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İSLAMlN EVRENSEL İLKELERi 

Prof. Dr. Hüseyin ATAY 

İslamın Evrensel ilkelerinden bahsetmeden konunun kolayca aniaşılma
sını sağlayacak ön açıklamalarda bulunmamız gerekmehedir. İslam kelimesi 

arapça bir kelime olup Kurarn Kerimde çeşitli türeyişleriyle çeşitli manalarila 
kullanılmış ise de bu kelimenin bütün türeyişlerinde kök manasının istika
metini. tayin etmek mümkündür. Kur' anda, islam, selam, müslim, silm, tes
lim1 şekillerinde gelen bu kelimenin kök manası, esenlik, sağlık, selamet, sulh, 
sükfrn ve teslimiyet ihtiva etmcktedir2• İslam kelimesinde bütün bu manalar 
mevcuttur. Onda hem esenlik, hem sulh ve hem de teslimiyet vardır. Bazı 
müsteşrikler İslam kelimesinin ihtiva ettiği bu teslimiyeti körü körüne tes
.limiyet şeklinde anlamalarmda ve iradesiz olarak kudreti sonsuz Allaha tes
lim olma3 ve böylece İslam dininin daha ilk kelimesinde ataleri ve hareket
sizliği gerektiren Allalı'ın irade ve takdirine boyun eğme şeklinde aleyhte 
progaganda yapmak üzere açıklamalarmda daha ilk anda yanılınahadırlar. 
İslam kelimesinin teslimiyeti ihtiva etmesi, kendi kökünde mevcut olan 
manalara teslimiyeri gerektirir. Arapça dil kaidesi bunu ifade eder. 

· Arapçada kaideye göre if'al şeklinde (bahmda) gelen:..bir kelime.ki İslam 
bunlardan biridir, Üç harfli kökün. manasını başkalarına iletir ve geçişli (mu
teaddi) kılar veya kök manaya sahih olmayiifade eder ki buna "olmak" (say
ruret) denir.<lVIesela "ikram"m kökü "kerem"dir. Kerem cömertlik olunca, 
"ikram"da cömertliği (kerenıi) başkasına iletmek, götürmek anlamına gelir 
ve dolayısiyle "ikram" cömertlik yapmak, başkasına ·bir şey vermektir. Bu 
anlamda "İslam'' başkasına sağlığı, selameti, sulhu iletmektir. Bunun için, 
Allah'ın bir sıfatı olan "Selam" kelimesinin anlamını baskasma "selamet, 

> • 

sıhhat ve huzur veren" manada anlarnışlardır4• Müsliinian olan kimse de baş-
kasına, selamet ve huzur sağlayan bir kimse demek olur; 

1) Bakara 128, 133, İmran, 19, 82, Enfal 61, Ehzah 56, Yasin 58, Zariyat 25, Haşr 23. 
2) İbn Faris, Mucem Mekayis 2/90. 
3) Ignaz Goldziher, Vorlesungen Üher Den İslam. s. 2, 1963, Heidelherg, Alıdul-Reuf 

l'ıfısrl, l'ıiu'cemul Kuran 1/51, Mı..oır 1948. 
4) Falıreddiıı Razı, Lcvamul-Beyyinat şerh Esmaullalı, 142, l'ıfısır 1323. 
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İslam kelimesi, bir bakıma, "selamete girme" ve siliın, eksiksiz, kusur· 
suz, sağlam olma manasma da gelir. Bunun için "müslim5 " kelimesinde biri, 
Allahın emrine teslim olma, diğeri, ihadeti Allaha halis, kusursuz kilmama· 
ları olduğunu söyleınişlerılir6• Bunu _Hz. Peygamberimiz şu Hadisi Şerifiyle 

çok açık olarak ortaya koymuştur. "Müslüman Kimdir"? sorusuna Hz. Pey
gamber: "1\:Iüslümanlar, kimin dilinden ve elinden selamette (emniyette) 
iseler, o kimse müs.lümandır"7• Bu Hadisi şerif, İslam'a giren Itimsenin artık· 
başkasına eziyet etmek ve onu huzursuz yapmaktan uzak olacak derecede, 
kendisinin sağlam, salim ve kusursuz esaslara ve ilkelere bağlanılığını ifade 
etmektedir. En iyi müslüman diliyle kimseye zarar vermeyen kimsedir. O 
halde İslam, esenlik sulh sükı1n içinde bulunmayı ve sağlıklı, sağlam olan 
şeye teslim olmayı gerektirir. Bu doğru bir manadır ve bu manaları başka 
bir kelimed'e toplarsak diyebiliriz ki, hakka, hak olana ve gerçeğe teslimiyet 
İslam dininin özünü teşkil eder. İslam dininin bir adının da hak din, gerÇek 
din8 olmasının anlamı budur. İşte, İslam sanatta, ilimde, fikirde, davramş 
ve harekette, fende, meslekte ve her türlü ilişkilerde, sağlam, pürüzsüz, ger
çek ve hak olana teslimiyet anlamını ifade eder. 

Kader meselesi her nekadar konumuzun dışmda kahyorsa da bir 
noktayı burada belirtmek yerinde olur. İslam kelimesinin, Allahın lı.-a
desine boyun eğmeyi ve tesliıniyeti gerektirmesinden ötürü, ataleti gerektirir 
şeklindeki anlayış maksattan uzaklaşmaktır. Zira Allalım iradesini yani 
yüce Allah'ın bizden ne istediğini bize bildiren Kur'am Kerhndir. Oysa Ku
ranİ Kerimıle ataletin, hareketsizliğin methine dair bir kelime bulmak imkan
sızdır. Ondaki bütün emirler bir sorumluluk yüklemektc ve insam uyariık 
bulunmaya ve hakka koşmaya ve ona sığrumaya teşvik etmektedir. 

Evrensel kelimesine gelince bu yeni kullanılmaya başlamış bir kelime
dir. Bunun arapçadan gelen osmanlıcası "alem şümul" ve sonraki osmanlıca
da Farsça ve arapça terkibi olan "cilian _şümul" ifadesidir. Evreruiel kelime
sini iki şekilde anlamak mümkündür Biı{dfuı.yg, _k_aınata şıırnil ve kamatı 
içine alan anlamını ifade etmektedir. İkinci nianası ise devamlı, s!l:t:ekli an
lamını vermektedir. Biz burada "evrensel" in -h;ili mana;iı:u d~ kasdediyo-

• ...________ .-.~···••·• .. "' • ••·-· ·• . •• ••Ooo• ••·-.•••••-

ruz. Demek isti:yoruz ki, Is~el~ri'~:ı.ı:ı: .. ~ünyay~.§_g_Jl)jlı'IJ!_y_!L_4~!!!--de 
değişmezdirler. Inıkan aleminde değişmez bir ilkellin bulunmasım ileri sür
mek ·a.yni . .lleınin müsbet- ilimlerdeki değişkenliğine zıd düşmez. 

İlke kelimesi "ilk" kelimesinden türeıniştir. İlkenin sözlük manası ola-............_ 
rak bir şeyin temeli, :kökü, sebebi, kaynağı anlanilarına gelmekte, hem müs-

5) Türkçede "müslüman" demek yaygındır. 

6) İbn Manzur, Lisanul-Axab 2/192 Yusuf Hayyat neşri. 
7) Muslim 2/10, Nevevi ile birlikte; İbn 1\!anzur, Lisan 2/192. 
8) Feth, 28. 

------~-
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het ilimlerde ve hem de manevi, yani felsefeyi de içine alan beşeri ilimlerde 
kullamlmaktadır. Her iki salıada da, iki anlamda 1ııllanıldığı görülmektedir. 

1-_ Bir şeyi ve varlığı meydana getiren nusurlardan her biri, mesela suyu 
meyda!!~_getiren oksijeiiT1e- :hlarojenden -lıei:-:biri)~J~_Uk~-fu .- Man e vf iliii.ile~
de de her h.~gi-lıU: ~istell:ı1i meyd;;;~ -g~liş~d~- onun yapı unsurları olan kai

delerden her biri de bir ilkedir. İlkeİıln ikinci manası, genel bir kanun veya 
kaide yahut her ŞCJ~C b1llunane:YJ:ensel bir ha'IOkat vegerÇegeizateedilıİı.csi
dk~--B~~ -I~gm;ce karşılığı "principle", Osmanlıcası ve Arapçası ''mehcfe", 
çoğulu "mebadi"dir9• 

"İlke" kelimesi her ne kadar tabii varlıklarm ilk yapılarını teşkil etme 
hakımından onları meydana getiren nnsur (element) lara deniyorsa da, as

lında (heşeri) manevi ilimlerde fikri hir sistemi veya ideolojiyi meydana ge
tiren kaide ve kanunlardır. Bunlara Descartes'in, "Felsefe İlkeleri", ile H. 
Spencer'in "İlk prensipler" 10 adlı eserlerini örnek olarak gösterebiliriz. 

İşte böylece bazı filozoflar da kendi fikir sistemlerini "ilkeler" adını 
verdikleri eserieric yaymışlardır. 

İlke, genel olarak bir kaide ve kanun manasını alınca, hangi ilim oltır<3a 
olsun, o ilmin kanun ve kaidelerine ilke demek mümkündür. Her hangi bir 
ilmin kaide ve kanunları "İlkeler" adı altmda toplandığı zaman, o ilmin ge
nel ve önemli kanunlarını anlarız. Çünkü ilke kelimesinde bir genellik ve esas 
teşkil etme hali yani bir hakıma öncelik anlamı mevcuttur. Bunun için ilke 
daha çok en genel. sistemlerde mevcut olan genel kapsaınlı ve dcğişmezliği 

olan kaidelerde kullanılması yaygın olmuştur. Bundan ötürü her varlığa tat
bik edilen kanunlara ilke denmektedir. Mesela felsefi ilkeler dendiği gibi man
tık! ilkeler de denmektedir. Bilindiği gibi )>unlar lıer varlığa tatbik edilen 
dört ilkedir. 

