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 Edeb 

Akıllılık, usluluk, hâl, tavır ve davranış güzelliği veya insanlara iyi muamelede bulunma 
mânâlarına gelen edep; sofîlerce "edeb-i şeriat", "edeb-i hizmet", "edeb-i Hak" ünvanları 
altında yanlışlıklardan korunma ve yanlışlığa sürükleyen sebep ve sâikleri bilmekten ibaret 
sayılmıştır. Edeb-i şeriat: Dinin usûlünü bilip uygulamak; edeb-i hizmet: Cehd ü gayret ve 
hizmette her zaman birkaç kadem önde; ücret, takdir ve bilinmede birkaç kadem geride 
bulunmak; ayrıca, esbaba tevessülde kusur etmemenin yanında bütün iyilik ve güzellikleri 
Allah'tan bilmek; edeb-i Hak da: Hakk'a yakınlığı temkinle bezeyip, şatahat ve lâubâliliğe 
girmemekten ibarettir. 

Bir diğer yaklaşım da, "edeb-i şeriat", "edeb-i tarikat", "edeb-i mârifet" ve "edeb-i hakikat" 
şeklindedir ki; birincisi: Allah Rasûlü'nün, hususî, umumî, kavlî, fiilî, hâlî ve takrîrî bütün 
sünnetlerini hayata geçirip yaşamak; ikincisi: Mürşid ve muallime karşı tam teslimiyet, tam 
muhabbet, ölesiye hizmet, sohbete devam ve kalbinde itiraza yer vermemek; üçüncüsü: 
Yakınlık ve temkin dengesini, havf ve recâ muvâzenesini, lutuflara mazhariyet ve acz u fakr 
mülâhazasını muhafaza etmek; dördüncüsü: Cenâb-ı Hakk'a tahsîs-i nazarla beklentilere 
girmemek, endişelere düşmemek ve gönül gözlerini ağyar hayâlinden bile korumak şeklinde 
yorumlamışlardır. 

Aslında, bir bakıma tasavvuf da "edep" demektir.. her "vakit", her "hâl" ve her "makam"ın 
hususî edebiyle bir edep. 

Ne var ki, bu edeplerden her biri, insanın iç âleminde gerçekleştirebildiği ölçüde, onun ahlâk, 
tavır ve davranışlarında da kalıcı olabilir; yoksa, vicdanın enginlikleri ve duyguların 
derinlikleriyle bütünleşememiş bir edebin devam ve temâdisi söz konusu olmadığı gibi, 
insanı, iç âlemine göre değerlendiren Allah nezdinde de bunlar, hiçbir kıymeti hâiz 
değildirler. O rengin ve zengin ifadeleriyle hem edebi hem de edebin bu farklı yanlarını Hz. 
Mevlânâ ne hoş ifade eder: 

 تسdَِطاaَ رَب بَدWا لِد ِلهWا شTپ
ف رِئاnََ رَب ناَشkِا هِكناَز

َ
 تسWا نِطا

 تسَرِهاWظ رَب بَدا نَت ِلهWا شTپ
ن ناَشkا yز اَدُخ هِك

َ
 تسرتاَس اَرناه

 بَدا قـ~ـفوَت م~ِ{|ُج اَدُخ زWا
گ موُرحَم بَدا ِ��

W
ل زWا تش

�
 بَر ِفط

"Gönül erbabınca edep bâtınîdir; zira onlar, sırlara açık ve muttalîdirler. Beden insanı olan 
ehl-i ten nezdinde ise edep zâhirîdir; çünkü Cenâb-ı Hakk onlardan bâtınî olan şeyleri 
gizlemiştir. Biz, her zaman Allah'tan edebe muvaffak olmayı dileriz, (zira) edebi olmayan, 
Cenâb-ı Hakk'ın lutfundan mahrumdur." 

Ebû Nasr Tûsî'ye göre edep, şu üç maddede hulâsa edilebilir: 



1) Söz üstadları ve sözde süs arayanların edebi ki, gönlün sesi ve soluğu olmaması itibarıyla 
tasavvufçularca "kîl u kâl" sayılmıştır. 

2) Din-i Mübîn-i İslâm'ı, kalbî ve ruhî hayat seviyesinde temsil edenlerin edebi ki, nefsin 
riyazâtla, duyguların muhabbet ve mehâfetle yoğrulması ve kılı kırk yararcasına şer'î 
hudutlara riayetten ibaret olan şer'î edep. 

3) Sürekli muhâsebe ve murâkabe ile, "tecellîgâh-ı ilâhî" olan kalbi pâk tutanların edebi ki, 
hayâllerine bile, huzurun edebine muhalif herhangi bir hâlin târî olmaması şeklinde 
yorumlanmıştır. 

Hakikat erleri, her mânâdaki edebe fevkalâde önem vermiş ve onu insan ruhuyla 
bütünleştirme istikametinde her türlü takdirin üstünde bir cehd göstermiş, bu konuda dünya 
kadar söz söylemiş ve bu sözleri en hâlisâne duygularla temsil etmeye çalışmışlardır. 

İşte o altın sözlerin mîrî olanlarından biri: 
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¥
 ِبَدألا ُماـَمـَت ِءْرـَمـ

ق
َ
لا ُفُرـْشـªَ ْدـ

¥
 ِهـaِاَد¬ـaِ ُءْرَمـ

̄ ْنِ®َو اَنيـِف
W

 ِبَسdَّلا َعيِضَو َنا

"İnsanlar arasında her şeyin bir süs ve zînet yanı vardır; insanoğlunun zîneti ise, edebindeki 
tamâmiyettedir. İnsan vardır ki o, nesebiyle göz doldurmasa bile, âdâbıyla mazhar-ı şereftir." 

Ve işte Divân-ı Ali'den, halk üslûbuyla söylenmiş bir başka cevher: 
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 اَهُنِّ{َ¾ُت ٍباَوث
لا َّنِإ
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 ْبَدألاَو ِم

"Şimdilerde belâ şâyân-ı taaccüp değildir; asıl insanı şaşkınlığa sevkeden şey bunca belâlar 
içinde sâlim kalabilmektir. Güzellik, giyilen elbisenin insana kazandırdığı güzellik değildir; 
hakikî güzellik, ilim ve edep güzelliğidir." 

Avârif'te de, edeple alâkalı şu ürperten tespit yer almakta: "İman tevhidi gerektirir; tevhidi 
olmayanın imanı da yoktur. Tevhid dinî esasların hayata geçirilmesini iktiza eder, dinî hayatı 
olmayanın tevhidi olduğu da söylenemez. Dinin hayata hayat olması edebi zarûri kılar, edebi 
olmayanın müteşerrî olabileceğini düşünmek bir tenâkuzdur." Nasıl olmasın ki: 

أ
W

 ەاَر دنَتفَر بَدا اaَ نوُچ اَ~Âِن
 هلإ ِەاÊرَد ّصاَخ دُش �ªÆ رَه

"Zira nebîler, katettikleri yolu edeple katettiler. Katetti ve her biri Allah dergâhının seçkini 
hâline geldi." 



Ayrıca edebi, fiilî ve kavlî diye ikiye ayıranlar da olmuştur ki, biz bunlardan fiilî olanının, 
edebin genel tarifleri içinde üzerinde durmuş ve izah etmeye çalışmıştık. Şimdi bir kere daha 
hatırlatmak üzere, o konuda söylenmiş bazı değerli sözleri kaydedip geçelim: 

"Edepdir kişinin dâim libâsı 
Edepsiz kişi üryâna benzer. 

Edep ehl-i ilimden hâlî olmaz 
Edepsiz ilim okuyan âlim olmaz 

Edep iledir nizâm-ı âlem 
Edep iledir kemal-i âdem" 

Kavlî edep, düşüncede safvetin, gönülde istikametin, Allah'la engin bir münasebetin ifadesi 
açısından, asırlarca hem medrese, hem de tekyede, hakkında çok şey söylenmiş bir konudur. 

Vehbî: 

"Boşboğazlık ile açma deheni, lîk âdâbıyla söyle sözünü! 
Eyle evvel sözüne endişe, sonra düşmeyesin teşvişe.!" 

sözleriyle katılır bu melek-enîs örfaneye. 

Bir başkası da: 

"Edep bir tâc imiş nûr-i Hudâ'dan, 
Giy ol tâcı emin ol her belâdan!" 

ifadeleriyle soluklar edep adına hislerini. 

Hz. Mevlânâ'nın: 

هَجاَوَخ باَ{رَد  هِك  ناَج  رَد  نَت  ناَسÎا  تسÏََدWا   matlaıyla o uzun ve lâtiflerden lâtif edeble alâkalı 
manzumesi ise, takdirlerimizi aşacak mahiyettedir: 

"Efendi bil ki, insanın tenindeki cân edepdir. İnsanoğlunun göz ve kalb nûru edepdir. Âdem 
bir ulvî âlemdendir, süflîden değil; bu dönen kümbetin hem dönmesi hem de revnak ve zîneti 
edepdir. Şeytanın başına ayağını koymak istersen, gözünü iyi aç, şeytanın canını çıkaran 
edepdir! İnsanoğlu eğer edepden yoksun ise, o insan değildir; zira insanoğlu ile hayvan 
arasındaki fark edepdir. Aç gözlerini bak, Allah kelâmı olan Kur'ân âyet âyet edepdir. Akıldan 
sordum: 'İman nedir?' Akıl kalb kulağına 'iman edepdir' dedi." 

İslâm'ın, güzel kabul ettiği söz ve davranışlar şeklindeki tarifiyle, edebin ahlâkla alâkalı olanı 
ve Hz. Peygamber aleyhissalâtü vesselâmın, kavli, fiili ve takrîriyle şekillenen, şekillenip fıkha 
esas teşkil eden kısmı ayrı bir tahlil konusu ve bu çerçevenin dışında kalırlar.. 

فَو َّمُهللWا
ِّ

نِدِّ~َس Ùَع َّمُهللا ِّلَصَو ،¤Öْرَتَو ُّبِحُت اَم Ôِإ اَنْق
َ

أ ِه¶ْحَصَو ِهِلاَو ٍدَّمَحُم ا
W
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Adab (Mannerliness) 

Its meaning covers being sensible and reasonable, well- behaved, well-mannered, treating 
people kindly. Adab (mannerliness) is used in the terminology of Sufism to defend against 
errors and to distinguish the factors leading to errors. It is dealt with under the categories of 
“mannerliness in Shari'a,” “mannerliness in serving God’s cause,” and “mannerliness before 
God, the Truth.” Mannerliness in Shari'a is knowing the commandments of the religion and 
practicing them in daily life. Mannerliness in serving God’s cause is being ahead of everyone 
in striving and making efforts but preferring others to oneself in obtaining the fruits, 
receiving the wages and being appreciated and rewarded for effort. It is also doing all the 
prerequisites for a desired result but attributing all good and comeliness and success to God. 
As for mannerliness before God, it consists in “refining” and “adorning” nearness to God, in 
collectedness and self-possession, avoiding excessive claims and reckless or casual speech or 
behaviour incompatible with the rules of Shari'a.. 

Another approach to mannerliness is dealing with it under the categories of “mannerliness 
in Sharia,” “mannerliness in tariqa (the spiritual order),” “mannerliness in knowledge of 
God,” and “mannerliness in attainment of truth.” The first means practicing the Sunna (the 
way) of God’s Messenger, upon him he peace and blessings, in all his acts, sayings, and 
approvals. The second means, together with utter submission to and perfect love of him, 
serving the spiritual guide, attending his discourses, and refraining from objection to him. 
The third consists in preserving the balance between nearness to God and self-possession, 
between fear and hope or expectation, and awareness of self-poverty and impotence in the 
lace of the Divine favours coming directly from God. As far the fourth, it is perfect 
attachment to God in complete detachment from ev erything other than Him, without any 
material or spiritual expectation and anxieties worldly or other-worldly. 

In one respect, Sufism consists in “mannerliness;” it consists in expressing the good manners 
proper to each occasion, each spiritual state, and each rank or station. However, only if 
believers have been able to realize all of these good manners in their own inner world, they 
can really be well-mannered in their attitudes and ways of behaviour. Apparent and 
superficial manners, such as have not been ingrained in their self and become an essential 
part of their nature, will mean no more than an outward show and cannot become 
permanent as habits. Nor are they worth anything in the sight of God, Who judges a person 
by his or her inner world. With his expressive style, Mawlana Jalal al-Din al-Rumi describes 
mannerliness with its true and artificial aspects as follows: 

For the people of the heart, mannerliness originates in a person’s inner world, 
For they are aware of secrets. 
As for the people of the flesh, 
They see mannerliness in the apparent behaviour of people; 
For God has hidden the secrets from them. 
We always ask God to enable us to be mannerly, 
Because one who is unmannerly is deprived of Divine favours. 

According to Abu Nasr al-Tusi,[1] mannerliness could he summarized in the following three 
paragraphs. 



• The mannerliness of literary men who seek beauty and virtue in writing and speech, which is 
regarded as “gossip” by the Sufis for it does not originate in the heart. 

• The mannerliness of those who represent the religion of Islam at the level of a pure spiritual 
life, which is regarded as consisting in refining the selfhood through disciplines, and the 
feelings through love and fear of God, and in meticulously following the religious 
commandments. 

• The mannerliness of those who through continuous selfcontrol and introspection maintain 
the purity of heart at the level of neither imagining or conceiving of anything contrary to the 
awareness of always being in the presence of God and overseen by Him. 

Those who have been able to attain to the truth have attached much importance to all kinds 
of mannerliness and tried their hardest to make it an essential, ingrained part of their 
human nature. They have many wise sayings uttered in this respect, of which they have 
themselves striven to be the embodiments in utmost sincerity. To cite a few examples: 

Everything has an aspect of beauty and ornament, 
The beauty of people lies in mannerliness. 
There are those who, albeit of ignoble descent, 
Are most noble due to their mannerliness. 

The following is a jewel-like saying quoted from Imam ‘Ali, the cousin of the Prophet, upon 
him he peace and blessings: 

Nowadays misfortunes are common, which is not to be wondered at. What is to be 
wondered at is how one could remain upright and maintain one’s integrity among so many 
misfortunes. Beauty is not that which the garment one wears adds to him. Rather, it is the 
beauty of knowledge and mannerliness. 

The following is from ‘Awarif al-Ma‘arif by Shihab al-Din al-Suhrawardi:[2] 

Belief requires absolute affirmation of Divine Unity, without which a person is not regarded 
as having a sound belief. This affirmation requires mannerliness without which one cannot 
be pious. Truly, one without good manners cannot be pious, for the Prophets travelled their 
ways through mannerliness, and became each an elect in the Court of God. 

In addition to what we have already said concerning the practical aspect of mannerliness or 
being well-mannered in behaviour, the following reflections are worth recalling: 

It is mannerliness which a person should always wear: 
Without good manners, one is as if naked. 
........................................................................... 
Mannerliness is to be found in the people of knowledge. 
A student without good manners cannot be a learned one. 
........................................................................... 
The order of the world is through mannerliness; 
Again, through mannerliness is human perfection. 



Expressive of purity in thought, uprightness in the heart, and a deep relationship with God, 
mannerliness in speech has been stressed for centuries in all schools which concern 
themselves with moral and religious education or with spiritual training. 

Wahbi says: 

Do not open your mouth for idle talk, be well-mannered in your speech. 
Take care of what you may say so that afterwards you do not become uneasy. 

Another voices his thought about mannerliness as follows: 

Mannerliness is a crown from the light of God: 
Wear that crown and be safe from every misfortune. 

