel öğiitlt: çağırnı{ıya"3z önem verir. Diıı'in tek, biricik ve
nilrai, çelişiğiıii diişünmeırin imkansız doğruyu ifade ettiğini söylemek, her
yollyöntenı/stil/paradigırra/nrezhebiıı kendi bakış açısıyla onu anladığı ve
yortımlad ığı olgusunu lıatırlanraktır.33
Hakikat'in tek (akli, çelişiksiz) olması, bunu bildiren elçilerin ve
bı.ın]arın getirdikieri valriylerin çok olmasına maıri değildir, Çünkü IJakikat
tüm fornıların ötesinde iken Valıiy, tanıml gereği Hakikatten kaynaklanıp
formel düzene aittir. (Uyanık:2001:168) Bıırada form demek, çeşitlilik ve
çoğulcı.ıluk denrektir. Bu yiizdeır forn"ı kazanaır bir yerde çoklı-ık, tekrar ve
2'l
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sayı vardır. Diyalektik/Cedel yöntem, kendi ulaştığı doğruluk tasavvurunu
biricik sayıp, diğer }/orum ve tasavvurlarınin yani "öteki"nin reddi üzerine
kurulu ikeır İslanı felsefeııiıı burlraıı yönteııri burlran yöntemini merkeze
ahr. llakikat adına kim bize ne getirirse getirsin, oııa şükran drıyulur. Fakat
bu şükran duynra, getirilenin ayılen kabülüırü gerektirmez, eleştirel bir
şekilde içinde bulunan şartlar bağlamında yeniden okuırur, yorumlanır ve
uygulaırır. Bu din Felsefesinin diyalojik diyalog yöntemine benzer bir
şekilde Hakikat'i farklı perspektiflerden anlamaya çahşmaktır. Teolojinin
diyalektikicedel yönten"ıi dışlayıcı ve ötekileştirmeyi getiririrken; burhan ve
cliyalojik )ıöırtemie, lrepimiziır aynı Tanrı'nın çocukları olduğunu, Hakikat'ın
saf ve bir olduğunu (Veda), "Yüzünıüzü her nereye dönersek dönelinı
Allalı'ın yuzilzatı orada"(KK:115) olduğunun bilincine varabiliriz.
Bııradaır anlaşıidığı üzere bir medeniyet ve kültürün bir başka
medcniyetin iddialarını reddetmeye çalıştığı diyalektik diyalog yerine,
karşılıklı olarak yaııiış anlamalaırı, ön yargıları tashilr etmeye yöırelen ve
değerlerini takdir etmeye istekli, karşılıklı saygı ve anlayışı isteyen diynlejik
diyalog öncelenirse insaniyet ve kardeşlik lıukuku güçlenebilir. 3a Bu
çerçevede Hucurat süresinde belirtilen şu hususlara dikkat etınemiz yeterli
olacaktır: Küslük, lıusumeti devam ettirnıez, hasımlığı değil
hısıınlığı/akradalığı/karcleşliği önceler. Aşağılama, talrkif ve tezyiften
kaçınır, lakap takmaz, gizlisini saklısını araştırmaz, gıybetini ve
dedikodusuılu yapn-ıaz. Zulıne ı,ığradığında lrer daim yaırında olur. Kısacası
aclalctli ve tarkva sahibi olmaya çalışır. Bu süreç, çok ideal gibi ve ulaşılmaz
gibi göziikebilir, anra aksakiıklar, hatalar olduğu zaman da, yine ne
yapacağımızı Kıır'an-ı Kerim bize söylemektedir: "OnIar öfkelerini yutarlar
ve iıısaııları affederler. :s Çünkü Peygamberimiz (as) "s;ıdece mazlunı
olduğunda değil lrataya düştüğüırde de kardeşinin yanında olup onu
doğruya yöneltınekte mü'nıinin vazifesidir" diye buyurnıaktadır. Bunun
nasıi olabilcceğini ise }ylevlana'nın "Din kardeşindeır bir ccfa gördünsc,
rııııın biır vefası oldtığunu lratırla.., Çünkü iyiiik güııalra karşı şefaatçi
gibidir." Sözii bize yaı,dımcı olabilir. Ayrıca yapılan hataya veya günaha
nefreti giinalıkAra taşımaınak gerekir. Ne kadar lıatalı da olsa iman
,olan
ettiği siirece o lıiziırr kardeşinıizdir. Bı-ınıın en iyi örııeği yine
peyganıbcrimiz vermiştir. Peygamberliğini tanımayan akrabaları lıakkınCa
"eğer saıra isyaır ederle.rse, "Ben sizin anrelinizden beriyim." denıes
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"sizin anreliııizden beriyim
"deırıesi isteırmesiııe dikkat etnreliyiz. Kısacası, günaha olan nefret

ernrediimişt|1.:ırı Sg1;1j1 "sizden berivim" değil

günalrkAra taşııımanııştır. 37
Sonuç: "Mümiır", "Miislirn" ve "Jı4uhsin" nitelikleriııi taşıyan kişi
içiır yeryüzü; bir deıreıne ve inrtiiıan yeri, iyilik ve güzellikte yarışnta
mekAnı olarak yeniden anlanrlanır. Di1, ırk, renk farkı gözetıııeksizin
yaratılma gayesi üzeriıre düşünür, insanları Allah'ın bir enıaneti o!arak
görür. Bir kişiye yapılacak lıaksızlığın bütüıı insanlığa karşı yapılmış
olduğı-ınun bilinciııde olarak davranır. "f)eneıne ue iıııtilıaı{'ın (K.K;5la8;6712)
biliııcinde olan ıııümin kişi, kardeşlil< lıukukunu önceler.
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