1- Özdeşlik ilkesi (ayniyet mebdei) 
2- Çelişmezlik ilkesi (teiJ.ak:Uz Iliehdei) 

----3- Üçüncü şıkkm imkansızlığı (vasatı _hariç mebdei) ilkesi. 

4- Nedensellik ilkesi (İlliyet mebdei). Buna yeter sebeb yani illeti tamme 
de denilir. Bazılıi-da kıyas mendei deıiınektedir ki şöyle aÇıklanmaktadır: 
Eier A, B yi ilıtiva ederse, B de C yi ilıtiva ederse A, C yi ilıtiva eder11• 

9) Bk: Dagobert D. Runes, Dictionary of philosophy, 250 N.Y. 1961, E.G. Graham, the 
Basic Dicitionary of Science, 349, N.Y. 196, İsmail Fenni, Lugatçei Felsefe 551, Mustafa Na
:inık Çankı, Büyük Felsefe Lugatı 2/737, llfeydan Larousse 6/276. 

10) Deseartesin Felsefe İlkeleri adlı eseri Prof. M. Karasan tarafından ve H. Spencerin 
''İlk prensipler". adlı eseri de Selmin Evrim tarafından Türkceye çevrilmiş ve l\I. Eğitinı Bakan
lığınca basılmışlardır. 

ll) M.N. Çankı, Büyük Felsefe Lugatı 2/739, Prof. Dr. Necati Öner, Klasik Mantık, 3, 
Ankara 1970, İsmail Fenni, Lugatçei Felsefe 552. Fahreddin Razı, el-Muhassal 32, lifısır 1324. 
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Dinlerin de kendilerine göre bir takım temel kanun ve ilkeleri mevcut· 
tur. Her icleoloji ve felsefi sistem haiz olduğu ilkelerle eliğer lerinden ayrılır ve 
müstakil bir sistem olarak ortaya çıkarsa, dinler ele ihtiva ettikleri ilkelerle 

birer din.i sistem meyclana getirir ve onlarla özel bir elin haline gelirler. İşte 
İslamın da diğer dinlerden a:p-ıldığı kencliue has ilkeleri vardır. Bunlar o:iı.un 
değişmez, genel kıl.ideleri olup İslam dini, onlarla- iusanlığıu dini olduğunu 
iddia etmektedir. 

İusanoğlunun problenılerini çözen veya çözmeye çalışan . sistenıleri üç 
kategoriele sımflamak mümkündür. Bunlar din.i sistenıler, felsefi sistenıler ve 

iktisadi sistenılerclir. Bunların altında bunların birbiriyle terkibinden mey
dena gelen binlerce sistem de vardır. Bunların her biri iusanın mutluluğu için 
çalıştığını, kimi yalmz bu dünyadaki hayatında mutlu olmasını, kiuıi yalnız 
öldükten sonra iusanı mutlu edeceğini ve kimi de iusanoğlunun hem bugünkü 

hayatında ve hem de öldükten sonra göreceği dünyada mutlu kılacağını 
üzerine alır ve kendi ilkelerine uyulduğu zaman vaadettiği mutlu1uğun elde 

eclileceğine teminat verir. İslam dini hem bu dünya ve hem de ölümden: son· 
raki dünyada insam mutlu kılacak ilkeleri haiz olduğunu iddia eder. İusanın 
mutluluğunu hedef alan her türlü sistem, kendi ilke ve kaidelerini kabul edip 

uyguladığı takdirde mutlu olacağım ileri sürer, Ama bunda hangisinin ne 
kadar çok veya az yanıldığım anlatabilmemizi kolaylaştıracak bir mantık 
kaidesini açıklamakta fayda ,;ardır. Bu içlem ile kaplam arasındaki ters 

or antı kaidesiclir. 

Mantığın kavrarnlar bölümünde içlem ve kaplam eski deyimiyle tazam· 

mun ve şümul (ingilizcesi ve fransızcası comprehension ve e~-ı:eusion) olan 
kelimelerin manaları, bir kelimenin manasında birbirine ters orantılı iki yönün 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. Y almz burada şunu da ifade etmeliyiz 
ki, bu yalmz kelimeler arasında olarıık düşiinülmüştür. Çünkü kavram, eski 
deyimiyle tasav-vur, sadece kelimelerde düşünülür ve kelimelerin gösterdiği 
manayı inceler. Dilbilgisinde cünıle -v'e mantıkcia önerme (kazıye) .lerde içlem 
ve kaplam söz :Konusu edilmemiştir. Biz bunu önermeler (cünıle) de de tatbik 

etmeğe çalışacağız. Önce kavranılarda olan kaideyi açıklayalım. 

Bir kelimenin manası ne kadar çok fertleri içine alırsa, o fertler arasmda 
bulunan ortak nitelik o kadar az olur. Yani bir araya gelen fertler ne kadar 

çok olursa onlarıbirleştiren nitelikler o kadar azdır. Bir kelimenin inanasının 
gösterdiği fertler ne kadar az ise, o fertler arasmda bulunan ortak nitelikler 
o kadar çok olur. Bir araya gelen fertler azaldıkca her birinde bulunan ortak 

ve birleştiri~i nitelikler çoğalır. Diğer bir deyinıle bu şu şekilde1 de ifade edilir: 

Biz bir kav~a~.P.2_~~4~r-~~~~!:le~~ek:_~?nun şaın_iJ ()l~cflğı_f~~tİeri o, ka~ ar 
azaltmış oluruz, ne kadar az nitelerse_konun şamilolacağı fertleri o kadar 
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çoğaltnıış oluruz. Mesela "meyva" kelimesini alalım, bunun manası her türlü 

yenıışe. yani armut, elma, ay-va, üzüm, incir, şeftali, erik, kiraz, portakal ve
·saireye şaınildir. Şimdi bunların birleştikleri nitelikleri inceleyecek olsak 

belki en genel nitelik, etli ve ağaçta yetişen ürün diyebiliriz. Meyva kelime
sinin kaplaını çok olduğu için, şamil olduğu fcrtlerin birleştikleri nitelik
ler o kadar azdır. Fakat "elma" deıniş olsak bu da bir meyva olduğu halde, 

şaınil olduğu fertler ıneyvaya göre çok azdır. Ama "elma" kelimesinin an:. 
Jattığı fertler arasındaki ortak nitelikler daha çoktur ve biz daha çok belirli 

bir şeyi aıılaınış oluruz. Çünkü bir __ n~!~ll kai!~:ı:_ço};: __ ~~li1:_le~se o kadar 
çok tanııımasına yardım edilıniş __ ol~. Elmanın "Türkçe Sözlük" tek:Ctarlfi:İıe 
hirgöZ-ıi:ttığımız ;a~a~--~~un "yumruktan küçük veya yumruk kadar yu

-varlak, kahuğu parlak ve sert, kırmızıdan yeşile kadar türlü renkte, kokusu 

hoş, tadı mayhoş veya tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli" bir yemiş ol
duğunu görürüz. Görüldüğü gibi bu kadar nitelikleri bulunan elma kelimesi

nin kapsadığı fertler diğer meyva fertlerine göre ınilyoıılarca azdır. Bunun 

sebebi fertlerin arasındaki orta_k ~!~lik:lerİII: _çok _o!masıdır. Bu nitelikleri 
_daha-d;· ço~-;ltırsak c;taha da fertleri azalır12 • 

Bu kaide yalnız ka-vraııılarda cari değildir. Aynı şekilde felsefi sistem

lere, idcolojilere, diniere ve kanunlara da uygulanmaktadır. Mesela bir seçim 

kanununda kimin seçmen olacağını aulatan mad~ed_e ne kı:~ar_ç~k. . .E-!~_!!.k \ 
· helirtilirse o kadar az seçmene şaınil olacağı ve ne kadar az niteliğe yer veril-

. ---· .. - - ·---------
·ıniş ise o kadar çok seçmenin seçime katılacağını ifade eder. 

-· - - "' ••' ···----~·----·-···---~·-----~--M---- .. --·~---~·"-------·· 
Bir meııılekette vatandaşların davramşlarını düzenleyen kanunda ne 

·kadar sınırlayıcı madde varsa, o meııılekette serbest hareket edecek vatan

. d aşlar o kadar azdır veya vatandaşlar o kadar az serbest hareket etmeye me
zundurlar. Bir meıııleketin kanunlarında, ne kadar çok madde varsa, o ka-

. nunun içleıni o kadar çoktur ve içiemi bu kadar çok olan bir kanunun tatbik 
sahası yani tatbik edilecek fertler o kadar az olur. Eğer böyle bir kanun mem
·ıeketin bütün vatandaşlarına tatbik edilecek olurEa vatandaşları dar ho
. ğaz~ sürüklemek ve- onları sıkıntıya sokmak olur. 