The words of Mawlana Jalal al-Din al-Rumi in praise of mannerliness are beyond compare: 

Know that the soul in a person’s body is mannerliness; the light of a person’s heart and eyes 
is mannerliness. Adam is from an elevated world, not from a low one. This dome (meaning 
the world) rotates on the axis of mannerliness, which is also its beauty and adornment. If 
you prepare your food on the head of Satan, know that it is mannerliness which will kill 
Satan. One who is deprived of good manners is not truly human, for the difference between 
humans and animals lies in mannerliness. Open your eyes and see that the Qur’an, the Word 
of God, consists in mannerliness. I asked the intellect what belief was. It whispered to the 
ear of the heart that it was mannerliness. 

Mannerliness with respect to good morals described as words and behaviour approved by 
Islam, and as expressed in the words, actions, and acts of approval of the Holy Prophet, upon 
him he peace and blessings, is beyond the scope of the present answer. 

O God! Lead us to what You like and approve of. 
May God’s blessings be on our master Muhammad and all of his family and his Companions. 

[1] Sarraj, Abu Nasr ‘Abdullah ibn ‘Ali al-Tusi, (d. 959/60 or 988), was one of the famous Sufi 
scholars. His al-Luma’ is a Sufi textbook written to prove the essential conformity of Sufi 
claims within the framework of the Islamic creed. (Trans.) 
[2] Shihab al-Din Abu Hafs ‘Umar ibn ‘Abdullah al-Suhrawardi (1145-1234) was a Sufi 
theologian. ‘Awarif al-Ma‘arif is about the Sufi way. He also critized the philosophers 
following the ancient Greek Philosophy. (Trans.). 
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Sıdk 

Doğru düşünce, doğru söz, doğru davranış mânâlarına gelen sıdk; hak yolcusunun hilâf-ı vâki 
her şeye kapanıp, hayatını doğruluğa göre plânlaması, sadâkatin emin bir temsilcisi olması.. 
diğer bir tabirle, duygu, düşünce, söz ve davranışlarında doğruluğu tabiatının bir parçası 
hâline getirip, şahsî hayatından insanlarla olan muamelesine, hakkı ilân adına şehâdetinden 
mizahlarına kadar; hattâ "Her zaman doğrularla beraber olun!" (Tevbe, 9/119) fehvâsınca, 
dost ve arkadaş çevresi itibarıyla dahi hep doğruluk aramasıdır ki; hadisin ifadesiyle böyleleri 
yüce divanda "sıddîk"; aksine, tasavvur ve düşüncelerinden davranış ve muamelelerine kadar 
yalanla içli-dışlı yaşayan ve hayatını hilâf-ı vâkiler çizgisinde sürdürenler de o ulu divanda 
"kezzâb" olarak yâd edilecektir.[1] 

Sıdk, Hakk'a ulaştıran yolların en sağlamı, sâdıklar da bu vuslatın talihli namzetleridirler. Sıdk, 
amelin rûhu ve özü, düşünce istikametinin de en yanıltmaz mihengidir. Sıdkla mü'min 
münafıktan, ehl-i cennet de ashâb-ı nârdan ayrılır. Sıdk, peygamber olmayanlarda bir 
peygamberlik sıfatıdır ve bu sıfat sayesinde halâyık ve kapı kulları, sultanlarla aynı nimetleri 
paylaşacak hâle gelirler. Allah bu dîn-i mübînin başlangıcında, hem onun tebliğcisini hem de 
bu ilâhî mesaja ilk defa "evet" deyip koşanı sıdkıyla tavsif ederek "Sıdk mesajıyla gelen ve 
O'nu gönülden tasdik eden..." (Zümer, 39/33) diyerek tebcil buyurmuştur. 

Sıdk; ferdin, amel ve davranış bütünlüğünü koruyup, tehlike anında ve yalanla kurtulması söz 
konusu olduğu yerlerde bile, gizli-açık iç ve dış ayrılığına düşmemesi; ez-kazâ düşerse, 
yeniden Hak'la mutâbakatı yakalayabilmek için hâlden hâle girmesi ve kıvrım kıvrım 
kıvranmasıdır ki; Hz. Cüneyd: "Sâdık kimse günde kırk defa hâlden hâle döner durur; aksine 
bu bir mürâî ise, kırk sene ızdırapsız olarak kaldığı yerde kalır."[2] der. 

Sıdkın en aşağı mertebesi, şahsın iç-dış, gizli-açık her hâlinin aynı çizgide cereyan etmesidir. 
Bundan sonra duygu, düşünce, tasavvur ve niyetlerde sâdık olma derecesi gelir. Bu itibarla 
sâdıklar, söz ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan kahramanlar; sıddîklar da, hayâl, 
tasavvur, duygu, düşünce, hattâ mimiklerine kadar her hâl ve tavırları itibarıyla doğruluğa 
kilitlenmiş hak erleri babayiğitlerdir. 

Sözde, davranışta, azimde, vefâda, amelde ve muamelede bütün meleke ve kabiliyetlerini 
doğruluğa yönlendirme kâmil bir sadâkat ve aynı zamanda bir peygamberlik vasfıdır ki, 
Kur'ân-ı Kerîm: 

"O yüce kitapta olanlar arasında İbrahim'i hatırla ki O sıddîk bir nebiydi." (Meryem, 19/41) 
diyerek, mutlak zikrin masruf olduğu işte bu zirveyi ihtar etmiştir. Sıdk, enbiyâ-i izâmın en 
önde gelen vasfı, her devirde imana ve Kur'ân'a hizmet mesleğinin en güçlü dinamiği olduğu 
gibi, öteki âlem itibarıyla da her mü'min için en sağlam bir kredi kartı ve en geçerli bir itibar 
senedidir. Allah: "Doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gün bugündür." (Mâide, 
5/119) buyurarak bu önemli hakikate dikkatlerimizi çeker. 

Enbiyâ, asfiyâ ve mukarrabîni zirveler zirvesine ulaştıran ve onlara mânevî terakkilerinde berk 
ve burak olan sıdk, şeytan ve onun avanesini aşağıların aşağısına sürükleyen de yalandır. 
Düşünceler ancak sıdkın kanatlarıyla pervâz eder ve değerler ufkuna ulaşabilir.. davranışlar 
ancak sadâkat zemininde neşv ü nemâ bulur.. yalvarış ve yakarışlar ancak sıdkla edâ edildiği 



ölçüde "İsm-i A'zam"a iktirân etmiş gibi, rahmet arşına ulaşır ve hüsn-ü kabûl görür.. evet 
sıdk, âdetâ İsm-i A'zam iksiri gibi tesir eder. Bâyezid-i Bistâmî, kendisinden İsm-i A'zam'ı 
soranlara: "Siz, Allah'ın isimleri içinde İsm-i Asgar (küçük isim) gösterin, ben de size İsm-i 
A'zam'ı göstereyim" der ve ilâve eder: "Bence İsm-i A'zam tesiri yapacak bir şey varsa, 
şüphesiz o da sıdktır; sadâkatle hangi isim okunsa, o İsm-i A'zam olur."[3] 

Evet, Hz. Âdem'in alnında tevbe nurunu parlatan sıdktır.. dünyanın tûfana gömüldüğü bir 
dönemde, Tûfan Peygamberi'ne sefîne-i necât olan sıdktır.. alev alev ateşler içinde Hz. Halil'i 
"berd ü selâm"a ulaştıran sıdktır.. evet o, âdiyât içinde emekleyip duran kimseleri 
hârikulâdeliklere yükselten bir peyk ve varlığın perde arkası kapılarını açan sırlı bir 
anahtardır. O peykle seyahat eden takılıp yollarda kalmaz, o anahtarı kullananın da yüzüne 
kapılar kapanmaz. Bu engin mülâhaza, âşıklar sultanı Hz. Mevlânâ tarafından ne hoş 
terennüm edilir.. 

ْدَنَت �öِ يِداَمَج ْرَب ْقِشاَع ِقْدِص  
¤�اـَسÎِْإ ِلِد رـaَ ْبَجَع هِچ
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دَز ەاـَم ِلاَمَج رَب ْدَمْح  

aَلùِدَز ْەاَر ْناَشْخَر ِد~ِشْروُخ رَب ه  

"Âşığın sıdkı cansızlara da tesir eder; insanın kalbine müessir olması neden tuhaf sayılsın? Hz. 
Mûsâ'nın sıdkı; dağa, asâya, hattâ o muhteşem deryâya bile tesir etmişti. (Hz. Mûsâ'nın, Tûr 
dağındaki tecelli esnasında asâsının yılan olduğu,[4] Benî İsrâil'i Nil'den geçirirken onu deryâya 
çalınca, on iki yolun açıldığına işaret ediyor[5] ki, bunların hepsi Kur'ân âyetleriyle sabittir). Hz. 
Ahmed'in sıdkı ise Ay'ın cemâline, hattâ o parlak Güneş'e tesir etmişti." 

Kur'ân, değişik âyetleriyle, gerçek mü'min olmayı, insanın söz ve davranışlarından iç âlemine 
kadar her hâl ve tavrını sıdka göre dizayn etmesine ve sadâkat etrafında örgülemesine 
bağlamıştır. Ayrıca böyle bir tanzim ve düzenlemeyi de dünyevî mutluluk ve uhrevî saadetin 
esası saymıştır. İşte Beyân-ı Sıdk'tan birkaç pırlanta: 

1- "De ki: Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmeye, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmaya 
beni muvaffak eyle!.." (İsrâ, 17/80) 
2- "Bana sonrakiler içinde bir lisân-ı sıdk (ve bir yâd-ı cemîl) lutfeyle!" (Şuarâ, 26/84) 
3- "İman edenleri Rabbileri nezdinde kadem-i sıdk (ve hüsn-ü istikbâl) ile müjdele!" (Yûnus, 
10/2) 
4- "Şüphesiz müttakîler, cennet bahçelerinde ve ırmaklar başında, O gücü her şeye yeten 
Sultanlar Sultanı'nın nezdinde sıdk oturağı (ve otağında)dırlar.." (Kamer, 54/54-55) 

Evet, müdhal-i sıdk, muhrac-i sıdk, lisân-ı sıdk, kadem-i sıdk, mak'ad-ı sıdk unvanıyla 
dünyadan ta ukbâya uzanan bir çizgide, hem uzun bir yola, hem yol azığına hem de neticeye 
işaret buyrulmuştur. 

Dünya, muhteşem bir sistem ve bir fabrika gibi bütünüyle ahiret hesabına işlediği için, onlar 
bir işe teşebbüs ederken, bir beldeye girerken, bir yere hicret ederken, bir yerde ikamete 
karar verirken; otururken, kalkarken hep sıdkı, sadâkati gözetler, bir müdhal-i sıdk, muhrac-i 



sıdk, lisân-ı sıdk, kadem-i sıdk ve mak'ad-ı sıdk mülâhazasıyla davranır.. öbür âlem hedefli 
yaşar ve sürekli bahtlarına tebessümler yağdırırlar. 

Niyet ve kasıtta sâdık olmak başta gelir.. evet, doğru düşünce, doğru karar ve doğru 
davranışa niyet, sıdkın ilk basamağıdır. Ayrıca sıdka azmeden insanın, karar ve niyetinden 
dönmemesi, düşünce ve azmini sarsacak ortam ve sâiklerden de uzak kalması şarttır. 

İkinci basamak; dünyada kalmayı ve yaşamayı, sırf hakkı tutup kaldırmak ve Allah'ın rızâsına 
mazhar olmak için arzu etmektir ki; bunun da bir kısım emâreleri vardır: Her zaman nefsinin 
eksik ve kusurlarını görmek, dünyanın cazibedâr güzellikleri karşısında 'pes' etmemek, 
dünyevî endişelerle yol ve yön değiştirmemek bunlardan sadece birkaçı.. 

Üçüncü basamak; sıdkın tamamen bir vicdan mârifeti hâline getirilmesi ve insan tabiatının, 
her hâl ve her tavrında sadâkate düğümlenmesidir ki, o da, en büyük mertebe sayılan rızâ 
makamının ifadesi olan şu mübarek sözle ifade edilir: 
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Evet, en büyük sadâkat, Rabbin rubûbiyetine rızâda, İslâm'ın ilâhî sistem olarak 
kabullenilmesinde ve Rûh-u Seyyidi'l-enâm'ın rehberliğine teslimiyettedir. Gerçek insan 
olmanın yolu da bu çok ağır, çok zor sorumluluğu yüklenmekten geçer. Sözlerimizi bir güzel 
manzumeyle noktalayalım: 

İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh; 
Yardımcısıdır doğruların Hz. Allah! 
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 َ¤ÚÛِم~ِقَتْسُم

Sızıntı, Şubat 1994, Cilt 16, Sayı 181 

 

[1] Buhârî, edeb 69; Müslim, birr 103-105; Ebû Dâvûd, edeb 80 
[2] el-Kuşeyrî, er-Risâletü'l-Kuşeyriyye s.336 
[3] Bkz. Ebû Nuaym, Hilyetü'l-evliyâ 10/39 
[4] Tâhâ, 20/17-20 
[5] Şuarâ, 26/63 
[6] "Rabbim diye Allah'tan, dinim diye İslâm'dan, peygamberim diye de Hz. Muhammed'den 
(s.a.s.) hoşnut (olmak)" Müslim, iman 56; Nesâî, cihad 18; Ahmed b. Hanbel, Müsned 1/208 



Sidq (Waarheidsgetrouwheid) 

Dit betekent: ware gedachten, ware woorden en ware daden. Het is door 'Sidq' dat een 
reiziger op het pad naar God nooit een leugen of een oneerlijkheid vertelt en zijn leven 
inricht overeenkomstig 'sidq'. Dit betekent, een waarheidsgetrouwe vertegenwoordiger te 
zijn van trouw aan God. Dus nooit afwijken van oprechtheid in alle gedachten, woorden en 
daden en gehoorzamen aan het voorschrift uit de Qur'an: 'Sluit u aan bij de waarachtigen.' 
(S9, A119). Hij zoekt steeds waarachtigheid in zijn individueel zowel als zijn sociaal leven. Hij 
is zo zorgvuldig in waarheidsgetrouwheid, dat hij geen valse bewijzen vervindt en verspreidt 
en evenmin liegt, zelfs maar als grap bedoeld. Zoals in een Profetische uitspraak wordt 
gesteld, een die waarheidsgetrouw is in dergelijke mate, staat zo opgetekend bij de 
Opperste Rechtbank. Een andere, wiens gedachten, woorden en daden elkaar tegenspreken 
en die anderen bedriegt, staat opgetekend als een leugenaar. (Bukhari, Adab 69, Muslim, 
Birr, 103-105, Abu Dawud, g Adab, 80). 

Waarheidsgetrouwheid is de betrouwbaarste van alle wegen die naar God leiden en de 
waarheidlievenden zijn de gelukkige reizigers op deze weg. 'Sidq' is de geest en de essentie 
van daden en de echte maatstaf van rechtlijnigheid in gedachten. Het is door 
waarheidsgetrouwheid dat gelovigen zich van hypocrieten onderscheiden en de mensen van 
het Paradijs zich onderscheiden van de mensen van het Vuur. Waarheidsgetrouwheid is een 
Profetische deugd bij hen die geen Profeten zijn, waardoor 'slaven' dezelfde zegeningen 
ontvangen als 'koningen'. In de openbaring die Hij stuurde in de eerste dagen der Islam, 
beschreef de Almachtige God met 'sidq' zowel degene die dit meedeelde als degene die dit 
voor het eerst bevestigde: 'Hij die met de waarheid meekwam en hij, die als eerste 
verklaarde dat dit waar was.' (S39, A33) 

Waarheidsgetrouwheid betekent dat een mens zijn uiterste best doet om zijn integriteit te 
bewaren, hypocrisie te vermijden en leugens te vertellen, zelfs in moeilijke omstandigheden, 
waarin hij aan een onplezierig lot kan ontsnappen door te liegen. 