Dinlerde de durum aynıdır. Şimdi İslam dinini ele alacağız. İçlem ve 

kaplam ters orantısına göre İslaıniyeti incelerken önce mezheplere bir kaç ke
lime ayırmanıız gerekmektedir. Mezhep sözünü fıkıh, kclarn ve tasavvufa da 

şamil olarak kullamyoruz. Bunların her biri İslaıniyeti kendi anlayışına göre 

tarif etmektedirl~r. Böylece İslaıniyetlıı içiemini çoğaltmak suretiyle kendi 
aıılayışlarına göre müslüman olanların sayu:ı bu kaideye uygun olarak azal

maktadır. Eskiden olduğu gibi günümüzde de hala İslamiyetikendi aıılayışımn 

12) Bk. Prof. Dr. N. Öner, Klasik Mantık 21, F.H. Parker ve arkadaşı, Logic as a Human 
Instrument 58, N.Y. 1958. İsmail Feıınl, Lugatçei Felsefe 110. 
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inhis~ı altına almak isteyen guruplar az değildir. Bunlar İslaıniyete kendi· 
lerine göre bir şeyler daha katnialı..-ta ve ortaya çıkardıkları tarikat ~eya mez· 

he];>e, yeni deyimle yola ve yönteme müslümanları adeta damgahyarak çağır· 
malı..-ta ve kendilerince bir İslami topluluk meydana getirmektedirler. Müs
lümanın kinı olduğuna verdikleri cevabın içine o kadar çok madde ve nite· 

lik koyuyorlar ki, müslümanların sayısı ancak bir kaç bin olabiliyor. 

Madem ki bu ayrılık yaratan ve özel adlarla anılan bu guruplara temas 
ettik, bu hususta bir ayeti kerimenin manasını açıklamak bize daha çok açık· 
lık getirecelı..-tir. Her mezheb, tarikat, gurub mensubu kendi mezhebini ve 

mensuh olduğunu iddia ettiği guruba mensuh olmakla iftihar eder ve diğer 
mezheb ve tarikatteki kimseleri de kendi gurubuna davet etmeyi kendille 
vicdani bir borç bilir. Bu davranış her guruh, ideoloji ve sisteme bağlı olanlar 
için normal kabul edilebilir.· Ancak İslam dinine mensuh olan ve kendisine 

sorulduğu vakit de müslüman olduğunu söyleyen kimselerin İslamdau başka 
bir şeyle övünmeleri doğru değildir. Müslüman olduğunu söyleyen bir kinı

senin her hangi dini bir guruba veya tarikata ya da mezhebe bağlı olduğunu 
iddia ederek o isiıııle övünmesi İslaıniyete aykırıdır. Çünkü Cenabı Hak, 
Kuranı Kerimde "Ben müslümanım diyenden daha güzel sözlü kimdir ?"13 

buyurmaktadır. Buna göre her hangi bir şalısı veya fikrini hayrak yaparak 
müslümanları guruplaşmaya davet eden kimsenin işi İslam dinine göre meşru 
değildir. Bu ayeti Kerimeye göre meşru olan islama davet etmektir. Müs

lümanlar arasında yaygın olan "Ellıamdulilah müslümanım" sözü bu nokta
dan çok önemli bir sözdür. Bu sözii söyleyen kimse, kendisinin İslam dinine 

mensuh olduğunu anlatıyor ve İslam dinine aidiyetiyle övünüyor. Bir müslü
manın şiarı (parolası) "el-Hamdülillah müsliimanım" diyerek islama aidi· 

yetiyle övünmesidir. Bu gibi guruhlar yalnız bu ayete aykırı hareket etmiş 
olmazlar. Ayın zamanda İslam dininin evrensellik ilkesine de aykırı davran
mış oluyorlar. Zira bu guruhlar İslamın genel ilkelerinin içiemini çoğaltmakta 

ve müslüman olaılların sayısını azaltarak İslamın küçük bir gruhun dini ol
duğunu fiilen ôrtaya koymaya çalışmalı..-tadırlar. Bunun islama aykırılığı şu 
noktalardandır . . 

1) islama aidiyetin yerine başka bir şeye aidiyet ile övünme ve onuiı 
propogandasını yapmak. 

2) Müslümanlar arasında ayrılık koyarak gücünü kırmak ve birbirlerine 
olan sevgiyi ve bağı izale etmek. 

3) İslamın bütün beşeriyetin dini olduğunu, bilerek veya bilıniyerek fii
len iııkar etmek. 

13) Fussilet, 33. 
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Kur' am Kerinrin sunduğu İslamiyerin iki ana vasfı vardır: Biri bütün 
beşeriyerin dini ve diğeri son din olmasıdır14• Bugün dünyada üç buçuk mil
yar insan bulunmakta ve bunun ancak altı yüz ınilyoiıu müslüman olarak 
bilinmektedir. Müslümanların ayrıldıkları mezheh ve fırkaların tutumlarına 
göre bunların bir kısmı müslüman sayılmamaktadır. Her ne ise, dünya nü
fusunun yedi de biri müslüman oluyor. Bü-pin heşeriyetin dini olan. İslami
yetİn doğuşundan bu yana on dört asır geçtiği halde hala insanların yedide 
birinin müslüman olması gösteriyor ki, belki dülıyanın sonuna kadar bütün 
heşeriyet mfulümanlığı kabul etmeye~ektir. Bu durum karşısında İslami
yerin bütün insanların dini olduğunu fiilen nasılispat etmek gerektiğini dü
şünmek lazınıdır. 

İnsam kurtarınayı ve onu mutlu kılınayı amaç edinen dünya çapında 
olan ideolojiler ve büyük dinlerin tariliten h u yana hiç bir zaman bütün insan
lan kendilerine hağlayamadıkları bir gerçek olduğu gibi gelecekte de hangi 
ideolojinin veya dinin bunu başarabileceğim bugünden kestirrnek -mümkün 
olsa hile- zordur. İslam dininin beşeriyetİn son dini olduğunu iddia etmesi ile 
İslam dinine inanan bir kimse için gelecekte bütün beşeriyetİn dininin İslam 
olmasının imkamın şüphede görmesi, İslamla nasıl bağdaşahilir sorusu akla 
gelebilir. Buna, İslamın ilkelerini incelerken cevap vereceğiz. 

İslamın ilkelerini tesbit ederken takip edeceğimiz metot hakkında bir 
iki· sözle açıklamada bulunmamız gerekir. 

Önce, İslamın ilkelerini tesbit ed_erken,dayanacağınıızana kaynak Kur'

am ~ye_J:!adisi şeriflerdir. İslamın hu iki kaynağından başka her hangi 
bir mezhehin görüşüne bağlı kalmayacağız. 

Mezhebeilik ile fikir ilıtilafını birbirinden ayırmak lazınıdır. Bunların 
aralarında büyük fark vardır. Fikirleri ayrı olan kimselerin fikirleri kendi
lerinin 'ulaştıkları v~ ilıni _çalışma sonunda vardıkları fikirler olacağından, 
fikirleri kendi mahsülleri ve sahibieri kendileridir. İstedikleri şekilde fikir
lerinde tasarrufta bulunur ve 'oııları tadil edebilirler. Çünkü, herkes kendi 
malmda tasarrufa sahiptir. Kendi çalışması ile elde ettiği fikirleri şahsiyetini 
örmüş ve onlarla müstakil bir şahsiyet kazanmıştır. Müstakil şahsiyet sahibi 
pisikolojik olarak başkalarının da müstakil şahsiyetlerinden ayrı olduğunu 
bilir ve bunu ruhunda duyar ve başkalarına da kendi fikirlerine karşı onlara 

- fikir beyan etmelerintı musamaha gösterir ve fikirlerine de ayrıca kıyınet 

verir. Şalısiyet ve fikir sahibi olan bir kimsenin genel karakteri budur. Bunun 
dışına çıkan olursa, mutlaka fikirinde başkasının tesirini veya o fikre salıili 
olmasının nedenini araştırmak lazınıdır. Bu söylediklerimiz, sırf dini konu-

14) Ehzab, 40, l'ı:Iaide, 3, Sebe 28, Bakara 21, 
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lara ait değil, felsefi, müshet ilimde ve düşünce sistemlerinde de, ayın oldu

·ğunu anlatmaktadır. 

Mezhep kelimesi söylendiği zaman her ne kadar İslamın Hukuk( fıkıh) 

v.e_Kelam konularında meydana gelen fikiı· ihtilafları anlaşılıyor,sa da, biz 
bilrada bu keliı::ıieyi her türlü fikir ihtilaflarına şamil olarak kcllamyouz. 

İster siyasi, ister felsefi, . ister iktisadi ve ister dini vesaire olsun, müstakil 

bir fikir s~hibi olmayıp başkasının fikrine uyan ve onun peşinden giden kinı
selere mez4epci diyoruz. Bundan da şunu kasdediyoruz. Eskiden sütçü, nasıl 
süt ,değilse, mezhehci de fikir sahibi değildir. O, haşkasımn fikrine sarılıp 

onunla geçinmektedir. Eski deyimiyle böyle bir kiİnseye mukallit de:ıiir. Bu
nun manası müstakil fikir sahibi olmayıp "fikirde başkasına bağlı" olup buna 
fikir. esiri de demek doğru olur. Böyle bir kimsenin şahsiyeti tekamül etme

diği için, karşısındaki fikir sahiplerini hağh bulunduğu fikre ve dolayısiyle 

kendine düşman sayar ve bütün gücü ile mezhepciliği ve haşkasımn fikrini 

sa~ur. Kendisi o fikri meydana getirmediği içindir ki kendi malı değildir, 
ve nasıl elde edildiğini de bilmez ve onda tasarrufta bulunup onu.hulunduğu 

şart ve . duruma veya daha kuvvetli bir fikir karşısında takınması gereken 

tavra sokamaz ve yapması lüzümlu olan tadilatı yapamaz. Sahibi olmadığı 

ve bağımlı bulunduğu fikri dondurur, onu faydasız hale getirir. Bu taklitçilik, . . . -
mezhepçilik diğer bir deyimle "kraldan çok kralcı olmak" demektir. Bu. 

" . - ·-
~ . . ' - ' . . 

şahsiyetsiz davraınş asıl bağlı olduğıi, hay-rak ve kalkan olarak kullandığı 

fikri soysuzlaştırıp zararlı hale getirmek ve asıl fikir sahibini de küçültmek

ten başka h!r şeye yaramaz. Küçük adamlar ve şahsiyeti tekarnmill etmemiş 

kimselerin bir fikre sahip çıkmaları ile o fikir alçalır, yükselmez. · 

İslamiyet, büyük ve müstakil fikir sahiplerinin bulunduğu Irieri · dör
düncü -ve miladi onuncu asra kadar, yükselmiş ve medeniyet kurmuştur. 

Mi.istakil fiki~ sahipleri arasında münakaşa _ve fikir tea~i_eUıette olmuştur. 
Ama bunlarda baş roller fikrin dayandığı delillerdir. Herkes delil ile konuşur 
ve fikrini onun üzerine kurardı. Ama sonraki devirlerde delil yerine yumruk, 

-sopa ve silah kullanılınağa başlanmıştır. Bu taklitçiliğin gerektirdiği bir şey-

dir. Eskiden öyle olduğu gibi bugün de mukallider aynı şeyi yapmaktadırlar. 
Öyleki günümüzdeki fikir esirleri ellerinden geldiği vakitte de kendi fikirleri

ne karşı çıkılmasımn kanunla yasak edilmesine çalışmaktadırlar. İslam· Ta
rihinde birbirine en yakın kabul edilen ehli sünetin fıkıh mezhepleri arasında 
damünakaşaların, kavgaya; kavganın, vuruşmaya ve nihayet savaşa, öldürme
ye, evleri, bağları yakıp yıkmaya kadar vardığı bilinen bir gerçektir. Büyükfi-
kir ayrılıkları olanlar arasın-da bunlar bir dereceye kadar normal olahilirse de 

aralarındaki ihtilaf pek cüzi ve fıklıın fer'i meselelerinde olan Şafiiler ile Hanhe-
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liler arasında Bağdatta bir kaç defa çıkan çatışmada çok insanın öldüğü nakle
dilinekte15 olduğn gibi Şafiiler ile Hanefiler arasında "Rey" ve İsfehanda çıkan 
savaşta Hanefiler çok sayıda ölü vermiş ve m~lıalleleri seıieleree'harahe halinde 
kalmıştırı6• İşte bunlar hep mezhepçilik, gurupçuluk ve tarafgirlik-ten meydana 
gelmiştir. Ama İmaını Azam ve İmaını Şafii ve Ahmed h; Hamhel hayatla
rında asıl fikir sahibi olarak asla hu gibi hareketlere baş vurmamış ve her
kesin. fikrine musamalıalı davranmışlardır. İşte İslamiye tt e fikir hürriyeti ve 
fikir ilıtilafı vardır, ama mezhepcilik ve taklitçilik, yok-tur. Zaten mezhepçi 
kendisinin bağlı olduğu mezhebi, fikri başkasına zorla kabul ettirme ve ona 

• 
fikir hürriyeti tanımamaktan doğma1.-tadır. Ama, fikir hürriyeti .tanımıyan 
böyle bir gurpçuluk ve mezhepçiliğe karşı ohnam, İslam bilginlerinin eser
.lerinden istifade etmediğinıi iddia etmek değildir. Onlardan mezhepçUik :ol
mamak şartıyle teker teker istifade ettim ve etme1.-teyim. Onların İslami
yeti iyi ve doğru açıkladığım gördüm, görüşlerini ve ifadelerini İslamın hay
ra1.-tarlığım yapmak için kullamyorum. Yoksa onl_arı hayrak yapmış deği
lim. İşte İslamiyeti değil de şahısları hayrak yapanlardan ayrıldığım en ö
nemli no1.-ta buradadır*. 

İkinci olarak şimdiye kadar İslamiyet gevle.t dini. olar·a~ göı;ülınüş ve 
müslüman devlet haşkanlar~ İdırresi ile İslamiyet aynileştirilmiştir. Bu --·· 

15) 317 Hicri 929, Miladi yilinda .Bağdatta Hanbeliler ile Şafiiler arasındaki çatışma için 
bak: İbnul Esir, el-Kamil 8/213, İbnül Kesir, Bidaye ıi /162. Suyuti, el-Hulefa 384 ve 469 H. 
1076 1\f. yılındaki çatışma için bak: İbnul-Cevzi, el-1\Iuntazam 8/305-307, İbnül Esir 10/104, 
İbnül-Kesir 12/115. 

16) Şihabuddin Ebu Abdiilah yahut Hamevi (626/1228), 1\Iucemul-Buldiın. :i /209; 3/117. 
Beyrut 1957. Ahmet Emin, Zuhrul-İslam 1/80-81. 

*Günümüzde gizli tutulan o kadar çok t;,.rlkat vardır ki ve fıkıh imamlarını taklid etmek 
o derece ilerlemiştir ki, tarikatmlann tasavvufu tanınmaz hale getirmeleri gibi, fıkıh imamla
_rının taklidçileri de taklidciliği dejenere etmişlerdir. Zira eskilerin y.aptığı gibi önce fıkıh imam
larınınfikirlerini iyice öğrenip ondan sonra taklid etmiyorlar, bilakis oularni fikirlerini tahrif 
ederek taklid ettiklerinden dolayı, zamanımızın taklidçileri hem iliİıi ve hem firu bakımından 
soysuzlaşmış durumdadırlar. O kadar mantıksız ve düşüncesiz ki, ~zira düşünmek onlara göre 
büyük günahtır- bir satır önce reddettiği bir fikri, bir satır solira kendi davası" olarak iddia et
mekteki çelişkiyi farkedememe1.-tedirler. Tarikat sözü yasak olduğu için, onun yerine· günlük 
Isimler kolayca 1.-ullarnlınakta ve böylece tarikat yönünden kendilerine yönelecek tenkidleri 
sa"uşturduklannı sanıyorlar. En çok şaşılan h:usus, içlerinde akademik unvaulara sarub olan 
'kimselerin bulunduğu bazı kişile~in önderlerini belli· sürelerle uzak yolculuklara katlanarak 
'ziyaret edip el öpmeleri, h~şn! feyz almaya özenmeleridir~ Bun~ Allah rızası'için yaptıklarına 
nasıl inanllır? Buuların Allah'la ilgili olmayan bir menfaatleri oldiığıi ilıtimalini hesaba kat· 
mamak ve hele o1.-umuş kimselerin böyle bir gruba girmelerinin ve onu da gizli gizli yapmalarının 
sebebinin ne olduğının keşfetınek zordu;r. Bu yaptıkları mademki iyi bir şeydir, o halde niçin 
.İslam dini gibi herkese açık değildir! Bu hususta.Hz .. Peyganıberin aşağıdaki hadls~i şerifleri 
bir kıstastır: "Kötü şey; herkesin duymasını istemediğin şeydir" (1\Iüslim 16/111, Nevevi Şerhi 
ile). 
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gibi dönemlerde İslamiyet sanki sadece devleti ellerinde bulunduran müslü
manların haklarını korumak ve oruara bir takım. imtiyazlar vermek için 
Allah ):ara:fmdaıi gönderilmiştir. Aslında bu tamemen yanlış değildir. Ama 
biz meseleyi şöyle vazetmek niyetindeyiz. İslamiyete iki gözlülde hakacağız. 
Biri, bütün heşeriyeti dünya ve ahirette saadete çağıran cihanşümul bir din 
olarak İslamiyet. İkincisi de bu dine giren kimselerin başkalarına karşı hak
larını korumayı ve varlİklarını devam ettirehilmeyi sağlayacak toplulljk 
haline gelmeleri ve bu toplumun başına kendilerinden bir başkan seçmeleri 
meselesidir ki bu·· müslümanların devleti olacaktır. 

Biz burada İslamiyeti beşeriyetİn dünya ve ahiret saadetiıri te~at 
altına alan evrensel ilkeler hakımından inceleyeceğiz ve bunun için de İsla· 
miyeti müslüman memleketleiinin ve devletlerinin sınırları dışına taşıp taş._ 
madığını göreceğiz. 

İSLAMIN EVRENSEL İLKELERi 

' 
Yaptığımız inceleme sonunda İslamın evrensel ilkelerini ikiye ayırmanın 

doğru olacağını müşııhede ettik: -------·· .. , ... - - - -· .. . . . 

I.· Şart yerine geçen ilkeler 

Il.· Unsur _(elenıent)_y~rin~ geçen .. iJkeler 

I.- ŞART YERİNE GEÇEN İLKELER 
a) Akıl 

b) Hiirriyet /. 

AKIL 

Akıl, İslam dininin kabul ettiği ilk şarttır. Akıl sahibi olmayan bir var· 
lığı muhatap almamış ve ona bir takını .sorumluluk]ar yüklememiştir• Aklın 
tarifi ve ~e olduğımu anlatmak hususunda _eskiden ve yeniden, d~~da ve 
hatıda çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Ancak bizim burada bahsedeceğimiz 
akıl, bunca ihtilaflara rağmen, onlara temel olacak şekilde anlaşilan manadaki 
akıldır. Akıl hüküm vermek, istidlal etmek, uygunluk ve gereklilik ilişkileri· 
ni anlayan, bilen bir kuvvettir17• Akıl, diğer bir tarifle ruhun maddeye da· 
yanmayan bir kuvvetidir, ki . onun faaliyetleri maddi bir uzuvla ilişkili ol
madan yerine getirilir. Mamafilı onun faaliyetleri cisim üzerinde cereyan 
eder18

• Aiahçada akıl, kötü iş ve sözden kendisini alakoymak, daha önce bil-

17) E.C. Graham (edit) The Basic Dictionary of Science 202, 1965. N.Y. İsmail Fenni, 
· Fels. Lng. 364, 368. 