Junayd-al-Baghdadi zei: 

'Een trouwe, waarheidlievende mens verandert elke dag wel 40 maal van ingesteldheid om 
zijn integriteit te bewaren daar waar een hypocriet 40 jaar lang dezelfde blijft zonder enig 
ongemak of spijt te ondervinden, omwille van zijn afwijkingen’. (Qushayri, al-Risala, 211). 

De beginnende en laagste graad van waarheidsliefde is dat een mens eerlijk is en hetzelfde, 
als hij alleen is of in gezelschap van mensen. Dit wordt gevolgd door de graad dat een man 
écht is in alle gedachten, gevoelens, handelingen en bedoelingen. De waarachtigen zijn de 
dapperen waarvan de gevoelens, gedachten en handelingen niet aan elkaar tegengesteld 
zijn. De meest waarachtigen zijn de helden die absoluut waarheidlievend zijn in al hun 
verbeeldingen, intenties, gevoelens, gedachten, daden en gebaren. 

Het gebruik van alle vermogens en capaciteiten om de waarheid te dienen in alle daden, en 
in het nastreven van een groot ideaal of zaak; of de trouw aan of vastberadenheid in deze 
taak, is een kenmerk van Profeetschap. De Qur'an verwijst naar de hoogste graad van 
waarheidsliefde in het volgende vers: 'Vermeldt Abraham in het Boek, hij was de meest 



waarachtige, een Profeet.' (S19, A41). Deze waarachtigheid is het eerste kenmerk van al de 
Profeten en de sterkste aansporing om de Islam en de Qur'an te dienen. Het is ook het 
grootste krediet, en het belangrijkste document van een gelovige in het Hiernamaals. God 
trekt onze aandacht op dit belangrijke feit in het vers: 'Dit is een dag waarin de 
waarachtigen zullen oogsten van de waarachtigheid.' (S5, A119) 

Het is deze waarheidsliefde die de Profeten dient, de gezuiverde en perfecte 
schriftgeleerden en de heiligen die dicht bij God werden gebracht zoals een hemelse berg, 
snel als de bliksem om hen naar het hoogste der hoge te brengen, waar dat liegen, Satan en 
zijn aanhangers naar het laagste der lage brengt. Gedachten 'vliegen opwaarts' op de 
vleugels der waarheidsliefde en ne men in waarde toe. Daden groeien en bloeien op de 
grond der waarheidsliefde. Smeekbeden en gebeden bereiken de Troon van Genade en 
ontvangen een welkom als zij hun waarheidsliefde hebben voltooid. Deze waarheidsliefde is 
even werkzaam als het 'elixir' van Gods Grootste Naam. Als Bayazid al-Bistami over deze 
Grootste Naam werd ondervraagd antwoordde hij: 'Toon me de Minste Naam tussen Gods 
Namen zodat ik U de Grootste Naam kan tonen.' Als er iets zo efficiënt is om door God te 
worden aangenomen, met gebeden en daden, als de Grootste Naam, is het waarheidsliefde. 
Om het even welke Naam die met waarheidsliefde wordt voorgedragen, wordt de Grootste. 
(Abu'Nu'aym, Hilyat al-awliya' 1O.39) 

Opmerking, na tekst: Alle Namen van God zijn Groot, maar met betrekking tot het begrijpen 
van de uitingen en de omvattingen, zijn sommige Namen groter dan Andere. Bijvoorbeeld: 
God, de Eigen Naam van het Goddelijke Wezen is de meest begrijpelijke Naam en omvat alle 
andere Namen. Zo is de Meest-Genadevolle, die als bijna synoniem met God wordt 
beschouwd. Overeenkomsti de missie en functie van elke Naam, wisselt de keuze van de 
Grootste Naam met elke Profeet en heilige. Bijvoorbeeld was de Grootste Naam, voor de 
Profeet Jezus, volgens Muhyi ad Din Ibn Arabi, de Almachtige. Voor de Profeet Mozes was het 
volgens Ibn Arabi, de Al-Sprekenden. Vrede zij met beide Profeten. 

Het was de waarheidsliefde die het licht van de boetedoening deed schijnen op het 
voorhoofd van de Profeet Adam, vzmh. Het was eveneens de waarheidsliefde die diende als 
een vaartuig van redding voor de Profeet van de Vloed, vzmh, op het ogenblik dat de wereld 
door de Vloed werd opgeslokt. Het was nogmaals de waarheidsliefde die de Profeet 
Abraham, vzmh, naar de veiligheid en de koelte droeg temidden de vlammentongen van het 
vuur. Waarheidsliefde werkt als een 'ruimtetuig' in het verheffen van gewone mensen tot 
buitengewone hoogten en het is een sleutel waarmee de deur wordt opengemaakt naar de 
sferen en de realiteiten die voorbij het zichtbaar bestaan leiden. Wie met dit 'ruimtetuig' 
reist, kan niet worden afgehouden van zijn opwaartse reis en de deuren kunnen niet worden 
gesloten in het gelaat van hen die deze sleutel gebruiken. 

Hoe goed verwoordt Mawlana in dit verband : 

'De waarheidsliefde van de minnaar beroert zelfs de levenlozen, waarom zou het dan raar 
gevonden worden dat het een mensenhart beroert? De waarheidsliefde van Mozes beroerde 
zijn staf en de berg, waarlijk, het beroerde zelfs die grote, schitterende zee. En de 
waarheidsliefde van Mohammed, dit beroerde zelfs het mooie gelaat van de maan en ook de 
schijnende zon.' 



(Mawlana maakte een toespeling op de staf van Mozes die in een slang veranderde als hij er 
de zee mee sloeg (S26, A63) en het delen van de maan in twee door een gebaar van de 
Profeet Mohammed, met zijn vinger, waarnaar de Qur'an verwijst in Sura 54, A1.) 

In vele verzen verbindt de Qur'an de status van ware gelovige met integriteit en 
waarheidsliefde in woorden, daden, gevoelens en meest inwendig aanvoelen. De Qur'an 
bekijkt ook een dergelijk niveau van integriteit en waarheid als de basis van geluk, zowel in 
deze wereld als in de volgende. Enkele verzen als voorbeeld: 

1. 'Zeg: 'Mijn Heer, doe de waarheid in mij binnengaan en doe de waarheid in mij 
buitenkomen. En geef me een Kracht van Uw aanwezigheid, om mij te helpen. (S17, A80) 

2. Ken me een goede reputatie toe, zodat ik in latere generaties voor mijn waarheidsliefde mag 
worden herinnerd. (S26, A84) 

3. Geef aan hen die geloven het goede nieuws dat zij een ware, zekere steun (positie) hebben 
in het zicht van hun Heer. (S10, A2) 

4. De rechtvaardigen zijn in de Tuinen en rivieren. Op de zetels van waarheidsliefde in de 
aanwezigheid van een Machtige Koning. (S54, A54-5) 

Binnenkomen én uitgaan met waarheid, voor waarheidsliefde herinnerd worden, een vaste 
stap en de zetel der waarheidsliefde zijn allen de kenmerken van en de voorzieningen voor 
een lange weg die zich uitstrekt van de wereld naar het Hiernamaals. 

Omdat de wereld werkt om vruchten te bekomen in het Hiernamaals, zullen de 
waarachtigen altijd de waarheid nastreven en waarachtigheid respecteren als zij met een 
werk starten of een plaats verlaten om naar een ander te emigreren in het pad van God. Zij 
zullen handelen en leven in overeenstemming met de vereisten van waarheidsliefde en dit 
aan volgende generaties overdragen. Hun doel is om het eeuwig geluk in de eeuwige wereld 
te verdienen. 

Een man moet eerst waarheidsgetrouw in zijn bedoelingen en doelstellingen zijn. De 
bedoeling om waarheidsgetrouw te worden in gedachten, beslissingen en daden is de eerste 
stap. Wie heeft besloten om altijd waarheidsgetrouw te zijn, moet de waarheidsliefde 
volhouden, wat het resultaat ook mag zijn en moet afzien van alles wat zijn vastbeslotenheid 
kan aantasten. 

De tweede stap in waarheidsliefde is dat een man moet verlangen om zijn wereldse leven 
alleen te onderhouden als middel om de waarheid te ondersteunen en Gods goedkeuring en 
welgevallen te bekomen. De tekens dat een man op dit pad is zijn het voortdurend 
bewustzijn van de gebreken en fouten van egoïsme en het afwijzen van de verleidingen van 
deze wereld. Ook zal hij dit volhouden en geen wereldse posities nastreven. 

De derde stap in waarheidsliefde bestaat er in dat dit zo stevig in het bewustzijn wordt 
ingebed, dat de waarheidsliefde het hele leven beheerst. Deze stap is identiek met de positie 
van totale aanvaarding wat de Islam ook gebiedt en verbiedt. Het wordt beschreven in de 
Traditie: 'Wie verheugd is met God als de Heer en Islam als Religie, met Mohammed als 
Profeet, heeft het genot van geloof geproefd.’ (Muslim, Iman, 56 /Nesa'i, Jihad, 18) 



De grootste waarheidsliefde en trouw is dat een man verheugd is met de Heerschappij van 
God en verheugd met elke behandeling door God. Hij aanvaardt Islam als het Goddelijk 
systeem om zijn leven te leiden. Hij onderwerpt zichzelf, in volle vrijheid en wil aan de gids 

en leiderschap van de beste der schepping, vzmh. De weg naar echte menselijkheid ligt in 
het ondernemen van deze zware verantwoordelijkheid, die zeer moeilijk perfect te 
ondernemen is. 

Laat ons besluiten met een mooie versregel. 

Wat de mens past: is waarheidsliefde, zelfs bij bedreiging. 
De Almachtige God is de Helper der waarheidsgetrouwen. 



  

SIDK (DOĞRULUK) 
 

Soru: Bediüzzaman’a “Her şeyden evvel bize lazım olan nedir?” diye sorulduğunda “sıdk 
(doğruluk)” cevabını veriyor. Bunun sebebi olarak da küfrün mahiyetinin yalandan, imanın 
mahiyetinin ise sıdktan ibaret olduğunu ifade ediyor. Onun bu yaklaşımı zaviyesinden 
Müslümanlar için sıdkın yerini izah eder misiniz? 

 Cevap: Sıdk, peygamberlerin beş temel vasfından birisi, hatta birincisidir. Cenâb-ı Hakk’ın, 
Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim için, نِإ
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ِدْعَو  “O sözünde dosdoğruydu.” (Meryem 
Sûresi, 19/54) buyurması da buna işaret etmektedir. Bu sebeple hayatları boyunca onların ne 
tavır ve davranışlarında ne de sözlerinde tek bir hilaf-ı vaki beyana rastlanmaz. Çünkü onların 
gökler ötesi âlemlerden getirdiği haberlerin tasdik edilmesi ve kabul görmesi hâl, tavır, 
davranış ve sözleriyle doğruluğun temsilcisi olmalarına bağlıdır. 

Nitekim İnsanlığın İftihar Tablosu’na (sallallâhu aleyhi ve sellem) henüz peygamberlik 
gelmeden önce “el-Emin” sıfatı verilmişti. Peygamberlik geldikten sonra düşmanları bile 
O’nun sıdkına şahadet etmişlerdi. Çünkü hayatı boyunca O’nun en küçük bir yalanına bile 
şahit olmamışlardı. Ne var ki sırf kibir ve temerrütlerinden ötürü O’nu inkâr etmişlerdi. 

Yalanın Tarifi 

Yalan iki şekilde tarif edilmektedir. İlk tarifine göre o, bir insanın kendi kanaat ve inancının, 
ihsas ve müşahedelerinin aksine bir beyanda bulunmasıdır. Mesela bir insan, bir şahsı 
gördüğü hâlde onu görmediğini söylerse, kendi müşahedesine zıt bir beyanda bulunduğu için 
yalan söylemiş olur. 

İkinci tarifine göre ise yalan, bir şeyi mahiyet-i nefsü’l-emriyesinden farklı şekilde ifade etme, 
hakikatini çarpıtmadır. Buna göre bir insanın Allah’ı inkâr etmesi bir yalandır. Zira tekvinî 
emirler yüz binlerce dille Cenâb-ı Hakk’ı tasdik etmektedir. Recaizade Ekrem’in ifadesiyle; 

“Bir kitab-ı âzamdır seraser kâinat, 

Hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar.” 

Allah’ı inkâr eden, kendisi yalan söylediği gibi aynı zamanda Allah’ın varlığına delâlet eden 
kâinattaki bütün şahitleri de yalanlamış olur. Bu sebepledir ki o, ahirette çok ağır bir cezaya 
çarptırılır. 

Buna karşılık bir insanın tekvinî emirleri doğru okuması ve semavî mesajları iyi 
değerlendirmesi neticesinde Allah’a iman etmesi sıdkın ifadesi olduğu gibi, gördüğü ve 
duyduğu şeyleri olduğu gibi ifade etmesi de sıdktır. Bu yönüyle sıdk çok önemli bir mü’min 
ahlâkı olduğu gibi başkalarına güven vaat etmenin de en mühim vesilesidir. Aynı zamanda o, 
sadakatin bir ifadesidir. 

Esasında sıdk, gönüldeki bir mânâ ve mazmundur. Gönlünde sadakat olan birinin dili sürekli 
bunu seslendirecek, organları da doğruluk istikametinde iş yapacaktır. Konuşacağı her ifadeyi 



hassasiyetle seçecek, hakikate mutabık olmayan tek bir kelimenin bile ağzından çıkmasına 
müsaade etmeyecektir. Kazara dudakları arasından hilaf-ı vaki bir beyan çıkacak olsa, çok 
ciddi rahatsızlık duyacak, belki elli defa “estağfirullah” diyecektir. Bu açıdan asıl mesele 
doğruluğun tabiatla bütünleşmesidir.  

Yalan ise sadakate ihanettir. Yalana doğru bir adım atan insan, sadakat binasını tahrip etmiş 
olur. Yalanın revaç bulduğu ve her yerde hâkim hâle geldiği günümüz dünyasında bir insanın 
milimi milimine doğruluğu temsil etmesi çok zordur. Fakat şurası da iyi bilinmelidir ki Allah 
katında değerli olan şey de zoru başarmaktır. 

Sıddıkiyet Makamı   

İslâm’da peygamberlikten sonra en yüce makam olarak sıddıkiyet makamı gösterilmiştir. 
Nitekim, ْنَمَو  ªُعِطy ýَ.ا  َلوُسَّرلاَو  ف 
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َكِئ اًق~ِفَر   “Kim Allah’a ve Resûlü’ne itaat ederse, işte onlar, Allah’ın büyük lütuflarına 

mazhar olan peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel 
arkadaştırlar!” (Nisâ sûresi, 4/69) âyet-i kerimesinde de peygamberlerden hemen sonra 
sıddıklara yer verilmiştir. 

Dolayısıyla bu makam, ihsan makamının da, aşk makamının da marifet makamının da çok 
üstündedir. Çünkü o, bağlanması gereken yere kayıtsız şartsız bağlanmanın ve çok hayatî 
gördüğü şeyleri bile bu uğurda feda edecek kadar hasbi olmanın unvanıdır. Bu makamı temsil 
eden bir kimse, aklının alıp almadığına, kendisine sağlayacağı fayda ve maslahatlara 
bakmadan Cenâb-ı Hakk’ın bütün emir ve takdirlerini öpüp başına koyar. Sürekli İbrahim 
Hakkı gibi; 

“Deme bu niçin böyle, 

Yerindedir ol öyle, 

Var sonunu seyreyle, 

Mevlâ görelim neyler, 

Neylerse güzel eyler.” 

der. Esasında Tefvizname’nin tamamına bir sıdkname gözüyle bakılabilir. 