18) The Dictionary of Philosophy 147. D.D. Rnnes edit. 
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mediğini bilmek, anlamak manasmdadır19.-Hadisi şeriflerde akıl·çok methe
dilmiştir. Ancak aklın olması, veya bir kimsenin akıllı olması kafi değildir. 
Kur'iiııı Kerimde bir çok ayette geçen akıl'dan maksat, kuvve halinde kalan 
ve çalışmayan bir akıl gücü değil, düşünmek, muhakeme etmek anlamında 
olan akılıdır. Çalışmayan, ve düşünmeyen ve bir alet olarak mevcut olan aklın 
hiç bir faydası yok-tur. ~slamın kasdettiği akıl, çalışan ve faaliyette olan akıl
dır. Burada aklın sırf anlaması da kafi değil, tarifte geçtiği gibi muhakeme 
ederek istidlal. etmesi, bir neticeye varacak işle md e bulunması şartur2°. Buna 
rağmen, sorumluk yüklenen akıl, kuvve halinde her insanda mevcut olan 
akıldır. Aklını çalıştırınayan da sorumludur.. Yalnız övülen ve övülmeye la
yık olan çalışan akıldır. İnsanlar kuvvet halinde akılda birleşirler ve bırnun 
için sorumluluk hepsine aynı derecede yüklenir, fakat derece farkları akıl
larını çalıştırma derecelerine göre değerlendirilir. Akla dair bir kaç -hadisi 
şerifiu anlamı: 

"İnsanın varlığı aklıdır, aklı olmayanın dini yoktur" 21• 

"Sahibini doğruya götüren veya düşmekten alakoyan ilim gibi kazanıl
mış üstün bir nesne yoktur, aklı dürüst olmayanın dinide doğru olamaz" 22 

"Ben Allaha şahidim ki O, akıllı bir kimsenin ayağı kaymca, onu kaldı• 
rır ve ayağı kaymca onu kaldırır, öyleki sonunu cennet yapar" 23• 

"Bir kimsenin müslümanlığı sizi şaşırtmasın:, onım aklı neyi kavrıyor ona 
hakın"24, 

HÜRRİYET 

İslam dininin şart anlamında ikinci genel ilkesi hürriyet ilkesidir. İsla
mın temeli, insana irade ve karar verme hürriyetini tanımaktır. Yüce Allah 
kamatı yönetmek için iki türlü kanım koymuştur. Biri, fiziksel kanımlardır 
ki bunlarda kimseye hürriyet tanınmaniıştır. Onlar, her şeye ister. istemez 
hükümlerini İcra ederler. Onların hüh.-ümleripi kabul edip etmeme hürriyeti 
hiç bir varlığa verilmemiştir. Allalım koyduğu diğer kanunlar sosyal kainüi
lardır. Bu kanunlar sosyal bir varlık olan insanİn toplum hayatını düzenle~ 
mek için konmuştur. Ancak insan irade salıibi ve hürriyeti olan bir varlık 
olduğırndan bu kanunları kabul edip etmemektc serbestir. 

19) İbn Faris, 4/69. 
20) Bakara 164, Maide 58, Enfal 22, Ankebut 35. 
21) Suyutl, Cami Sağır. 2/87. 
22) Aynı eser, 2/142, Kenzul-U=al 5/205. 
23) Cami Sağır 1/107. 
24) l'ri. Ferid Ve edi, Dairetul-Maarıf 5/254, Mısır 1937. B k. Sebilurreşad, sayı49/397, 

398. A. Naim. 
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Sosyal kanunların iki kaynağı vardır. Biri, Allahın İliSana verdiği akıl, 
diğeri vahlyle/bildirdiği Kıir'am Kerimdir. İnsan, sosyal düzeni kurarken 
aklına başmacak, aklınm ermediği veya şüpheli kaldığı yerde Kur'am-reh
ber edinecek, ve Kur'am Kerimde zikredilmeyen hususlarda akıl ile, fıkıh 
deyiıniyle ictihadla hükmedece1.-tir. 

İdaının insana tamdığı hürriyeti açıkça ifade eden pek çok ayetten bir 
kaçım zikretmek gerekmel-tedir: 

"Allah insam yaratıp tesviye etti (düzledi) de ona iyilik ve kötülük ka
biliyeti verdi"25

• Bu ayeti kerime Allahın insam düzgün ve istidatlı yarattı
ğım, ve ona her yöne kahiliyet verdiğini, bu kahiliyeti ile isterse, iyilik, ister
se kötülük yapabileceğini anlatıyor26• İslam dininde bir kimseye İslaıniyeti 
zorla kabul ettirıııek Hz. Peygambere hile tamnmaımştır. 

"Sana sadece tebliğ etme görevi düşer"27• "Ey Muhammed, sen öğüt ver, 
sen sadece bir öğütçüsın:;_, .onlara zor kullanmaya gönderilmedin" 28• "Eğer 
Rabbin dileseydi İliSanları tek bir ümmet yapardı, Ama Rabbinin merha
met ettikleri bir yana, insanlar ihtilaf etıııe1.--te devam etmel-tedirler, Allah 
aslında onları bunun için yaratımştır29• 

Kur' am Kerim Hz. Peygamhe;in görevini bu şekilde hildirince, Allalım 
Kur' am vahyetmesiııin gayesini de açıklaımş ve insam yaratirken ona verıniş 
olduğu irade hürriyetini izale etmeyi amaç edinmeıniştir. Kur'anın gayesi 
sadece bir yol göstermehen ibarettir. Bu gösterilen yollardan birini seçmek 
insana ait olduğu gibi o yolun sonunda ulaşacağı sonuçtan da insanın ken
disi soruınludur. "Biz ona eğri ve doğru iki yolu gösterdik"30

• ":Siz İliSan oğ
luna yolu gösterdik, Bundan d~layı bize şiikrctmek veya etmemek ona ait
tirmı "Şüphesiz bu Kur'an en doğru yolu gösterir"32• "Artık doğruluk ile eğ
rilik iyice ai}İaşılniış olduğundan dinde zorlama yoktur"33• "Ey Muhamn:ı:c.d 
de ki, Rabbinizden gelen bu gerçeğe isteyen inansın, isteyen inanmas~m_-ı:. 
"Her İliSan kendi kazancından soruınludur"35• 

25) Şems 7, 8. 
26) SeYYJ.d Sabık, el-Akaid el-İslaıniyye 101 Beyrnt tarihsiz. 
27) Ra'd, 40. 
28) Gaşiye 21-22. 
29) Hud 118-119. 
30) B ele d, 1 O. 
31) İnsan 3. 
32) İsra 9. Bakara 1. 
33) Bakara 256. 

· 34) Kehif 29. 
35) Muddessir 38, Yunus, 108. 
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Şimdi yukarda sorduğum.uz şu soruya burada cevap verebiliriz .. Soruyu 
tekrarlıyalım .. Jslamiyet bütün beşeriyetİn son dini olduğu halde şimdiye 
kadar ancak yedide bir nisbetinde yayılmış olup gelecek-te de beşeriyetİn 
tek son dini olması da kesin olmadığına göre, bütün insanlara şamil bir din 
ol~ası davası birbirine çelişik değil midir? 

Evet islam dini hem son din ve hem de bütün insanlarm dinidir. Onun 
böyle olması, bütün insanlarm bu dine girmesini gerektirmez. Çünkü böyle 
bir gerekliJik olsa, insandaki irade hürriyeti kalkar, halbuki. yüce Allah in
sana din göndermeden önce. onu hür iradeli bir varlık olarak yaratmıştır. 
İnsanda hür irade bulundukça onun Kur'ana inarup inanmaması insamn 
kendisine ait bir meseledir. İster inanır ister inanmaz. Bu hürriyet oldukça 
inanan ve inanmayan bulunacaktır. 

II. UNSUR ANLAMINDA İSLAMIN EVRENSEL iLKELERİ 

1- İslamın __ birinci evrenseLilkesi,. Tek Allah inancıdır. Kur' am Kerimi 
----·-' 

baştan sonuna kadar taradığınuz zaman, davasımn insan oğlunun problemi 
ile dolu olduğunu görürüz. Kur' am Kerim insanın problemlerini çözmek hu
susunda ortaya- koyduğu ilk temel ilke Tek Allaha inanmadır. İnsa:ı;ı oğlu 
Tek Allaha inanırsa problemlerinin çözümü kolaylaşacaktır. Bunun içindir 
ki İslamın ilk davası Tevhid yani Tek Allah inancım insan oğluna kabul et-· 
tirmehir. Elbette bunda birinci ilkeye göre bir zorlama yoksa da telkin Ye 
teşvik vardır. Bu hususta gereken akli ve maddi deliller ve onlar üzerinde 
düşünüp bir neticeye varma insandan istenmektedir. Kur'am Kerimde Alla
bm birlik sıfatına çok önem verilmiş ve Kur'amn diğer ilkelerinden önce gel
diği açıkça ifade etmiştir .. 

"Tanrımız bir tek tanrıdır, merhametli olan ve merhamet eden O'dur, 
O'ndan başka Tanrı yoktur"36• "Allah O'dur, Ondan başka tanrı yo1..-ıur"37• 

''Allahın yanında başka tanrıya tapma, çünkü ondan başka tanrı yoktur38
• 

"Allahtan başka tanrı yoktuı:"39• Bunun en açık ifadesini ilılas suresinde 
bulnıaktayız: "O Allah Tektir, her şeyden müstağni ve her şey O'na mulıtaç
tır. O, doğmamış ve doğurmamıştır. Hiç bir şey O'na denk değildir"40• 

Kur' am Kerimde Allabm varlığı ve birliğine getirilen akli ve tecrühi deliliere 
değinmek ayrıca bir konu olduğu için burada ona yer ,verme inıkanınuz yok-

36) Bakara, 163. 
37) Kasas, 70; Haşr, 22, 23. 