Kur’ân-ı Kerim’in değişik âyet-i kerimelerinde “müdhale sıdk”, “muhrace sıdk”, “lisan-ı sıdk”, 
“kadem-i sıdk”, “mak’ad-i sıdk” gibi ifadelerle sürekli sıdk üzerinde durulmuştur. Demek ki 
ucu ukbaya uzanan bu dünya yolculuğunda bir mü’minin en büyük azığı doğruluk olmalıdır. 
O, bir işin içine girerken, işin içinden çıkarken, otururken, kalkarken, konuşurken hep 
doğruluğun temsilcisi olmalıdır. Onun uğradığı her yerde sadakat renkleri tüllenmeli, 
ayrıldığında da arkada olumsuz hiçbir düşünce kalmamalıdır. Her bir adımını hem doğrulukla 
hem de doğruluğa doğru atmalıdır. 

Her doğruyu her zaman söyleme imkânı olmayabilir. Bazı durumlarda susmak gerekebilir. 
Sükût boşluğu da tefekkürle doldurulur. Sükût bir hikmettir. Ama dünyada hekimi az olan bir 
hikmet. Maalesef insanların çoğu, bunun yerine çene düşüklüğünü tercih eder. Hâlbuki 
konuşmanın zararlı olduğu, muhatabın söylenilen sözleri anlayamayacağı yerlerde, iyi 



bilinmeyen konularda, kalbin sesinin tam olarak ortaya konulamayacağı yerlerde sükût 
edilmelidir. Bir insanın kalbinin en derin noktalarında bulunan duygu ve düşünceleri hiç 
düşünmeden bir anda dışarı çıkarıvermesi, tam terbiye görmemişliğinin bir işaretidir. Bu tür 
sözler ahenk ve nizamdan mahrum ve endazesiz olacağı için hem söyleyen hem de 
dinleyenler için faydasızdır, hatta zararlı da olabilir. 

Öte yandan, söylenilen sözlerin temiz vicdanlara tesir etmesinin yolu, doğru olmasına 
bağlıdır. Hakaik-i imaniye ve Kur’âniyeye ait meselelerin dosdoğru bir şekilde temsil ve 
neşredilmesi çoklarının gözünün açılmasına vesile olacaktır. Üstelik mü’minlerin gerek hâl ve 
tavırlarıyla gerekse sözleriyle istikameti temsil edip dosdoğru olmaları Cenâb-ı Hakk’ın onları 
doğru yolda yürütmesi adına bir dua, kırık bir dilekçe hükmüne geçecektir. Onlar doğruluğu 
şiar edinmek suretiyle, hiç zikzak çizmeme ve çark etmeme adına baştan kararlı 
durduklarında Allah da onları sırat-ı müstakimden ayırmayacaktır. 

Özellikle yalanın mergup bir meta hâline geldiği günümüz dünyasında, dilin eğri büğrülüğe 
meyletmemesi çok daha fazla önem arz etmektedir. Müslüman, yalanın küçük-büyük her 
çeşidinden uzak durmalıdır. Onun her sözü doğru olmalıdır. Bakışları, mimikleri, bütün hâl ve 
hareketleri dosdoğru olmalıdır. Hele gıybet, iftira, yalan şahitlik gibi çirkinlikler onun semtine 
asla sokulamamalıdır. Zira bunların Müslümanlıkla telif edilmesi mümkün değildir. 

Bazen konuşurken irticalinin esnekliği içinde, arzu edilmeyen bir takım sözlerin dilden 
döküldüğü vaki olabilir. Bunların, içtihatta yapılan hatalar kategorisi içinde mütalaa edileceği 
ümit edilir. Fakat kasta iktiran eden, insan iradesinin ürünü olan sözlerde hilaf-ı vaki beyanda 
bulunmak, insanları aldatmaya matuf şeyler söylemek birer küfür sıfatıdır. 
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َنوُبِذ  “Yalancılıkları sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza 
vardır.” (Bakara Sûresi, 2/10) şeklindeki ifadeleri de münafıkların Cehennem azabını hak 
etmelerinin en önemli sebebi olarak yalanı gösterir. Hazreti Pir, bu âyet münasebetiyle 
yalanın fert, toplum ve din adına nasıl bir zehir olduğunu şu ifadeleriyle açıklar: “Kizb (yalan), 
küfrün esasıdır. Kizb, nifâkın birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i ilâhiyeye bir iftiradır. Kizb, 
hikmet-i rabbâniyeye zıttır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir. Âlem-i İslâm’ı zehirlendiren, 
ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemâlâttan geri 
bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsâlini âlemde rezil rüsvây eden, kizbdir. İşte bu 
sebeplerden dolayıdır ki, bütün cinayetler içinde tel’ine, tehdide tahsis edilen, kizbdir.” 
(Bediüzzaman, İşaratü’l-i’caz, s. 82) 

Buna mukabil o, doğrulukla ilgili de şunları söyler: “İslâmiyet’in esası, sıdktır. İmanın hâssası, 
sıdktır. Bütün kemâlâta îsal edici (ulaştıran), sıdktır. Ahlâk-ı âliyenin hayatı, sıdktır. 
Terakkiyâtın mihveri (ekseni) sıdktır. Âlem-i İslâm’ın nizamı, sıdktır. Nev-i beşeri kâbe-i 
kemâlâta îsal eden sıdktır. Ashab-ı kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren (üstün kılan), 
sıdktır. Muhammed-i Hâşimî’yi (aleyhissalâtü vesselâm) merâtib-i beşeriyenin en yükseğine 
çıkaran, sıdktır.” (Bediüzzaman, İşaratü’l-i’caz, s. 83) 

Nifak Hastalığı 

Hz. Bediüzzaman’ın ısrarla sıdk üzerinde durmasının ve içtimaî kurtuluşumuzu ve terakkimizi 
sıdka bağlamasının en önemli sebeplerinden birisi, günümüz İslâm dünyasında mevcut olan 
nifak hastalığıdır. Bugüne kadar farklı dinlerdeki ve milletlerdeki kaymalar küfür ve ilhad 
kayması şeklinde ortaya çıktı. Farklı ideoloji ve akımlar adı altında inkâr düşünceleri dile 



getirildi ve bu düşünceler bazı ülkelerde devlet sistemine dönüştürüldü. Bu sistemin halk 
arasında yerleştirilebilmesi için çok ciddi baskı ve zulümlere başvuruldu ve hatta milyonlarca 
insanın canına kıyıldı. Fakat bu tür ideolojiler insan tabiatına zıt olduğu ve kendi içinde 
çelişkiler barındırdığı için uzun ömürlü olmadı. Onlar çözüldükten sonra da insanlar yeniden 
kendi dinlerine, kendi mabetlerine yönelmeye başladırlar. 

Fakat İslâm dünyasındaki gelişmeler daha farklı cereyan etti. İslâm’a düşman olan kimseler 
bu düşmanlıklarını açıkça dile getirmek yerine, nifak perdesi altına gizlendiler ve farklı farklı 
plân ve projelerle Müslümanları İslâmiyet’ten uzaklaştırmaya çalıştılar. Hiç şüphesiz İslâm 
dünyasının farklı yerlerinde Müslümanların başına musallat olan bu münafıkların onlara 
verdikleri zararlar dine açıkça karşı çıkan kimselere nispetle çok daha yıkıcı ve büyük oldu. 
Kur’ân, münafıkların ahiretteki cezasını şu şekilde beyan etmiştir: َّنِإ لا 
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ِ� ِكْرَّدلا  ألا 
َ

ِلَفْس َنِم   
yراَّنلا  “Doğrusu münafıklar, ateşin en aşağı tabakasındadırlar.” (Nisâ sûresi, 4/145) Demek ki 

onlar Cehennem’de Firavun’un da Ebû Cehil’in de altında olacaklar. Hz. Pir, bu manayı bir 
yerde şöyle ifade eder: “Münafık, kâfirden eşeddir.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 80) 

Münafıklar, camide sizinle beraber namaz kılarlar ama abdestleri yoktur. Yeri geldiğinde 
dinin izzetinden ve kutsallığından bahseder fakat arkadan iş çevirirler. Konuştuklarında yalan 
söylerler. Nitekim Efendimiz de,  آªَة
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َناَخ  “Münafığın alâmeti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiğinde yerine getirmez 

ve emanete ihanet eder.” (Buharî, îmân 24; Müslim, îmân 107) hadisinde münafığın 
özelliklerini sayarken ilk olarak onların yalanlarına dikkat çekmiştir. Demek ki nifakın en 
önemli unsurlarından birisi yalandır. 

Maalesef İslâm dünyasında farklı yer ve makamları işgal etmiş olan münafıklar yalan, 
aldatma ve ihanetleriyle toplumu dejenere etmiş, iç içe deformasyonların yaşanmasına 
sebep olmuşlardır. Eğer siz iyi bir ressamdan yukarıdaki hadisin muhtevasına uygun bir resim 
yapmasını talep edecek olsanız, bu resmin hâlihazırdaki İslâm dünyasına uygun geldiğini 
görürsünüz. Bu açıdan onun yeniden aslî hüviyetine döndürülmesi belki de inançsızlığın 
yayıldığı toplumlardan daha zordur. Mesele dipten ele alınmalı ve her şey iman, marifet ve 
muhabbet çizgisinde Allah’a bağlanarak götürülmelidir ki bozulan toplum yapısı yeniden 
restore edilebilsin. 

Takıyye 

Söz buraya gelmişken kısaca takıyye üzerinde durulması da faydalı olacaktır. Zira bilindiği 
üzere belli bir kesim onu önemli bir esas olarak benimsemiş, dinlerinin içine bir rükün olarak 
sokmuş, güç ve kuvvetle karşı koyamadıkları düşmanlarını, geliştirdikleri takıyye sistemiyle 
ters yüz etmeye çalışmışlardır. Maalesef bu takıyye şebekesi, aldatma adına çok farklı 
vesileleri de kullanarak bir kısım ülkelerin kılcallarına kadar nüfuz etmiş ve çok hayatî 
konumları ele geçirmiş; yakın gibi durdukları pek çok kişiyi kendi hesaplarına kullanmış, onları 
kendi emellerine hizmet eder hâle getirmiş ve neticede tüyler ürperten nice şenaat ve 
denaatler işlemişlerdir. 

Maalesef hem bizim toplumumuz içinde hem de daha başka İslâm beldelerinde gaflete 
dalan, heva-i nefsine uyan ve çok günahlara giren niceleri bu takıyye şebekesi tarafından esir 
alınarak angajmanlığa itilmiştir. Nifak sistemi ve takıyye, içine girdiği toplum üzerinde âdeta 
atom bombası tesiri yapar. Dolayısıyla kimileri onun alfa tesiriyle hayatiyetini kaybetmiş, 



kimileri beta tesiriyle çok ciddi bir sarsıntı geçirmiş, kimileri de gama tesiriyle burun akması, 
baş dönmesi ve bakış bulanması gibi tesirlere maruz kalmışlardır.   

Takıyye, yalan ve aldatmanın önemli bir tezahürü ve nifak sisteminin de en büyük silahı 
olduğu için şeytanî bir yoldur. Dolayısıyla takıyye yapan bir insanın hakikî mü’min olabilmesi 
mümkün değildir. Bu sebeple takıyyeciler, münker ve nekirin sorgulamasından selametle 
kurtulamaz, mizanı kolaylıkla aşamaz ve sıratı rahatlıkla geçemezler. Zira Efendimiz 
(sallallâhu aleyhi ve sellem), غ ْنَم
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Tْاَّنِم َس  “Bizi aldatan bizden 
değildir.” (Müslim, iman 164) sözleriyle yalan ve aldatmanın hiçbir şekilde Müslümanlıkla 
bağdaşmayacağını ifade buyurmuştur. 
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Îsâr Ruhu 

 

Başkalarını kendisine tercih etme mânâsına gelen îsâr, yitirdiğimiz en önemli değerlerimizden 
biridir. Bugün fert ve toplumlar arasında yaşanan herc ü mercin, ihtilâf ve iftirakların, 
insanların birbirini kabul edememesinin ve sindirememesinin arkasında îsâr ruhunun ölümü 
vardır. Bu ruhun ölmesinin sebebi ise kalbe ait değerlerin bozulmaya yüz tutmasıdır. Çünkü 
kalb fesada uğrayınca bütün insanî değerler, insandaki ahsen-i takvime ait yazılar ve tuğralar 
silinip gider ve şeytan da insanın düşünce dünyası üzerinde daha rahat oyununu oynar. Bu 
açıdan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), َّنِإ لا 
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ُب  “Dikkat edin! Cesette 
öyle bir et parçası vardır ki, o sıhhatli olunca beden de sıhhatli olur, o bozulunca beden de 
bozulur. Aklınızı başınıza alın! İşte o, kalbdir!” (Buhârî, îmân 39; Müslim, müsâkât 107) 

Demek ki insanın, kalbini her türlü toz ve kirden temiz tutması, her gün birkaç defa onu 
gözden geçirmesi mânevî hayatının korunması adına çok önemli bir faktördür.  Bu konuda 
insanın çok dikkatli olması ve çok dua etmesi gerekir. Öyle ki, kalbde çirkin bir kısım izler 
bırakabilecek olumsuz hayal ve düşüncelerden bile insan uzak durmalıdır. Çünkü hadisin de 
ifadesiyle, Allah (celle celâluhu, insanın kalbine bakar ve onu kalbine göre değerlendirir. 
(Bkz.: Müslim, birr 32-33; İbn Mâce, zühd 9) Cenâb-ı Hak, bir insanın kilosuna, rengine, 
boyuna posuna, neş’et ettiği kültür ortamına göre değil, kalbinin safvet ve nezahetine göre 
muamelede bulunur. Öbür tarafta mizanda da kalbin ağırlığına bakılır; kalb ne kadar O’na 
teveccüh etmiş ve ne kadar O’nun için çarpmışsa insana o ölçüde değer verilir. (Bkz.: Şuarâ 
sûresi, 26/88-89) 

Îsâr Ruhunun Altın Çağı: Asr-ı Saâdet 

Kalbi pak ve temiz olan kişiler aynı zamanda insanlığa karşı re’fet ve şefkat hisleriyle dolu 
olacak ve yaşamadan daha çok yaşatmayı düşüneceklerdir. Esasen îsâr ruhu da buna bağlıdır. 
Kur’ân-ı Kerim, îsâr hasletine şu ifadeleriyle dikkat çekmiştir: َنوُرِثْؤُ{َو Ùَع 
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 “Onlar, muhtaç olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler.” (Haşir sûresi, 59/9) 

Asr-ı Saâdet’te bu ruh ve düşünce çok ileri seviyedeydi. Meselâ Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi 
ve sellem), karnı aç olan bir misafirini hane-i saâdetinde doyurmak istemiş, kendi mübarek 
hanesinde sudan başka bir şey bulunmadığı söylenince onu bir sahabiye göndermişti. Onun 
da evinde sadece bir kişiye yetecek kadar yemek bulunduğundan, karı-koca çocukları 
uyutmuş, ışığı söndürmüş, kendileri kaşıklarını tabağa boş getirip götürmüşlerdi. Böylece 
kendileri aç kalmıştı ama gelen misafir karnını doyurabilmişti. (Buhârî, menakıbu’l-
ensar 10, tefsîru sûre (59) 6; Müslim, eşribe 172, 173) 

Mehmet Akif, îsâra ait bu yüce ruhu Yermuk Muharebesi vesilesiyle gözümüzün önüne 
sermiştir. Bu savaşta sahabe efendilerimizden Hâris İbn Hişam, İkrime İbn Ebî Cehil ve Ayyâş 
İbn Ebî Rebîa (radıyallâhu anhum) ölümcül yara almıştı. Şehadetleri beklenirken onlardan 
Hazreti Hâris su istemiş, hemen bir sahabî efendimiz matarayı eline alıp onun imdadına 
koşmuştu. O, son anlarını yaşamaktaydı. Belki de sadece bir kelime söylemeye gücü vardı. 
Tam matarayı dudağına götüreceği sırada Hazreti İkrime’nin su istediğini duymuş, suyun ona 
götürülmesini işaret etmişti. Sahabî suyu ona götürmüş, o da tam matarayı dudağına 



götüreceği esnada bu sefer de Hazreti Ayyâş su istemişti. Hazreti İkrime, suyun ona 
götürülmesini işaret etmişti. Sahabî, Hazreti Ayyâş’a matarayı götürdüğünde onun şehit 
olduğunu görmüştü. Diğerlerine suyu yetiştireyim diye yanlarına vardığında onların da 
çoktan şehit olduklarını anlamıştı. (el-Hâkim, el-Müstedrek 3/270; İbn Abdilberr, el-
İstîâb 3/1084) 

Buca kampındayken hiç unutmadığım buna benzer bir hâdise yaşanmıştı. Yemek yerken 
tabağıma bir et parçası düşmüştü. Ben de onu hemen yanımda oturan misafir bir hocanın 
önüne itmiştim. O da yanındakine itti; derken et parçası belki on iki tane insanın önünde 
dolaştıktan sonra yine onun tabağına gelmişti. Nüktedan bir insan olan hoca da, Yûsuf 
Sûresi’nde geçen bir âyet-i kerimeyi okuyarak, aِاَنُتَعاَض ْتَّدُر  لِإ 

W
اَنْي  “Bidâa döndü dolaştı ve bizi 

buldu.” (Yusuf sûresi, 12/65) demişti. İşte insanlar arasında bu duygu ve düşüncenin 
yaygınlaşması toplumun huzuru, kardeşlik ruhunun tesisi adına çok önemlidir. 

Makam ve Mansıpta Kardeşini Tercih 

Bütün bunlar îsâr adına önemli misaller olsa da, îsârı sadece yeme-içme, giyme gibi 
hususlardan ibaret görmemek gerekir. Belli bir makam, mansıp ve paye elde etme söz 
konusu olduğunda kardeşini kendine tercih etme de îsâr adına çok önemlidir. Bu konuda 
Hazreti Ömer’in şu tavrı ne kadar çarpıcı ve güzel bir misaldir: İnsanlığın İftihar Tablosu 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman, vahdet-i ruhiye bozulmasın ve 
İslâm toplumu dağılmasın diye sahabe hemen bir imam etrafında ittifak etmek üzere bir 
araya toplanmışlardı. Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer’in faziletlerini anlatarak ona biat 
etmek istediğini ve onun halife seçilmesi gerektiğini ifade etmişti. Ama Hazreti Ömer hemen 
Hazreti Ebû Bekir’in elini tutmuş ve “Allah Resûlü’nden sonra başa geçecek birisi varsa o da 
Ebû Bekir’dir.” diyerek ona biat etmişti. İşte, âmirlikte, önde bulunmada kendini geriye çekip 
kardeşini ileriye sürmek îsârın çok önemli bir çeşididir. (Bkz.: Buhârî, fezâilü ashâb 5, cenâiz 
3, meğâzî 83; Nesâî, cenâiz 11; İbn Mâce, cenâiz 65) 

Bu arada şunu ifade edeyim ki, biz, Hazreti Ebû Bekir’le Hazreti Ömer Efendilerimizin 
büyüklüklerini kıyas edebilecek durumda değiliz. Çünkü elimizde onların kendi kamet-i 
kıymetlerine göre ağırlıklarını tartacak bir kantar yok. Zannediyorum ahiretteki mizan bile 
Ebû Bekir’i, Ömer’i, Osman’ı ve Ali’yi (radıyallâhu anhüm) sevaplarıyla tartmaya kalksa, kırılır. 
Onların hepsi birbirinden kıymetlidir. Hatta onlar, öyle at başı gitmişler ki, bir paye olarak 
önlerinde sadece peygamberlik kalmış, Allah Resûlü’nden (sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra 
peygamberlik olmadığı için bu payeyi ihraz edememişler. Eğer İnsanlığın İftihar Tablosu’ndan 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) sonra bir peygamber gelecek olsaydı, onlar olurdu. 

Evet, Hazreti Ebû Bekir, Hazreti Ömer’i halifeliğe lâyık görürken, o da diğerini lâyık görmüştü. 
Katiyen hiçbiri “Ben bu işi daha iyi beceririm. Falan parmaklarıyla beni işaret etti.” 
dememişti. İşte maddî menfaatlerin yanında belirli makamları elde etme söz konusu 
olduğunda başkalarını kendine tercih edebilme, belki maddî menfaatlerin ötesinde bir îsâr 
hasletidir. 

Bu haslete sahip bir insan yaşamayı değil, yaşatmayı tercih edecek ve “Gerekirse ben ölüp 
gideyim, önemli olan âlemin yaşamasıdır. Eğer bir milletin ayakta durması benim kurban 
edilmeme bağlıysa, Cenâb-ı Hak tez elden bunu bana nasip etsin!” diyecek kadar yürekli 
davranacaktır. Bunun aksine kendisini arzın altındaki öküz gibi farz eden, kendisi çekildiğinde 



yerin yıkılacağını, kıyametin kopacağını vehmeden insanlar ise bu ruhtan nasipsiz 
bedbahtlardır. 

Cennet’in Kapısının Önünde Bile 

Îsâr hasletinin nereye kadar ulaşabileceğini göstermesi açısından ahirete ait şu tablo ne 
kadar dikkat çekicidir. Rivayet edildiğine göre Hazreti Ruh-u Seyyidi’l-Enâm zenginler ile 
âlimlerin Cennet kapısında karşılaşmalarını gayb-bîn gözüyle görerek bize haber vermiştir. 
Buna göre -biraz açarak ifade etmek gerekirse- âlimler zenginlere hitaben, “Buyurunuz, 
öncelik sizin hakkınızdır, evvela siz giriniz. Çünkü siz servetinizi Allah yolunda infak 
etmeseydiniz, ilim yuvaları açmasaydınız ve eğitim imkânları hazırlamasaydınız, biz ilim sahibi 
olamaz ve doğru istikameti bulamazdık. İlim yolunda bulunmamıza ve ufkumuzun açılmasına 
siz vesile oldunuz; biz size borçluyuz. Dolayısıyla öncelik hakkı size aittir. Buyurunuz!” diyecek 
ve onlara hürmeten bir adım geriye çekilecekler. Fakat cömert zenginler, “Aslında biz size 
borçluyuz; çünkü eğer siz o engin ilminiz sayesinde bizim gözlerimizi açmasaydınız, bize güzel 
rehberlik yapmasaydınız, tekvinî ve teşriî emirleri beraberce okumasını öğretmeseydiniz ve 
helâlinden kazanıp Allah için infak etmenin güzelliğini göstermeseydiniz, biz servetimizi böyle 
hayırlı bir iş uğrunda sarf edemezdik. Siz kılavuzluk yaptınız ve bizi bir verip bin kazanma 
çizgisine taşıdınız. Bundan dolayı, dünyada olduğu gibi burada da öncülerimizsiniz; 
buyurunuz, evvela siz giriniz!” mukabelesinde bulunacaklar. Bu tatlı muhavereden sonra 
âlimler öne geçecek ve cömert zenginlerle ard arda Cennet’e dâhil olacaklar. 

Âlimlerle cömert zenginler arasındaki bu konuşmayı sadece ileride vuku bulacak bir 
hâdisenin nakledilmesi şeklinde anlamamak gerekir. Bilâkis burada aynı zamanda îsârın 
enginliği de anlatılmaktadır. Düşünün ki, Cennet’in kapısının önüne gelinceye kadar o 
insanların arkada bıraktıkları ağır hesaplar ve zor geçilen bir köprü vardır. Önlerinde ise 
gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiçbir hatıra gelemeyen Cennet’in cezbedici ve 
baş döndüren güzellikleri vardır. İnsan o güzellikleri gördüğünde âdeta zevkten başı dönüp 
bayılacak hâle gelir. Düşünün ki, böyle bir manzara karşısında bile îsâr ruhu sergilenmektedir. 
İşte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) çizmiş olduğu bu resimle bize îsâr ruhunun bu 
noktaya kadar yolu olduğunu göstermektedir. 

Çağımızın nadide fıtratı ve peygamber varisi olan zatın, “Seksen küsur senelik hayatımda 
dünya zevki namına bir şey bilmiyorum; ömrüm hep, harp meydanlarında, esaret 
zindanlarında ve çeşitli çilehanelerde geçti. Çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı… 
Gözümde ne Cennet sevdası, ne de Cehennem korkusu var; milletimin imanını selâmette 
görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım, çünkü vücudum yanarken gönlüm 
gül gülistan olur…” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat s.616 (Tahliller)) sözlerini duyan bir insan, 
bu ses ve soluğun âdeta on dört asır öteden geldiğini zanneder. Zannediyorum 
toplumumuzun havadan ve sudan ziyade böyle engin bir îsâr ruhuna ihtiyacı vardır. 

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Miraç yolculuğunda görülmezleri görmesi, 
erilmezlere ermesi, aşılmazları aşmasından sonra tekrar bu mihnet yurduna dönmesi îsâr 
ufkunun ulaşabileceği son noktayı anlama adına çok önemlidir. Nebiyy-i Ekrem (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) bu yolculuğunda Hazreti Mesih, Hazreti Musa, Hazreti İbrahim ve Hazreti 
Âdem (aleyhimüsselâm) ile karşılaşmış, bu mübarek zatlar tarafından teşrif, tekrim ve tebcil 
edilmiş, sonra Cennet’e girerek oranın baş döndüren güzelliklerini görmüştü. (Bkz.: 
Buhârî, bed’ü’l-halk 6, enbiyâ 43, menâkıbü’l-ensâr 42; Müslim, îmân 259, 264) Ardından da 



Cenâb-ı Hakk’ın cemâl-i bâ-kemâlini müşahede buyurmuştu. Kim bilir insan ruhu 
Müşahedetullah’ı nasıl duyuyor ve nasıl hissediyordur! Bed’ü’l-emâlî’de, Rü’yetullah’la 
müşerref olan mü’minlerin Cennet nimetlerini bile unutacakları söylenmiştir. (el-Ûşî, Bed’ü’l-
emâlî s.41) Yani bu esnada Cennet’in bütün köşk ve yalıları, bir tanesinin bile cemâlinin 
dünyaya aksetmesiyle bütün dünyanın nura gark olacağı huriler, meyveler, yiyecekler vs. 
hepsi görülmez hâle geliyor. İşte bütün bunlara mazhar olan ve vücûp ve imkân arası bir 
noktaya ulaşan Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) gördüğü, duyduğu ve 
hissettiği nimetleri ümmetine de duyurmak için gözü kamaşmadan tekrar insanlığın içine 
dönmüştür. 

Abdülkuddus, Allah Resûlü’nün (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle bir yolculuktan geriye 
dönüşünü anlattıktan sonra, “Vallahi, billâhi ben o makamlara erseydim, geriye dönmezdim.” 
demiştir. Başka birisi de onun bu sözüne şu yorumu yapmıştır: “İşte Peygamberle en büyük 
veli arasındaki makam farkı budur.” Evet, Peygamberler tamamen yaşatmak için vardır. 
Veliler ise bir yönüyle yükselmeyi ve mânevî zevklere ulaşmayı isteyebilir. 

Ayrıca, daha dünyada iken böyle bir ufka ulaşan Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
ümmetinin elinden tutmak için yine onların arasına döndüğü gibi ahirette de ümmetinden 
Cehennem’e gidenlerin çığlıklarını duyduğu zaman, kim bilir, onun kenarına kadar gidecek, 
onlara el uzatacak ve onları Cehennem’den çıkarmak isteyecektir. Bunların hepsi peygamber 
ufkunda îsârın değişik tecelli dalga boyundaki zuhurlarıdır.   

Çatışma ve Vuruşmaların Panzehiri 

İmanla, kalbî hayatla, Allah’a yakın olmakla, şefkatle, yaşatma duygusuyla çok yakından 
irtibatı bulunan îsâr ruhuna bugün çok ihtiyacımız vardır. Evet, günümüzde heva ve hevese 
bakan yönü itibarıyla dünyayı içindekilerle birlikte elinin tersiyle itebilecek, sadece yaşatmak 
için yaşayacak ve “Allah’ım! Başkalarını yaşatmaya vesile olacaksam yaşamamın bir kıymet-i 
harbiyesi olabilir. Yoksa ben başkalarına bir yararı olmayan ve onlarda bir diriliş duygusu hâsıl 
etmeyen bu anlamsız hayattan tiksinti duyuyor, Sana sığınıyorum. Beni bu ağır vebal altından 
kurtar.” diyecek babayiğitlere ihtiyacımız var. 

Çünkü “ben” diyen ve her şeyi benlik ve egoizmaya bağlayan kişiler, hep insanları birbiriyle 
vuruşturmuş, hasetleri, kıskançlıkları, çekememezlikleri ve rekâbetleri harekete geçirmiş ve 
toplumu yaşanmaz hâle getirmişlerdir. Oysaki falanın, filanın yapacağı işleri yapacak binlerce 
insan vardır. Ne olurdu azıcık Allah’a itimat olsaydı; ne olurdu sahabe ve peygamberden 
bahsederken azıcık onların yolunda yürümeye karar verilseydi; ne olurdu yeri geldiğinde bir 
adım geri atılsa ve “Al bu işi biraz da sen götür.” denilseydi! İşte birbirinden kopmuş ve 
parçalanmış toplumu yeniden bir araya getirecek olan bir iksir varsa, o da gönüllerde yeniden 
yeşerecek olan bu îsâr ruhudur. 

Yoksa günümüzdeki problemlerin tam olarak ne diplomasi, ne siyasî oyunlar, ne ayak 
oyunları, ne de think tank kuruluşlarının stratejileriyle çözülebilmesi mümkün değildir. 
Çözülseydi dünden bugüne değişik inkılaplar ve metamorfozlar yaşamış toplum şimdiye 
kadar çoktan ileri bir ufka adım atmış olurdu. Ama görüldüğü üzere hâlâ canavarlık devam 
ediyor ve hâlâ insanlar tıpkı yamyamlar gibi birbirlerini yiyor. Allah aşkına, insanların üzerine 
bomba yağdırmanın, zehirli gaz kullanmanın, başkalarına hayat hakkı tanımamanın, İslâm-
fobya ile hareket etmenin, cemaat fobisiyle türlü zulümler yapmanın yamyamlıktan ne farkı 
var! Bunların hepsi değişik türde canavarlıktan başka bir şey değildir. Bütün bunları bertaraf 



etmenin yolu ise, yeniden insan olmaya yönelmek ve îsâr ruhuyla ahsen-i takvime 
mazhariyetin gereklerini yerine getirmeye çalışmaktır. 