38) Kas as, 88, Fa tır o 

"• 
29) Saffat 35, Muhammed, 19. 
40) İhlas 1--4. 
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tur. 1\.ncak Hz. Peygamberin "Allahtan başka tanrı yoktur" yani ."La ilahe 
illeilah sözünün ne olduğunu bilerek ölen kimse cennete girecektir" 41 söziinü 
buraya alıp bir neticeye varmaınız uygundur. 

Burada iki noktayı açıklamamız faydalı olacaktır. Önce Kur'ani Kerim
de ve hadisi şeriflerde geçen "Lailahe illellah" türkçesi "Birdir Allah, O'ndan 
artık tanrı yok" sözüniliı arapçasını söylemek Allahın birliğine inalımak için 
şart değildir. Yukarıda demiştik ki İslam dininin iki kaynağı vardır. Biri 
nass olan Kur'an ve hadis, diğeri akıldır. Şimdi her hangi bir kiİ:ııse bu iki 
kaynakla bilinen Allahın birliğine inanma meselesi, şekli bir förmüle bağlı 
değildir. Yani "Lailahe illellah" sözünü söylemek mecburiyeri yoktur. Mana 
olarak dünyanın her hangi bir köşesinde bulunan insan, Tanrı bir tanedir, 
birden fazla tanrı yoktur diye inanmış olsa Hz. Peygamberin vadettiği cen
nete girrneğe hak kazanmış olur. 

İkinci nokta her hangi bir sistemin bütün ilkeleri bir araya gelınedikçe 
o sistemden faydanılnıaz. Çünkü o sistem kendini öyle empoze eder. Mesela, 
bir ceıniyete veya partiye girecek olan kimse onun umdeleri ve maddeleri
nin tümünü kabul etıniş sayılır. Zaten umdelerden bir veya bir kaçını kabul 
etmediği takdirde, başka bir deyinıle umdelerin tümü kendisine tatbik edile
ıniyecek kimse o partiden sayılınaz ve o partinin haklarından istifade edemez. 
İslam dininde burada sayacağıınız ilkelerin her biri başlı başına birer müs
takil ilke sayılıp şaınil oldukları insanları mÜsbet neticelere götürürler. Ve 
bu ilkelerin her biri bir guruh insanı içine alarak derece derece yiikselir. İs
lamın bir kaç ilkesi olduğu halde, bir kimsenin müslüman alınası ve bir müs
lüman için vadedilen saadete ulaşması için, eğer onun dlirumu sadece Alla
hın varlığına ve birliğine İnanacak derecede ise, Allahın varlığına ve birliğine 
inanması o kimsenin cennete girmesine yetecektir. İslamın evrensel bir din 
oluşunun en iyi bu ilkede ortaya çıktığı görülmektedir. Bu derecede olan bir 
kimse İslamın diğer ilkeleri ile soruııılu değildir. Burada ona. sorumluluğu 
yükleyen akll seviyesi ve anlayış derecesidir. Bunun için ona Kur'anııı tebli
ğinin gitmesi şart değildir. Allah ona eğri ile doğruyu ayıran aklı da bir yol 
gösterici olarak verıniştir. Aklın emirlerine uyması gerekliliği kendisine kafi 
gelecektir. İşte İslamın içieminin azalması onun· evrenselliğini, şümulünü 
genişletir. 

2- İslamın ikinci ilkesi _doğru ve dürüst olınaktır. Bu ilke İslamın Alla-
....------~- '-···-· '' -.,.. .. ·- ···----

lım birliğinden sonra gelenikinci derecede bir esasıdır. Bu hususta Hz. Peygam-
bere verilen emir çok önemlidir. Bu esası yerine getirmek birinciden zordur. 

41) Muslim 1/218, 2/94 Nevevi Şerlıi ile birlikte;. Mirkat ul-Mesahih 1/10, Petershurg, 
1315. 
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Çünkü insan bir defa Allaha ve birliğine inandı. mı artık bu hususta her an 
yapacağı ikinci bir iş yoktur. Ama doğru ve dürüst olmak her an insamn 
yapmak mechuriyetinde o]duğu bir iştir .. Her türlü hareket, davramş, kalkış · 
ve oturuşunda, söylediği her sözde doğru dürüst ve faydalı, yararlı olmak 
herkesin her zaman yapahileceği bir şey değildir. Bu hususta Hz. Peygam· 
bere verilen emir "Ey Muhammed emrolunduğun gibi doğru ol"42 sözüdür. 

Doğru dürüst hareket edenlerin elde edecekleri fayda ve nimet de cen
netten başkası ·değildir. İnsanın bu ikinci ilkeyi de elde etmesi için mutlaka 
Kur'fuıı Kerim ve hadisi şeriflerde anlatılan doğruluk ve sadakatı şeklen ve 
harfi harfine yapmak mechuriyeti yoktur. Çünkü bunlardaki emir ve tavsi
yeler kendisinin anlayacağı bir dille kendisine ulaşmamıştır. Ona verilen akıl 
ile bunları mana olarak bulacak durumdadır. Mesela vahiy aldığı tarihen 

sabit olmayan Buddi ve Konfuçius bu doğru dürüst davranma ilkesini akıl
ları ile hulmuşlardır43 • Onun için diyoruz ki Kur'iimn olmadığı yerde akıl 

yol göstericidir ve bu da İslam dininin kabul ettiği bir fenerdir. Kur' am Kerim 

Allaha inarup dürüst davrananlara cenneti müjdelemektedir. İslam, aklı 
adaletle hükmeden bir hiikinı ve bundan dolayı da şahitliğini kabul etmiş, 
Kur' am Kerimde Allahın varlığını ve birliğini, ve diğer iman esaslarımispat 
için onun hakemliğine ve şahitliğine dayammştır*. 

· "Rabbimiz Allahtır deyip .doğru hareket edenlere, melekler inip derler ki: 
Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennet ile mutlu olun. Biz, . dünya 
hayatında ve ahirette size dostuz" 44• Bu ikinci ilke birinci ile birlikte bir 
derece meydana getirir ve bu derecede bulunan bütün insanlar, İslam namına 

bu iki ilkenin hükmüne şamildirler. Bir çok ayeti kerimede iman ile doğru ve 
yararlı iş yapma heraber zikredilmiştir. 

"Şüphesiz inarup doğru iş işleyenierin kanacakları yer Firdevs cennetleri
dir". "Rabbine kavuşacağına inanan kimse doğru iş yapsın ve iliadet eder
ken Rabbine kimseyi ortak koşmasın"45• Burada h~ iki ilke arasında bir farkın 
olduğuna dikkati çekmek isteriz. Tekbir Allaha inanmak için cennet vadeclil~ 
diği halde, doğru hareket etmek, müstakillen böyle bir vaada mazhar olma
mıştır. Hep Allaha imanla yararlı ve doğru iş yapmanın ikisine birderi dünya 
ve ahiret saadeti yani cennet vadedilmiştir. Çok defa cennetin vadedildiği gö
rülür. Aslında cennet bir huzur ve sükün, saadet yeriolduğu ve içinde her türlü 

42) Hud, 112, Şfıra. 15. 

43) Süleyman l\Iazhar, Beynes·Semai vel·Erd. 77. 167, Mısır, 1962. 
*Bk: l\Iuhamed Ahdullatif h. Izzuddın b. Alıdulaziz b. Ahdusselam, İzah el-Kelam fima 

Cera hl·Izz h. Ahdusselam fi l\Ieselet el-Kelam, 4, 1370, Mısır. 
44) Fussılet 30-31 
45) Kehif 107, 110 
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nimetierin bulunduğu .bir .yerin isnıidiı:. Bunun için Fussilet ayetinde korku· 
ve üziintünün olmaması önemlidir. İşte insanın en büyük problemi bu korku ye · 
endişedir. Kur'an da onu izale etmektedir. 

3- İslamın üÇüncü evrensel ilkesi alıirete, öldiiktenso~~- bıışJ;::a bir 
hayatın {)~~:ıığuna ve orada, ·bu dünyadaki iş ve . davramşbrll1 k:arşılığımn · 
verilece~e inanmaktır. Bu ilkeye de inanmakiçin mutlaka valıiyyani Kur' am' 
Kerimili:-~e;eudiyeti şart değildir. Şüphesiz Kur'an öncekiler hakkında ol, 

duğu gibi bunun hakkında da açık ifadeler ve tamamlayıcı bilgiler getiı:nıiş 

ve alıiret lıayatım, bu dünyada anlaşılması gerektiği kadar izah etmiştir. 
Ama kendisine valıiy ulaşmayan bir kimse de aklı ile bu alıiret hayatına ina

nabiliı: ve böyle bir hayatın Yarlığını genellikle kabul edebiliı:. Bunu yaptığı 
takdirde, ona göre doğru hareket edecek ve yaptığı şeylerin karşılığım da 

birinden bekleyecektir. Bu da ancak Taurı olabiliı:. Bu üçüncü ,ilke ile üç 
dereceli bir teminat sayesinde insanoğlu üzüntü ve endişeden kurtulur. 

"Şüplıeşiz, İnananlar, yahudi olanlar, lıiristiyanlar ve salıiiierden Allaha 

ve alıiret gününe inamp yararlı iş yapanların ecirleri Rablerinin katindadır. 
Onlar için artık korku yoktur ve üzülmeyeceklerdir de" 46• 

Görülüyor ki bu ayeti kerime, din farkı gözetmeden, istermüınin, ister 

yahudi, ister lıiristiyan, ister sabü ve isterse başka bir dinden olsun, onlar 
içinden Allaha ve alıiret gününe inanmış olup sonra da doğru dürüst iş ya

panlar için korku ve üzüntü olmadığım belirtiyor. 