Îsâr 

İnsanın, başkalarını kendisine tercih etmesi mânâsına gelen îsâr; ahlâkçılara göre, toplumun 
menfaat ve çıkarlarını şahsî çıkarlarından önce düşünmek.. tasavvuf erbabınca ise, en 
hâlisâne bir tefânî düşüncesiyle topyekün şahsiliklere karşı bütün bütün kapanıp, yaşama 
zevkleri yerine yaşatma hazlarıyla var olmanın unvanı kabul edilegelmiştir. 

Îsârın tam karşıtı "şuhh"tan doğan cimrilik ve şahsî çıkar duygusudur ki, Hak'tan, halktan ve 
Cennet'ten uzak kalmanın âmili sayılmıştır.[1] Evet, "şuhh"tan "buhl" diyeceğimiz cimrilik; 
"îsâr" ruhundan da "cûd", "sehâ" ve "ihsan" sözcükleriyle ifade edeceğimiz cömertlik, 
semâhat ve civanmertlik doğmuştur. Cûd: ferd-i mü'minin, gönlünde herhangi bir rahatsızlık 
duymadan, sahip olduğu şeylerin, hiç olmazsa bir kısmını infak etmesinin ve başkaları için o 
kadar var olabilmesinin adıdır. 

Sehâ; müminin, infakı ve başkalarını düşünmeyi önde götürmesi ve kendi mutluluğu içinde, 
hatta onun da önünde onların mutluluğunu düşünebilmesi, ihsan ise; onun, ihtiyacı olduğu 
hâlde başkalarını kendine tercih edebilmesidir ki: 
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 "Onlar, mü'minlere 
verilen şeylerden nefislerinde herhangi bir kaygı duymaz ve muhtaç olsalar bile onları 
kendilerine tercih ederler." (Haşr, 59/9) âyetiyle işaret edilmek istenen îsâr zirvesi de işte 
budur. Biz, buna, o has ve enfes tarifiyle ihsan da diyebiliriz. 

Îsârın gayri ihtiyarî olanına "esere" denir ki, ortada çiğnenen bir hak söz konusu değilse sabır 
vâridatından öte bir meziyeti yoktur ve kat'iyen îsâr seviyesinde de değildir. 

Yukarıda yarım yamalak karşılıklarıyla aktarmaya çalıştığımız cûd ve sehâ, aynı zamanda 
seviye ve derece farkını da ifade etmek üzere şöyle sıralanabilir: 

1) Hak yolunda ve O'ndan ötürü iman ve ehl-i iman uğrunda candan geçilmesidir ki, 
civanmertliğin zirvesi sayılır. 

2) Riyâset ve makam mevzuunda her türlü fedakârlıkta bulunmadır ki, birincisine nisbeten bir 
kadem daha geri kabul edilmiştir. 

3) Maddî refah ve mutlulukta başkalarını düşünme ki, öncekilere göre oldukça ucuz bir 
kahramanlıktır. 

4) Bedel ve karşılık beklentisine girmeden ilim ve fikir bezlinde bulunmak ki diğerleri kadar 
ağır olmasa gerek. 

5) Sa'yin semeresini infak ki, zekât ve sadaka gibi sorumluluklarımız bu cümleden sayılabilir. 

6) Güler yüz, tatlı dil ve değişik hayırlara vesile olma ki, hemen herkesin muvaffak olabileceği 
bir hayır türüdür. 



Bunlardan birincisi, cûd ve sehânın zirvesi, îsârın da esaslı bir derinliğidir ki, ona muvaffak 
olmak her babayiğidin kârı değildir. Bu babayiğitliği Baharistan sahibi şöyle seslendirir: 
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"Gümüş ve altınla cömertlikte bulunmak kolaydır; hoştur o kimse ki, canıyla cömertlik eder." 

İnsanların temsil durumları itibarıyla îsâr da kendi içinde derece derecedir: 

1) Başkalarını yedirip içirip kendisinin aç ve susuz durması ve başkalarını görüp-gözettiği 
hâlde kendisini yer yer ihmal etmesi ki, herhangi bir kul hakkını çiğnememe kaydıyla ebrâr 
ahlâkındandır ve insanı evc-i kemalât-ı insaniyeye çıkarır. 

2) Herkese ve her şeye rağmen, Allah'ın ona olan bütün ihsanlarını, sadece ve sadece O'nun 
rızâsını düşünerek bezletmektir; bezlettikten sonra da düşünmemektir ki mukarrabînin 
tavrıdır. Bu tavrın temsilcilerinde verme hazzı birkaç kadem daha alma sevincinin önündedir. 

3) "Îsâr-u îsârillah" sözleriyle ifade edilen hâldir ki; apaçık hususî mazhariyetlere bile birer 
mahmil bularak, ücret ve huzûzât vaktinde bütün mevhibeleri nisyâna gömüp, sadece ve 
sadece O'nu duyup, O'nun varlığının ziyâsının gölgesi olduğunu hissetmektir ki, "Akrabü'l-
Mukarrabîn"in yoludur. Bu mânâda, Hz. Şeref-i Nev-i İnsan ve Ferîd-i Kevn-i Zaman bir îsâr 
kahramanıdır; O kahramanın mîrâcı da bu engin arayış sayesinde O'nu aranan biri hâline 
getirmenin serencamesidir.. O'nun gökler ötesi âlemlerden, dönüp insanlar arasına inmesi 
hiç kimseye nasip olmayan bir "îsâr" derecesi ise, ümmeti adına Cennet'ten çıkıp 
cehennemlere gözyaşı salması, salıp bütün insanları dilemesi de hiç kimsenin tasavvur bile 
edemeyeceği bir başka îsâr derinliğidir. 
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I'thar (Altruism) 

Altruism (i'thar), preferring others to oneself when doing a good deed, is, according to the 
moralists, giving precedence to the common interests of the community over one's own 
interests; according to Sufis, it is devoting oneself to the lives of others in complete 
forgetfulness of all concerns of one's own, it is self-annihilation in the interests of others. 

The opposite of altruism is the stinginess and selfishness that arise from avarice and 
attachment to this world. Both stinginess and selfishness are regarded as reasons for 
becoming distanced from the Creator, the created, and Paradise.[1] While stinginess arises 
from avarice and attachment to the world, generosity, benevolence, and perfect goodness 
arise from altruism. 

Generosity means that believers give some of their belongings to others without feeling any 
unease in the heart. Benevolence means considering one's own happiness as dependent on 
the happiness of others and, more than that, putting the welfare of others ahead of one's 
own happiness. As for perfect goodness or excellence (ihsan), it means preferring others, 
even when one is in need oneself. The Qur'an points to such excellence or the highest 
degree of altruism in this verse (59:9): They feel in their hearts no displeasure because of 
whatever the others are given, but rather give them preference over themselves, even 
though poverty be their own lot. 

Altruism is valuable when one attains and follows it freely; it has no value if one is forced or 
if one performs such an act not out of one's own free will. 

The generosity and benevolence that arise from and are dimensions of altruism have 
degrees, as follows: 

• Sacrificing one's soul in God's way (for God's cause), therefore for the sake of belief and for 
the good of the believers, is considered the highest degree of nobility. 

• Being able, when it is necessary, to renounce a (rightful) claim to leadership or similar high 
position for the well-being and unity of society, is seen as altruism one step below the first 
degree. 

• Preferring the (economic) welfare of others over one's own, is a third degree of nobility. 
• Allowing others to benefit from one's knowledge and ideas without expecting anything in 

return, is a virtue not quite as noble as the previous ones. 
• Giving to others out of one's income-this includes responsibilities for the giving of the 

prescribed and voluntary alms (zakah and sadaqa). 
• Showing warmth, speaking soft and kind words, being of use to others, and being the means 

of various instances of good-these are examples of altruism that almost anyone can strive 
for in any situation. 

The first of these degrees of generosity and benevolence is a profound and fundamental 
dimension of altruism that not everyone can achieve. Mawlana Jami',[2] the author 
of Baharistan (The Land of Spring), expresses it most memorably: 



It is easy to show generosity with gold and silver 
Worthy of respect is he who shows generosity with his soul. 

Among the characteristics and degrees of those who practice altruism are: 

• Offering food and feeding others at the cost of one's own hunger and thirst, and neglecting 
oneself in the provision of others. Provided that no one's rights are violated, this is a virtue 
characteristic of truly pious, saintly people. 

• Despite all adversities, spending whatever one has as a favor from God in God's way and 
purely for His good pleasure, and in such a disinterested manner that one forgets what good 
one has done. This virtue is particular to those with considerable nearness to God, who take 
far greater pleasure in giving than receiving. 

• Attributing to God exclusively all the accomplishments with which one is favored without 
seeing oneself as the agent of any good and, without expecting any return, even in the form 
of spiritual pleasures, for all that one does for God's sake, always fbeing aware of Him and 
experiencing oneself as the shadow of the light of His existence. 

This last one is the attitude and practice of those nearest to God, including primarily the 
noblest of humankind and the greatest of all times and places, upon him be peace and God's 
blessings. His Ascension is a demonstration of his being accorded the highest honor and 
being sought after (by all the angels and many among human beings and jinn) as a reward 
for his incessant efforts for perfect knowledge of God. His return from the realms beyond 
the heavens to be among people in this world is such a great degree of altruism that nobody 
else has ever been able to achieve it. His emerging from Paradise and letting his profuse 
tears fall into the pits of Hell for the salvation of humankind expresses the greatest possible 
altruism. 

O God! For the sake of your chosen Prophet, Muhammad, make us of those who do not 
begrudge what has been given to their brothers-in-religion, but prefer them to themselves, 
even though poverty be their lot, and may Your blessings and peace be on our master 
Muhammad and on His family and Companions. 

 

[1] Sunan al-Tirmidhi, "Birr," 40. 
[2] Mawlana Nur al-Din 'Abd al-Rahman ibn Ahmad al-Jami' (1414-1492), commonly called 
the last great classical poet of Persia, and saint, composed numerous lyrics and idylls, as well 
as many works in prose. His Salaman and Absal is an allegory of profane and sacred love. 
Some of his other works include Haft Awrang, Tuhfat al-Ahrar, Layla wu Majnun, Fatihat al-
Shabab, Lawa'ih, al-Durrah. (Trans.) 



Spirit of Altruism 

Question: What is the significance of altruism in solving humanity’s problems? How can this 
virtue be acquired? 

Answer: The Islamic term for altruism, “ithar” means preferring others over oneself; it is one 
of the most important values we have lost. What lies under today’s interpersonal and inter-
societal tumults, disagreements, and disunities, as well as people’s inability to accept and 
tolerate others, is the death of the spirit of altruism. And the reason for the death of this 
spirit is the deterioration of the values of the heart. When the heart degenerates, all of our 
human values, along with the codes and stamps that endow humans with the best pattern 
of creation, are obliterated, and Satan will play his game upon the person’s world of 
thought. 

In this respect, at the end of his saying that begins, “The lawful are clear, and so are the 
forbidden…” the Messenger of God, peace and blessings be upon him, stated, “Beware! In 
the body there is a piece of flesh that, if it is sound, the whole body will be sound, and if it is 
corrupt, the whole body will be corrupt. Take care! It is the heart.”[1] 

Thus, a person keeping his heart clean from every kind of contamination and dirt, and 
checking it out at least a few times a day, is a very important factor in terms of preserving 
one’s spiritual life. A person must be very careful and pray deeply in this respect. A person 
must even keep away from negative imaginations and thoughts, both of which might leave 
some ugly traces in the heart. As it is also stated in a hadith, God looks at a person’s heart 
and evaluates that person accordingly.[2] God Almighty does not treat a person according to 
his weight, color, height, or the cultural environment he was raised in, but by the purity of 
his heart. And at the weighing of deeds in the Hereafter, the weight of the heart is 
considered; and however much the heart turned to God and beat for Him, is how much 
worth the person will be given.[3] 

The Golden Age of the Spirit of Altruism: The Era of Happiness 

People with pure hearts will at the same time be full of feelings of beneficence and 
compassion toward humanity. Instead of living for themselves, they will try to make others 
live in the true sense by awakening their hearts to God. Essentially, the spirit of altruism 
depends on this. 

The Qur’an draws attention to the virtue of ithar as follows: “…They prefer others over 
themselves, even though poverty be their own lot” (al-Hashr 59:9). This spirit and thought 
was very developed in the Era of Happiness. For example, the Messenger of God, peace and 
blessings be upon him, wished to feed a hungry guest in his blessed home. However, on 
learning that they had nothing but water to offer the guest, he sent the man to another 
Companion’s home. As they only had food to suffice for one person, the couple put their 
children to sleep, turned off the light, and pretended to be eating from their empty dishes 
together with the guest so that he did not refuse to eat. Thus, they remained hungry while 
the guest was able to satisfy his hunger.[4] 



Mehmed Akif depicts this sublime spirit of ithar in the context of the Battle of Yarmuk. 
During that battle, Companions such as Harith ibn Hisham, Ikrima ibn Abi Jahl, and Ayyash 
ibn Abi Rabia were gravely wounded. While their martyrdom was expected, the respected 
Harith asked for water and another Companion ran to him with a water flask. He was living 
his final moments and probably had the strength to say only one word. Right at the moment 
he was taking the flask to his lips, he heard that Ikrima was asking for water and insisted the 
water to be taken to him. The Companion took the water to Ikrima, but then Ayyash asked 
for water while Ikrima was just about to drink. Ikrima insisted the water to be taken to 
Ayyash. The Companion took the water flask to our master Ayyash, but saw that he had 
become a martyr. When he went back to the others to give them water, he saw that they 
had been martyred as well.[5] 

I had a similar experience, one I will never forget, during a retreat in Buca. While we were 
eating together, I found a piece of meat in front of me. Then I pushed it to the plate of a 
guest teacher sitting near me. Then he passed it further for the next person to eat, and after 
a dozen people passed this meat, it eventually returned to his plate again. As the guest was a 
wisecracker, he quoted a verse from the chapter Yusuf and said, “Here is our merchandise 
returned to us” (Yusuf 12:65). The spreading of this altruistic feeling and thought among 
people is very important in terms of peace in society and establishing a spirit of 
brotherhood. 

Preferring One’s Brother for Positions and Promotions 

Although all of these are important examples of altruism, one should not restrict it to issues 
like eating and drinking. When there is the question of gaining a certain position or title, 
preferring one’s brother to himself is also very important in terms of altruism. Umar ibn al-
Khattab’s attitude in the following situation is a striking and beautiful example: 

When the Pride of Humanity died and passed to the horizon of his soul, the Companions 
gathered, concerned about keeping up the spirit of unity and preventing disintegration in 
society. They wished to choose a leader as soon as possible. Abu Bakr told the others about 
the virtues of Umar ibn al-Khattab. He stated his wish to pledge allegiance to him and that 
Umar should be chosen as caliph. However, Umar ibn al-Khattab held Abu Bakr’s hand right 
away and pledged allegiance to him by saying, “If there is someone to lead the Muslim 
community after the Messenger of God, he is Abu Bakr.” As we can see, stepping back from 
a leading position and giving priority to a brother is a very important form of altruism.[6] 

By the way, let me state that we are not in a position to compare the greatness of our 
blessed masters Abu Bakr and Umar. We do not have the scales to measure the true worth 
of those great figures. I guess even the scales that measure the deeds of people in the 
Hereafter will break under the weight of the good deeds by the caliphs Abu Bakr, Umar, 
Uthman, and Ali, may God be pleased with them. Every one of them is invaluable. They 
made such spiritual progress that only the title of Prophethood remained ahead of them, 
which they could attain as there is no Prophet after the Messenger of God, peace and 
blessings be upon him. Had there been any person to come as Prophet after the Pride of 
Humanity, it would be them. 

Abu Bakr saw Umar as eligible for being caliph and Umar saw Abu Bark as that person. They 
absolutely did not say something like, “I do this job better, as such and such alluded to my 



eligibility.” Preferring others over oneself when there is the issue of coming to certain 
positions and gaining material benefits is a higher form of altruism. This excels altruism 
having to go with material benefits. 

A person with this virtue will not prefer living, but wants to help others live. He wants to 
courageous say, “I may die if necessary, for what matters is letting the rest of the world live. 
If the people’s continuity depends on my being sacrificed, may God Almighty let it happen to 
me quickly!” Otherwise, those who see themselves like a pillar by which the entire world 
stands, and fantasize that the world will collapse and end when they step aside, are nothing 
but misfortunate ones with no share of this spirit. 

Even in front of the Gate of Paradise 

The following scene about the Hereafter is noteworthy in terms of showing how far altruism 
can go. It is narrated that the noble Prophet was shown a vision of how the rich who spent 
for the sake of God will meet with the learned ones at the gate of Paradise. Accordingly, the 
learned ones will say to the rich, “Please, the priority is yours, you enter first. Because, had 
you not spent from your fortune in the path of God, opened educational institutions and 
thus prepared opportunities for education, we could not have become learned ones and 
found right guidance. You were the means of our being on the path of learning and 
broadening our horizons; we owe you. Therefore, the priority belongs to you.” 

And then they will take one step back out of respect. However the generous rich will say, 
“We are indebted to you; because, had you not opened our eyes thanks to your immense 
knowledge, nor guided us beautifully and taught us a holistic reading of the laws of religion 
and the laws prevalent in the universe together, and not showed us the beauty of making 
lawful gains and then spending for the sake of God, we could not have spent our wealth for 
the sake of such charity. You showed the way and led us to the thousand-fold profits for 
what we gave in the world. For this reason, you are also our pioneers here; please, you go 
first.” 

After this sweet conversation, the scholars will go first and they will enter Paradise together 
with the generous rich. 

This conversation between the learned ones and the generous rich should not solely be 
taken as an account of a future event. It is also a lesson that conveys the depths of their 
altruism. Imagine that before coming to the gate of Paradise, they go through a very hard 
questioning and leave behind the Sirat Bridge, which is difficult to pass. In addition, in front 
of them are the blessings of the dizzyingly beautiful Paradise, which is beyond imagination 
and has been seen by no eyes and heard by no ears. On seeing those things, a person 
virtually comes close to fainting out of delight. Imagine that their spirit of altruism continues 
even in such a situation. By means of this depiction, the Messenger of God shows us the 
extent of their spirit of ithar. 

Such people hear the following words of Bediüzzaman, the wonder of our age, who was an 
inheritor of the Prophet: “In my life of more than eighty years, I did not enjoy anything as 
worldly pleasures; my life always passed in battlegrounds, prison houses, and different 
places of exile and suffering. Neither do I have a passion for Paradise, nor a fear of Hell. 



Given that I see the faith of my people is saved, I accede to burning in the flames of Hell, for 
while my body is burning, my heart will become a rose garden.” 

A person who hears these words thinks that this voice sounds as if it is coming from the time 
of the Prophet. I think society needs such an immense spirit of altruism more than air and 
water. 

The Prophet returning to this world of troubles again after seeing, reaching, and 
surmounting impossible things is very important in terms understanding the ultimate point 
the spirit of altruism can reach. In that journey, the noble Messenger of God met Prophets 
Jesus, Moses, Abraham, and Adam, peace be upon them; after receiving their welcome and 
veneration, he entered Paradise and saw its dizzying attractions.[7] And then he beheld the 
beauty and perfectness of God Almighty. Who knows what a feeling it is for the human soul 
to behold God! In Badu’l Amal, it is stated that believers who are honored to see God will 
even forget the blessings of Paradise.[8] That is to say, all of the paradisiacal mansions, 
fruits, and heavenly beauties—which would light up the entire world with a single projection 
of their beauty—are ignored at that moment. The Messenger of God, who was blessed with 
all of these and reached some point between contingency and necessity, returned back to 
live among people, in order to let his followers hear about the blessings he saw, felt, and 
sensed. 

After telling us that the Messenger of God, peace and blessings be upon him, returned to the 
world after such a journey, Abdulquddus said, “By God, had I attained those blessings, I 
would not return back to the world.” 

Another one commented on this, saying, “Here is the difference of status between the 
Prophets and the greatest saint.” The Prophets purely exist for the sake of making others 
live. Saintly persons may in a way wish to make progress and attain spiritual delights. 

In addition, as the Messenger of God reached such horizons while in the world returned 
back to live among his people again in order to hold their hand and guide them, it is possible 
that if he hears the cries of those from his community who went to Hell, who knows? Maybe 
he will go near it, lend a hand to them, and wish to take them out of Hell. All of these are 
forms of altruism. They are different wavelengths of manifestation on the horizons of 
Prophethood. 

Antidote for Clashes and Fights 

Today, we desperately need the spirit of altruism, which is very closely related to faith, the 
religious life of the heart, being close to God, compassion, and helping others live in the true 
sense. What we need today are chivalrous souls who will push aside the world and its 
contents which appeal to fancies and desires; souls who will solely live for the sake of 
making others live, and will pray as such: 

“My God, my life may have real value if I will serve as a means for making others live. 
Otherwise, I feel disgusted by this meaningless life with no benefit to others and which does 
not revive their hearts; I seek refuge in You against it. Save me from this heavy burden 
please!” 



Those who always say “I” and index everything to their egotism have always caused people 
to clash. They provoke feelings like envy, jealousy, intolerance, and rivalry, and consequently 
bring society to a state in which one would not like to live. 

However, there are thousands of people who could do what such egoists boast to have 
achieved. If only there had been a little bit of trust in God. If only those who talked about the 
Companions and the Prophets would decide to walk their talk a little bit. If only they took a 
step back when necessary and gave responsibility to those eligible for a certain task. If there 
is an elixir that can fix a disintegrated society, it is this very spirit of altruism, which must be 
rekindled in hearts. 

Otherwise, it will not possible to thoroughly solve the problems we face, either by 
diplomacy, political games, tricks, or the strategies devised by think-tank organizations. If it 
were possible, our society, which has experienced different changes and metamorphoses 
from yesterday to now, would have reached more advanced horizons long ago. But as it 
stands, our society is still monstrous, and people are virtually eating one another like 
cannibals. For God’s sake, is it any different from cannibalism if you bombard civilians, use 
poisonous gas, deprive others of their right to live, act with Islamophobia, and commit 
different forms of oppression against certain groups? All of these are nothing but different 
forms of monstrosity. And the way to eliminate them is concentrating on becoming human 
anew and trying to fulfill what being endowed with the best pattern of creation calls for. 

[1] Sahih al-Bukhari, Iman, 39; Sahih Muslim, Musaqat, 107. 

[2] Sahih Muslim, Birr, 32–33; Sunan Ibn Majah, Zuhd, 9. 

[3] See: Ash-Shuara 26:88-89. 

[4] Sahih al-Bukhari, Manaqibu’l-Ansar, 10; Tafsir Surah (59) 6; Sahih Muslim, Ashriba, 172–
173. 

[5] Al-Hakim, Al-Mustadrak, 3/270; Ibn Abdilbarr, Al-Istiab, 3/1084. 

[6] Sahih al-Bukhari, Manaqib Fada’il al-Ashab, 5; Jana’iz, 3; Maghazi, 83; Sunan an-Nasa’i, 
Jana’iz, 11; Sunan Ibn Majah, Jana’iz, 65. 

[7] Sahih al-Bukhari, Bad’al-Khalq, 6; Anbiya, 43; Manaqibu’l-Ansar, 42; Sahih Muslim, Iman, 
259, 264. 

[8] Al-Ushi, Badu’l Amal, 41. 
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TEVÂZU 
 
Tevâzu; yüzü yerde olma ve alçakgönüllülük ma’nâlarına gelir ki, tekebbürün zıddıdır. 
Onu; insanın Hakk karşısında gerçek yerinin şuurunda olup, ona göre davranması ve 
halk arasındaki durumunu da bu anlayış zâviyesinden değerlendirip, kendini 
insanlardan bir insan veya varlığın herhangi bir parçası kabul etmesi şeklinde de 
yorumlayabiliriz. İster öyle-ister böyle, insan tevâzu ruh ve düşüncesiyle kendini 
kapının alt eşiği, meskenin sergisi, yolların kaldırım taşı, ırmakların çakılı, başakların 
samanı kabul etmiş.. ve Alvar İmamı edasıyla: “Herkes yahşi men yaman, herkes 
buğday men saman” diyebilmişse, o baş, göklerde en yüce kametlerin dahi bûsegâhı 
demektir. Zaten, Hz. Sadık u Masdûk’a isnad edilen bir hoş sözde de: “ -Yüzü yerde 
olanı Allah yükselttikçe yükseltir, kibre girip çalım çakanı da yerin dibine batırır” 
demiyor mu? Demek ki, büyük görünmekle büyük olma ve küçük görünmekle küçük 
olma ma’kûsen mütenasip şeyler... 
Bazıları tevâzuu, kendinde zâtî hiçbir kıymet görmeme; bazıları, insanları, insana 
yakışır saygıyla karşılayıp onlarla muamelesinde mahviyet içinde bulunma; bazıları 
İlâhî inayetle fevkalâde bir muameleye tâbi tutulmazsa, kendini halkın en şerlisi 
görme; bazıları da benlik hesabına içinde beliren büyük-küçük her çeşit dahilî 
kıpırdanışa karşı hemen harekete geçip onu olduğu yerde boğma cehdi ve gayreti 
şeklinde tarif etmişlerdir ki, herbirinin kendine göre hem bir mahmili, hem de tarz-ı 
telâkkisi vardır. Ancak, sonuncusu daha çok mukarrabîn ve muhlasîni alâkadar 
etmektedir. 
Halifeler halifesi Hz. Ömer’i (ra) omuzunda kırba, su taşırken gören bir sahabi sorar: 
“Bu ne hal ey Allah Rasulü’nün halifesi!” Mukarrebliğin mukimi Ömer: “Dış ülkelerden 
bir kısım elçiler gelmişti, içimde şöyle böyle birşeyler hissettim -hâşâ ki o, bizim 
anladığımız ma’nâda bir bulanıklık hissetsin- o hissi kırmak istedim” der. Onun 
sırtında un taşıması, minberde kendini levmetmesi, levmedenlere ses çıkarmaması 
hep bu kabil hazm-ı nefisle alâkalı hususlardan olduğu gibi; valiliği döneminde Ebû 
Hureyre’nin, şuna-buna sırtında odun taşıması; Zeyd b. Sâbit’in kadı olduğu bir 
dönemde İbn Abbas’ın elini öpmesi; buna mukâbil Tercümânü’l-Kur’ân’ın da onun 
atının üzengisini tutması; Hz. Hasan’ın, ekmek kırıklarıyla oynayan çocuklarla oturup, 
onların yediğinden yemesi ve Hz. Ebu Zerr’in başını Bilâl-i Habeşî’nin ayağının altına 
koyması hep birer mahviyet ve tevâzu örneğidir. 
Allah, Kelâm-ı Kadîm’inde, Rasûlullah da sünnet-i mutahharasında tevâzu etrafında o 
kadar tahşidat yaparlar ki, onları duyup-işitenin, gerçek kulluğun tevâzu ve mahviyet 
olduğunda şüphesi kalmaz. Kur’ân’ın: “ -Rahmân’ın has kulları, yeryüzünde 
alçakgönüllü olmanın örneğidirler ve ağırbaşlı, yüzleri yerde hareket ederler.. cahiller 
kendilerine sataşınca da “selâm” der geçerler” beyanı onlardan sımsıcak bir ses; “ - 
Onlar mü’minlere karşı şefkatli ve mahviyet içindedirler”(Fetih, 48/29) beyanı da 
onların gönüllerinden kopup gelen ve davranışlarına akseden yumuşak bir nefestir. 
Hele: “ -Onlar, birbirlerine karşı şefkat ve merhamet timsalidirler.. her zaman onları 
rükûda iki büklüm ve secdede kıvrım kıvrım bulursun!” (Fetih, 48/29) fermanı ise 
onlara tasavvurları aşan bir iltifatın ünvanı olmuştur. 
İnsanlığın İftihar Tablosu, bu mevzûyla alâkalı şu incileri saçar gönül gözlerimizin 
önüne: 
1- Allah bana, tevâzu ve mahviyet içinde bulunmanızı.. ve kimsenin kimseye karşı 
fahirlenmemesini emretti. 



2- Size ateşin kendine ilişmeyeceği insanı haber vereyim mi? Ateş; Allah ve insanlara 
yakın, yumuşak huylu, herkesle geçimli ve rahat insanlara dokunmaz. 
3- Allah için yüzü yerde olanı, Allah yükseltir ha yükseltir; aslında o kendini küçük 
görmektedir ama, halkın gözünde asıl büyük odur. 
 
4- Allahım, beni benim gözümde küçük göster! ve daha niceleri... Zaten O, hayatını 
hep bu çizgide geçirmemiş miydi: 
a- Çocuklara uğrar, onlara selâm verir; 
b- Herhangi biri elinden tutup bir yere götürmek isteyince, tereddüt etmeden kalkıp 
gider; 
c- Ev işlerinde hanımlarına yardım eder; 
ç- Herkes bir iş görürken, O da iştirak ederek, onlarla beraber olmaya çalışır; 
d- Ayakkabılarını tamir eder, elbisesini yamar, koyun sağar, hayvanlara yem verir; 
e- Sofraya hizmetçisiyle beraber oturur; 
f- Meclisini her zaman fakirlere açık tutar; 
g- Dul ve yetimleri görür-gözetir; 
h- Hastaları ziyaret eder, cenazelerde hazır bulunur ve kölelerin davetine icabet 
ederdi.. 
Allah Rasûlü’nden Hz. Ömer’e, ondan Ömer b. Abdülaziz’e, ondan da dünya kadar 
evliyâ, asfiyâ, ebrâr, mukarrabîn ve çağın devâsâ gönül erlerine kadar, binler- 
yüzbinler hep aynı çizgide: “Büyüklerde büyüklük alâmeti tevâzu ve mahviyet, 
küçüklerde küçüklük emaresi de kibir ve enaniyettir” demiş, ilk mevhibelerini 
yitirmemiş olanlara insan-ı kâmil olma yolunu göstermiş ve hep tevâzuu 
yeğlemişlerdir. 
Gerçek tevâzu; Hakk’ın büyüklük ve sonsuzluğu karşısında, sıfır-sonsuz nisbetlerine 
göre insanın kendi yerini belirleyip, bu düşünce, bu tesbiti benliğine mal etmesidir. Bu 
anlayış tabiatına işlemiş ve bu işleyişle ikinci fıtrata ulaşmış olgun insanlar, halkla 
münasebetlerinde mütevâzî, mahviyet içinde ve olabildiğince de dengelidirler. Zira, 
Allah’a karşı yer ve konumunu belirlemiş olanlar, dînî hayatlarında da, halkla 
münasebetlerinde de, husûsî murakabelerinde de hep muvazene içindedirler. 
1- Dine karşı tevâzu ve mahviyet içindedirler; onun ne menkûlüyle ne de ma’kûlüyle 
hiçbir çelişkileri yoktur. Kur’ân-ı Kerîm’in beyânât-ı neyyiresi, sünnet-i sahiha ve 
hasene ile sabit olan her hususa karşı teslimiyet ve iz’ân içinde bulunurlar. Rasûlullah 
tarafından tebliğ edilen, bilhassa temsil edildiği bilinen hiçbir mes’eleye, akla, kıyasa, 
zevke, siyasete -aslında, dinin ruhunda müstakim akla, sahih kıyasa, selim zevke, 
şer’i siyasete aykırı hiçbir mevzû yoktur- muhalif görseler bile karşı çıkmazlar. 
Bu itibarla, “akıl-nakil çatıştığında, aklı nakle tercih ederiz” sözü tevâzudan nasipsiz 
bencillerin lakırdısı olduğu gibi, “re’y ve kıyas nasların önünde gelir” düşüncesi bir 
inhiraf ve sünnet yolunun dışındaki zevkler, keşifler, kerametler de birer istidracdır. 
2- Ve yine onlar, tebliğle tanıyıp, temsil ile en küçük farklı alternatiflere bile geçit 
verilmemesi lâzım geldiğine inanarak, Hz. Şâri’in beyanının dışında herşeye karşı 
kapanır; zevk ve idraklerine açılan farklı mülâhazaları da: 
“-Nice sağlam ve kusursuz sözleri ayıplayanlar vardır ki, kabahat onların sakat 
idraklerindedir” sözüyle karşılar ve kendi yetersizlikleriyle yorumlarlar. 
3- Yine onlar, Kitap ve sünnete muhalif yollarla kurtuluşa erilemeyeceğinin idraki 
içindedirler.. ve en büyük güç kaynaklarını da Allah’a kullukta ararlar. Zaten, Allah’a 
kul olanın başkasına kulluk yapması mümkün olmadığı gibi, başkalarına kulluk 