4- İslamın dördüncü ilkesi, peygambere ve bu arada son peygamber 

olan ve İslaJ1!. dininin soıı te}>liğcisi Hz. Mulıammedin peygamber olduğuna 
inanmaktır47• Bu ilke akıl ile bilinemez, ama akla aykırı değildir. Peygam
berin tebliği yani Kur'am Kerim kendisine ulaşmayan kimse, peygambere 
inanma mccbııriyetinde değildir.---Böyle bir insan yukarda açıklanan ilkelerin 
lıiikmüne tabidir. Bu ilkeye mulıatap olan insanlar artık İslaıniyeti her iki 

ka-ynağından hem akli ve hem _;alıy k~ynağından öğrenm~ imkaı:ıınl hıilınU:şC 
olmlar ve bu iki kaynağın gereğini yerine getirmeyince İslamın vadettiği 
dünya ve alıiret saadetine, mutluluğuna, kavuşamaz, dünya ve ahirette ne. 
olacakİarı endişesinden kurtulamazlar. Pegamberlik inancı içinde melekler 

ve valıiy, yani kitaplar da dahildir. Çünkü peygamber, Allahtan valıiy alan,, 

kitap da valıyin yazılışı demektir, Melek ise valıyi peygambere ulaş
tıran bir vasıtadır. V alıyin gelişinin çeşitli yolları olduğuna göre meleksiz 

valıy de olabiliı:. Valıyin yazılmamış kısmı veya yazılıp sonra neshedilerek 
silinmiş kısmı da vardır. 

•!6) Bakara 62. 
47) Bakara 177, 286; Nisa 136. 
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Kur' am Kerim ve hadisi şerif· kendisine ulaşan 1.-:imsenin sorumluluğu 

ulaşmayandan çoktur. Ancak bu anlattığımız ilkelerden her gün tekrar edil
mesi gereken ilkelerin tatbik edilmesinin zor olduğunu belirtmiştik. Böylece 
her giin; hatta giinde bir kaç defa tekrar edilmesi bir veeibe olan ıianiaz gibi 

ihadetlerin ifa edilmesi zorunluğu da vardır. Demiştik ki kendisine Kuran 
ulaşmayan kimse üç ilkeye, Allaha, ahirete inarup dürüst davranırsa artık 
üziintü ve endişeden kurtulup saadrte erecektir. Kur'an kendisine ulaşan 

kimsenin daha. bir çok şeylere inanması ve pek çok şey yapması sonucunda 

ancak ayın imtiyaza sahip olacağım söylemek sanki Kur'an kendisine Ulaş
mayanın daha karlı, ulaşanın daha zararlı çıktığı anlanıım veriyor. 

Buna iki şekilde cevap verilebilir: 
~----· ... 

Birincis~:. ıslam dini herkesin aynı ilke ve ~-l!cil:ı~Icı:rLıı,yW_§Q.~dıt!!~:P 
onları ifa etmesicinaynı olamıyı:ı_c~-ilkesini kabul eder. Ve herkesin yapa
hileceğine göre-d~~e~eırl.-~t;;;. Bir insa.n hile her zaman. aynı veeibeleri ayın 
derecede yapmak inıkamm hulamayacağına göre, yapabildiği ve yapmaya 
muvaffak olduğu kadar sevalı kazanacaktır. Her insamn dereçesi buna göre 

değişik olacaktır. İslam dinine göre insanın yapacağı iyilik ve kötülükler tar
tıldıktan sonra derecesi tayin edileceğine göre herkesin derecesi değişik ola

cak ve bunun için kimseye haksızlık yapılmayacaktır. 

İkincisi, Kur'amJ~erim kendisine ulaşan kimsenin ıoorun:Uulu_ğ!!_Ç_()kise 
de ve heı:ısini ifa etmediği takdirde derecesi düşecekse de,Kur'anın kendisine 
ulaş~ayıp-ya.fu:~- Allaha inanmak derecesinde olandan aşağı olmayacaktır. 
Bunu açıklayacak Ebu Zerr'in Hz. Peygamberden naklettiği şu hadisi hatır

lamak kafidir. 

"Peygambere geldim, beyaz bir elbiseye bürünmüş uyuyordu. Sonra 
geldim, gene uyuyordu. Sonra geldim uyannııştı, yanında oturdum. Dedi ki: 
"La ilahe illellah,. Allahtan başka tanrı yol-tur" deyip aynı iman üzere ölen 

herkes ceıinete girece1..-tir. Dedim ki, "zina ederse ve hırsızlık yapsa'da mı" 

Hz. Peygamber "Zina ederse ve hırsızlık yap sa da". Bu soruyu Ebu Zerr üç 
defa tekrar eder ve aynı cevabı alır. Sonra Hz. Peygamber dördiincüsünde: 

. . 
"Ebu Zerr'in burnunun yere sürtülmesine rağmen:, arzusunun hilafına da 

olsa, bu böyledir" demişti48 • 

Bu hadisi şerif gösteriyor ki arneli ve fiili tatbikatta insanın yapacağı 

eksiklikler onlin asıl ilkelere olan iman derecesini eksiltmez~ Sadece fiiliyat~ 
taki derecesini azaltır. 

Şimdi şöyle bir sorunun daha insanın aklına gelme ihtimali vardır. Kur' am 
Kerim kendisine ulaşan bir kimse zikrettiğimiz bu ilkelere inamyor, ancak 

48) l\fuslim 2/94, N eve vi Şerlll ile beraber 
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fiiliyatta, islamın veeibelerini yerine getirmekte kusur ediyor ve bazı yasak-. \ 

ları da işliyor, bir de Islamın ana kitabı Kur'am Kerim kendisine ulaşmayan 
kimse tek Allaha ve ahire1;e aklının aldığı kadar inamyor ve iyi ve doğru ha
reket ediyor. Bu iki kişinin arasmda iman bakımından bir .fark yoktur. Her 

ne kadar imandaki teferruatta fark olursa da her ikisine vadedilen saadet 
ve kurtuluşta birleşmek-tedirler. Ancak doğru dürüst hareket etmek ve dav

ranmakta hangisi daha iyi ve dürüst dav:ramyorsa onun daha üstün dereceye 
ulaşacağı İslami esaslardan olduğuna göre Kur' am Kerim kendisine ulaşma
yan kimsenin daha üstün dereceye yükselme ihtimali ve imkarn vardır. 

Kur'am Kerim kendisine ulaşmayan, fakat Allah'a inanan kimse, Kur'am 

Kerim kendisine ulaşan, Allah'a ve K'ur;ana inanan kimseyle ilk ilke olan 
Allalı'a inanmakta birleşmişlerdir. Bundan sonra Allalı katındaki derece-· 
leri iyi işler yapmalarına göre değişir. Çünkü iyi iş işlemiyen kimsenin 

Kur'ana inandığım sözle söylemesi kendisine bir fayda sağlamaz. Ama 
hem Allah'a inanıp Kur'ana göre de hareket ederek iyi işler işleyen 

kimsenin derecesinin hem dünyada ve hem ahirette yüksek olacağında 
şüphe yoktur. 

5- İslamın ey:ı;_en.sel ilk!)leı:!nin b~şincisi adalet ilkesidir. Adalet, doğruluk ---- ------· ··--- ...•. -----· ····-·'"-
ve hakkaniyet~ :lı!lr_!ıl;:Eı!. e!_!lle ve iş görme~. Adalet kelimesinin asıl kökü 
(adi) ve (idi) kelimelerinden g~lmektedir. Bu kökün manasında bir eşitlik ve 

/ 

dengelik vardır. Zaten "idi" denk, iki kefenin herbirinin ve yüklerin biribiri-
ne eşit olması anlamındadır49 • Bir müslümanın adil olması onun bütün işlerin

de, hareket ve hükümlerinde dengede olmasıdır. Bu, insanın işlerinde aşırılığa 
gidip bir tarafa kayarak yanlış yapmasım önler. Ayrıca hükınederken de 

verecek olduğu hükümde adil olmasının manası hakka ve gerçeğe o kadar 
uygun bulunacak ki hüküm ile hak arasında tam bir dengesağlamınş olsun. 

İşte bu adaleti evrensel bir ilke kabul eden İslam dini, bunun tatbik sa
hasım çok geniş tutmuştur. Bu hususta din farkı gözetmediği gibi canlı farkı 
da gözetmez. Hayvanları, hatta bitkileri hile. bu ilkenin içine koyınak yerin:-: 
de olur. M~sela susuzluktan kurn;ııp yanan bir bitkiye imkan olduğu halde 
su vermemeyi bir adaletsizlik ve haksızlık saymak lazımdır. Kur' am Keriınin 

bu hususta emirleri çok açık ve kesindir. Adaletin gerçekleş~esi için düşman
lık ve kin farkım bile kaldırmıştır. 