zilletinden kurtulamayanın da O’na sağlam bir kul olması düşünülemez. Hz. 
Bediüzzaman bir yerde meâlen ne hoş söyler: “Allah’tan başka hiçbir şeyi O’na kulluk 
yapacak derecede kendinden yüksek görme!. ve kendini herhangi bir kimseden 
büyük görecek şekilde de kibre girme!. Zira mahlukat ma’bûdiyetten uzaklık 
noktasında müsâvi oldukları gibi, yaratılmış olmaları itibariyle de birdirler.” 
4- Onlar, sa’ylerinin semeresini kendilerinden bilmez ve Allah’ın bir imtihan olarak 
onlara verdiği kıdemi.. ve kimbilir, hangi mülâhazayla ortaya koydukları sa’y u gayreti 
başkalarına üstünlük vesilesi saymazlar.. halkın hüsn-ü zan ve teveccühlerine bel 
bağlamaz ve bedel arayışına girmezler.. sevilip sayılmalarını bir iptilâ kabûl ederek, 
 
Allah’ın kendilerine olan lütuflarını etraflarına karşı minnet ve eza vesilesi görüp, 
Hakk’ın ihsanlarını halka karşı sebeb-i istibdat yapmazlar. 
Hâsılı, tevâzu hulûkullah sarayının cümle kapısı olduğu gibi, Hakk’a ve halka yakın 
olmanın da en birinci vesilesidir. Gül toprakta biter.. insan semâlarda değil, yerde 
yaratılmıştır. Mü’min, secde ünvanıyla başı ile ayakları aynı noktada birleşince Allah’a 
en yakın olur.. Hz. Muhammed Mustafa (sav)’e yapılan gökler davetiyesinin başında, 
tevâzu ve mahviyetinin remzi olarak òŸÓ»ÚœÔÁÔå (İsrâ, 17/1) kelime-i mübeccelesi 
yazılmıştır. 



Tawadu (nederigheid) 

Dit betekent gematigdheid en nederigheid, de deugd van tawadu is het tegengestelde van 
arrogantie, trots en hoogmoed. We kunnen dit verstaan als het menselijk bewustzijn van zijn 
ware positie tegenover God en zich zowel tegenover God als de andere mensen te gedragen 
in overeenstemming met die positie, door zichzelf te zien als één, temidden van andere 
mensen en als een gewoon, individueel deel der schepping. Als een mens in staat is zichzelf 
te overtuigen, dat hij zoals de drempel van een deur is, of een vloermat, een straatsteen of 
een kei in een rivierbedding of het kaf van koren; dan kan hij nederig zijn kleinheid toegeven. 
Mohammed Lutfi Effendi zei: 'Iedereen is goed maar ik ben slecht. Iedereen is tarwe maar ik 
ben kaf.' Dan hebben degenen, met de hoogste positie in de hemelen, hem op zijn 
voorhoofd gekust. In een verhaal dat aan de waarheidsgetrouwe, vzmh, wordt 
toegeschreven, wordt gesteld: 'Wie nederig is zal door God verheven worden en wie 
hoogmoedig is zal door God worden vernedert.' (Haythami, Maima' al-Zawa'id, 1O;325) Dit 
betekent dat echte grootheid omgekeerd evenredig is aan 'groots' gedrag zoals door 
anderen 'klein' te worden genoemd helemaal geen kleinheid is. 

Sommigen hebben nederigheid gedefinieerd als zichzelf zien ontdaan van alle deugden die 
uit het ego komen. Voor anderen is nederigheid: menselijke wezens met respect en 
onderdanigheid behandelen omdat het mensen zijn. Ook van zichzelf als de slechtste der 
mensen te zien tenzij geëerd door een speciale Goddelijke behandeling. Nog anderen 
bepalen nederigheid als de inspanning om waakzaam te zijn tegenover elke oprisping van 
het ego en dit te onderdrukken. Elk van deze definities drukt een dimensie van nederigheid 
uit. Nochtans verwijst de laatste definitie eerder naar hen die door God Zelf eerlijk zijn 
gemaakt en dicht bij Hem zijn. 

Een Gezel ziet de Kalief Umar, moge Allah tevreden zijn over hem, water dragen in een 
kruik op zijn schouder en vraagt hem: 'Wat doet gij, O Opvolger van de boodschapper van 
God?' Umar, die een van de meest vooraanstaanden is in de nabijheid van God antwoordt: 
'Enkele afgezanten zijn van andere landen gekomen. Ik heb enige verwaandheid in mijn 
hart gevoeld en heb dit onderdrukt.' Umar had de gewoonte om meel op zijn rug te dragen 
(Ibn Kathir, Usd-al-Ghaba,4,165) Op een keer beschuldigde hij zichzelf tijdens een toespraak 
vanaf het spreekgestoelte en hij antwoordde niet aan hem die hem kritiseerden. Zoals Umar, 
droeg ook Abu Hurayra hout, gedurende een zekere tijd toen hij plaatsvervangend 
gouverneur van Medina was. (Ibn Kathir, al-Bidaya, 8. 113). Toen hij de hoofdrechter in 
Medina was, kuste Zaid ibn Thabit de hand van ibn 'Abbas die bekend was als de uitlegger 
der Qur'an en de Geleerde van de Umma. Deze hielp Zaid om zijn paard te bestijgen (Ibn 
Hajar, al-Isaba,2.332). Hasan, de kleinzoon der Profeet, vzmh, zat bij enkele kinderen die 
broodkruimels aten en hij at samen met hen. Op een keer beledigde Abu Dharr Bilal Habashi 
en om diens vergiffenis te bekomen, verlaagde hij zijn hoofd tot op de grond en sprak: 'Als 
de gezegende voet van Bilal niet op dit zondig hoofd trapt, dan zal ik het niet van de grond 
verheffen. Al deze gebeurtenissen en vele anderen zijn voorbeelden van nederigheid. Zowel 
de Almachtige God als Zijn Boodschapper, vzmh, benadrukten de nederigheid zozeer dat wie 
deze uitdrukkingen kent, niet meer twijfelt dat dienstbaarheid uit nederigheid bestaat. 

Enkele Qur'an verzen prijzen nederigheid en de Goddelijke Verklaringen drukken de lof uit 
voor de diepe nederigheid die uit het gedrag der dienaren spreekt. 



Bijvoorbeeld: 'De dienaren van de Al-Genadevolle zijn zij die de aarde bewandelen in 
nederigheid en als de trotsen hen beledigen, vervolgen zij hun weg, vrede toewensend' 
(S25, A63) 

'Wees zeer nederig tegenover gelovigen' (S5, A54) 

'Wees genadevol , zoals zij tegenover elkaar. Gij zult hen neerbuigend en knielend vinden.' 
(S48, A29) 

Over nederigheid, verklaart de glorie der mensheid ook nog het volgende : 

'God heeft mij bevolen dat gij nederig moet zijn en niet tegenover elkaar moet 
opscheppen.' (Muslim, Janna, 64, Abu Dawud, Adab, 40). ‘Zal ik U inlichten over ene aan 
wie het Hellevuur niet zal raken? Het is degene die dicht bij God is en vriendelijk tegenover 
mensen, mild en gemakkelijk in de omgang’ (Tirmidhi, Sifat al-Qiyama). ‘God verheft wie 
zich klein maakt. Die beschouwd zichzelf als klein, maar is waarlijk groot in het zicht der 
mensen’ (Abu Nu'aim, Hilyat al-Awliya, 7,129). ‘O God, help me mezelf als klein te 
beschouwen!’ (Muslim, Zuhd, 14). 

De glorie der mensheid, vzmh, leefde als de eenvoudigste der mensen. Hij stopte op de 
plaatsen waar kinderen waren, speelde met hen en groette hen. (Bukhari, Isti'dhan, 15 / 
Muslim, Salam, 15) 

Als iemand hem bij de hand nam en ergens naartoe wilde leiden, dan had hij nooit 
bezwaar. (Qadi'Iyad, al-Shifa, 1. 113) 

Hij hielp vrouwen met hun huishouden. ( Bukhari, Nafaqat, 8 / Tirmidhi, Sifat al-qiyama, 45). 

Waar mensen werkten, werkte hij mee. (Musnad, 2.383 / Ibn Hisham, Sira, 2. 141) 

Hij herstelde zijn schoenen en kleren, molk schapen en gaf dieren te eten. (Tirmidhi, 
Shama'il, 78 / Musnad, 6. 256) 

Hij zat aan de tafel met zijn dienaar. (Bukhari, at'ima, 55 / Muslim, Ayman, 42) 

Hij verwelkomde de armen hartelijk en was bezorgd voor weduwen en wezen. (Bukhari, 
Nafaqat,1 / Talaq,25 / Muslim, Zuhd, 41,42) 

Hij bezocht de zieken, volgde begrafenissen en beantwoordde de oproepen van slaven in de 
gemeenschappen (Bukhari, Tafsir Sura 9, 12 / Muslim, Munafiqin, 3) 

De geliefde dienaren van God, van Gods Boodschapper, vzmh, tot Kalief Umar en de 
Omeyaden Kalief Umar ibn Abd al- Aziz, vele heiligen, gezuiverde en perfecte geleerden en 
zij die geëerd waren door Gods nabijheid, stelden dat de tekens van de allergrootste 
grootheid, kleinheid en bescheidenheid zijn. De tekenen van de allerkleinste kleinheid zijn 
arrogantie en hoogmoed en zij stellen hierbij tot doel van de mensen te leiden naar 
perfectie. 



Echte nederigheid betekent dat de mens weet welke zijn juiste waarde is voor Gods 
oneindige Grootheid en deze kennis tot een ingegroeid, essentieel deel maakt van zijn 
natuur. 

Zij die erin slagen om dit tot hun tweede natuur te maken zijn nederig en evenwichtig in hun 
verhouding tot anderen. Wie zijn onbeduidendheid voor de Almachtige God beseft is altijd 
evenwichtig in religieus leven en in de verhou ding tot anderen. Zij gehoorzamen de 
voorschriften van hun religie want zij hebben geen moeite, noch met de geopenbaarde 
waarheden noch met de kwesties die verbonden zijn met de menselijke rede. 

Zij zijn overtuigd van alles wat in de Qur'an staat en in de Hadith van de Profeet, vzmh. Als er 
iets in de Qur'an staat of verband houdt met de Profeet doorheen betrouwbare 
overlevering, hen in strijd lijkt met de menselijke rede of vastgestelde rationele of 
wetenschappelijke feiten, dan proberen ze niet daar tegen in te gaan en leren over de 
waarheid in deze kwestie. 

Hierdoor is het onzin van hen die geen nederigheid en gematigdheid kennen, om te stellen 
dat er een tegenstrijdigheid is tussen rede en rationele vooropstellingen enerzijds, en de 
geopenbaarde en vertelde principes van religie anderzijds, en dan de voorkeur aan rede 
geven. Het is eveneens een afwijking te beweren dat het oordeel, gebaseerd op de rede en 
analogie, voorrang moet krijgen over de Geopenbaarde principes. De wonderlijke werken en 
spirituele principes in een ander pad dan dat van de Profeet, vzmh, betekenen dat God hen 
die deze werken en wonderen beoefenen, naar de ondergang leidt doordat hun 'successen' 
zonden zijn. 

Zij die nederigheid hebben verworven, zijn volledig overtuigd van de waarheid van alles wat 
de Profeet meedeelde aan de mensen en zij dachten nooit anders. Zij proberen dit in hun 
levens toe te passen en indien iets anders- een wijze spreuk op een grote prestatie- hun 
aandacht probeert af te leiden alsof zij mooier en aanvaardbaarder zijn als de Qur'an, dan 
beschuldigen ze zichzelf van niet in staat te zijn, de onbeschrijfelijke superioriteit van de 
Geopenbaarde Waarheden niet waar te nemen en zeggen: 

'Er zijn vele mensen die fouten vinden in perfecte woorden, als de fout in hun eigen 
gebrekkige waarneming bestaat.' 

Zij zijn overtuigd dat het onmogelijk is om welvarend te zijn in het Hiernamaals door paden 
te volgen, tegengesteld aan de Qur'an en de Sunna. Zij vinden de grootste krachtbron in het 
dienen van God. Het is immers zo dat wie God dient, nooit zichzelf zal neerbuigen om 
iemand anders te aanbidden. Evenmin zal iemand die zich vernedert voor anderen en hen 
dient, een echte dienaar van God kunnen zijn. Hoe toepasselijk zijn de volgende woorden 
van Bediuzzaman: 

‘Beschouw nooit iemand of iets anders, buiten God, als zoveel groter dan jezelf en voorwerp 
van aanbidding en dienstbaarheid. Bluf niet om jezelf als groter dan anderen te zien. Zoals 
schepsels gelijk zijn in hun ongeschiktheid voor aanbidding, zo zijn ze ook gelijk in het feit van 
hun schepping.’ 



Zij die echt nederig zijn, schrijven de opbrengst van hun werk en hun inspanningen niet aan 
zichzelf toe. Zij beschouwen evenmin hun successen of hun uitgeoefende inspanningen op 
het pad naar God als een reden om zich superieur aan anderen te voelen. Zij zijn niet 
aangetrokken tot de goede beoordeling van de mensen of van zichzelf en vragen nooit een 
wederdienst voor hun dienstbetoon in Gods weg. Zij beschouwen hun geliefdheid bij 
anderen als een eerlijkheidstest en zij proberen Gods gunsten niet uit te baten als een 
middel om tegen anderen te bluffen. 

Samengevat: net zoals de nederigheid de poort is naar goed gedrag of de karakteristieken 
ontvangen van Gods kwaliteiten (zoals vrijgevigheid, hulpzaamheid, vergevingsgezindheid 
enz...), zo is nederigheid ook het eerste en belangrijkste middel om zowel dicht bij het 
geschapene als bij de Schepper te zijn. Rozen groeien op aarde. De mens was geschapen op 
de aarde, niet in de hemel. Nooit is een gelovige dichter bij God dan tijdens het neerbuigen 
voor Hem. In het vermelden van de Hemelvaart van de Profeet naar de hemelen, verwijst de 
Qur'an naar hem als 'Zijn (Gods) dienaar', als een teken van zijn nederigheid en uiterste 
bescheidenheid. 

 