"Ey İnananlar, bir millete olan düşmanlığlİllz, onlara karşİ adaletsizlik 
suçunu size işletmeye sebeb olmasm"50• Bu adalet hususunda fakir, zengin, 

ana baba ve yakın akraba arasmda da fark gözetmeyi yasak etmiştir. "Ey 
İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarımzm, ister zengin ister fakir 

olsun, aleyhine de olsa Allah hakkı için adaleti yerine getirin, hevesierinize 

49) el·Mucem el-Vasit 2/594, Bakara 123 
50) Maide 8 
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uyarak adaletten yüz çevirmeyin"51 • Her hafta okunan huthelerin sonunda 
"Allah adaleti emreder"52 ayeti kerimesinin müslümanlara hatırlatılınası 

kadar güzel bir şey düşünülemez. Adalet yalnız mahkemelerde değildir, in
sanın bütün davranışlarma şamil ve her türlü hak ve iyiliği içine alacak dere
cede manası şümüllüdür. Adalet olan yerde haksızlık ve lıiyanet, aldatma ve 
yalan, iftira olamaz~ 

İslam dininin getirdiği adalet yalnız müslümanlarm müdafaası için de
ğildir. Dediğimiz gibi o bütün insanlara aynı derecede tatbik edilen bir ilke
ilir. İslam tarilıinde bunun bir çok örnekleri vardır. Ama, biz asıl örnek alıiı
ması gereken Hz. Peygamberden ve Kur' ana girecek' kadar önemli olan bir 
adalet ve lıiyanet örneğini vereceğiz. 

Ensardan Tuğme adında biri Katade h. Numanın zırhını ve dağarcığını 

çalar: Bunu bir yahudinin evine emanet olarak koyar. Zırhın çalındığı duyu
lunca, Tuğme'nin evi aranır, fakat orada bulunmaz. Ancak onu yahudinin 
evine emanet olarak koyduğu duyulur. Tuğme, bunu yahudinin çaldığıuı 
ve kendisine iftira ettiğini iddia eder ve akrabasını alarak Hz. Peygambere 
gelir. Hepsi Tuğmenin doğru olduğunu, namaza gelruğini anlatır. Yahudi
nin iftira ettiğini söylerler. Yalındiye gereken cezanın verilmesini ve böylece 
bir müslümana iftira etmenin neye mal olacağını h~rkesin görmesini Hz. 
Peygamberden rica ederler. Hz. Peygamber de her halde bu kadar insan ya
Ian söylemiyor, yahudi böyle bir iftira yapmış olabilir, diye kalbinden geçirir, 
ama gene hükmetmekte acele etmez ve hükmü ertesi güne bırakır. İşte bun
dan sonra valıiy gelir. Tuğme'nin yalancı ve hain olduğu bildirilir, Yahudi
nin doğru dürüst bir kimse olduğu ortaya çıkar. Ve gelen ayeti kerimelerde 
Cenabı Hak, elçiFine çıkışır ve kalbinden geçirdiği, gerçeğe ve hakka uyma
yan hükümden dolayı tevhe ve istiğfar etmesini emreder, bir daha kim olursa 
olsun hainlerden yana olmamaya dikkat etmesini ve onları müdafaa etmeme
sini bildirir. İşte böyle islam dini yalanyere müslüman olanlarm değil, kim 
olursa olsun herkesin de dini olduğunu ve onlara da aynı dindeiiıniş gibi mua
mele erulmesini, ve bu hususta dini inancı değil, insan olmayı esas alarak hü
küm verdiğini bütün heşeriyete ilan eder. Nisa suresinde sekiz ayet yalnız 
bu hadise uğrunda, yani adaleti gerçekleştirme uğrunda hükmedecek kimse
nin nelere katlanması ve nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatır. 

"Ey Muhammed! Doğrusu insanlar arasında Allahın sana gösterdiği gibi 
hükmedesin diye Kitabı sana hak olarak indirdik. Hakkı gözet, hainlerden 
yana olma. Allahtan mağfiret dile. Çünkü Allah bağışlar ve merhamet eder. 
Kendilerine hainlik edenleri müdaafaya kalkma. Allah hainlikte direnen 

51) Nisa 135. 
52) Nahil 90. 



20 liÜSE1:iN ATAY 

suçluyu sevmez. Allahın razı olmadığı sözü gece kurarlarken, insanlardan 
gizliyarlar da kendileriyle heraber olan Allahtan gizlenriyorlar. Allah işledik

lerini bilmektedir. İşte siz, dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Ama 
kıyamet günü onları Allaha karşı kim savunacak? Onların vekaletini kim 
üzerine alacaktır? Kim kötülük işler veya kendine yazık eder de sonra Al
lahtan bağışlanma dilerse, Allahın mağfiret ve merhamet sahibi olduğunu 
görür. Kim günah işlerse bunu ancak kendi aleyhine yapmış. olur. Allah bi
len' dir. Hakimdir. Kim yanılır veya suç işler de sonra onu :bi:i: suçsuzun üz~
rine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, ap.açık bir günah yüklenmiş olur. Ey Mu
hammed! Eğer sana Allahın bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir 

takımı seni sapıtınağa çalışırdı. Halbuki'anlar kendilerinden başkasını sap
tıram:azlar, sana da bir zarar veremezler. Allah sana Kitap ve hikmet vermiŞ, 
sana bilmediğini öğretmiştir. Allahın sana olan nimeti pek büyük-ıür"53• 

Şimdiye kadar açıklamaya çalıştığımız İslam dininin ilkeleri en geniş 
kapsaınlı ilkelerdir. Şüphesiz İslam dini yalnız bunlardan ibaret değildir. 

Bu ill~eleri kabul eden bir müslüman, bunlarla çatışmayan ve ancak bunların 
teferrüata in~n maddelerini teşkil ederek ikinci derece adını vere"Çileceğinriz 
ilkeleri de kabul etmeh.-ıe bir zahmet çekmez. Bunlar aslında doğr~. dürüst 
hareket etme ve adalet ilkelerinin kapsamına girederse de onl,arı da ayrıca 
anlatmak zorunludur. Fakat bu ayrıca üzerinde durulması gerekeceği kadar 
geniş olmalıdır. Burada yalnız hem inanç ve he:ın de fiili esas ve. ilkeleri bir 

dereceye kadar ihtiva eden şu ayeti kerimenin manasını İsla~-:~:ıi~~n bir 
özeti olarak burada zikretmek şimdilfr kafidir: 

"İyi insan olmak, yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmek değildir. 
İyi insan olmak 

(I) Allaha 

(2) Alıiret giinüne 

(3) Meleklere 

(4·) Kitaba 

(5) Peygamberlere 

Sevdiği Malı 

( 6) Yakınlarına 

(7) Y etiınlere 

İnanmak, 

(8) Güçsüzlere (miskinlere) 

. (9) Yolcla Kalmışlara 

53) Nisa 105-113, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir cl-Tabari, Camiul:Beyan an Tavil il· 
Kuran 5/267-269, Mısır 1954, Muhammed Alıdul Munem el-Cemmal, et~te(sir el~ferid 1/603, 
~!ısır, 1970, Manastırlı İsmail Hakkı, Sıratı Mustakim, Sayı 40, s. 223 .. 1325, .İstanbıil. 
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(10) Yoksullara 

(ll) Esirlerin kurtuluşuna vermek 

(12) Namaz kılmak 

(13) Zekat vermek 

(14) Söz verdiğinde sözünü tutmak 
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(15) Zorda, darda ve sıkıntıda sabretmektir. İşte böyle yapanlar doğru 
kimselerdir ve muttaki olanlar bunlardır"54• 

SONUÇ 

Buraya kadar yazmış olduklarınıızdan şu sonuçlar çıkar. İslam dinine 
göre insanları genel olarak üç kategoriye ayırmak mümkündür. 

1- Yalnız Allalı'ı bir. bilip iyi ve yararlı işler yapanlar. Sadece Allalı'ı 
bir bilıneyi bir kategori olarak alınak düşünülebilirse de, Allalı'ı bilen kim
senin iyilik yapması da gereklidir. Biz, onun iyi işleri ile Allah'a inancının 

olduğunu anlayacağJz, Bununla beraber, burada iyi işler yapmay-ı bir tek 
Allah'a inanmak He eş değerde tutmak doğru olınaz. Şayed eş anlamda tutu

lacak olursa, Allah'a iman ile iyi iş yapma, bu kategorideki insanların mut
luluk ve kurtuluşları iki unsura bağlanmış olur ki, bu unsurdan biri eksik 
olürsa ,gaye gerçekleşemez. Bunun açıklanmasında deriz ki, bir Allah'a iman 
yalnız kendi başına bir unsur olup iyi iş yapmak onun lüzfunlu bir niteliği
dir. Bu nitelikte bir eksikliğin olınası _t\.llah'a iman esasını hükümsüz bıraka

maz. Bunun sonunda da bir tek Allah'a gerçekten inanan kimse müslümana 

vadedilmiş olana kavuşur. 

2- İkinci kategorideki insanlar Allah'a ve ahirete inanmış kimselerdir. 

Bunların gene ayrılınarnası gereken nitelikleri iyi ve yararlı işler yapmaları
dır. Y almz bu kadar yapan insanlar da müslüman sayılırlar ve müslümanlara 
söz verilen nimetiere salıiliolurlar. Fakat bu iki grup insan, kendilerine hura
felerden uzak, gerçek vahyi ihtiva eden kitap gelınemiş olanlardır. 

3- Üçüncü kategoriye giren insanlar, Kur'an-ı Kerim ve Hz. 1\'Iuhamme
din hadisleri kendilerine ulaşan ve onları anlayan veya kendilerine bunlar 

doğru dürüst anlatılan insanlardır. Bunlar Kur' anın getirdiği iman esaslarına 
inarup gösterdiği iyi işleri yapar ve. yasaklarından kaçınırlarsa, müslüman

lara vadedilen her türlü nimetiere salıiliolup mutluluğa hakkıyla erişirler. 

Bu ilkeler her zaman ve her yerde herkese tatbiki mümkün olan ve yü
rürlükte devam eden ilkeler oldukları için bunlara evrensel ilkeler demek 
yerinde olur ve büti.in dinleri ve manevi sistemleri fetheder. 

54) Bakara 177. 


