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Bismillahi'r-Rahmâni'r-Rahîm

GİRİŞ

Bu kitap –Kur’ân'da İtikadî ve Amelî Kavramlar–, İslâmî
kavramların anlamlarını Allah'ın kitabının ve Rasûlü'nün sün-
netinin muradına en uygun veya en yakın olacak şekilde –ez
azından bugünkü müslüman gençliğe– sunmaktadır. Çünkü
kuvvetliden zayıfa, Allah'ın kitabına yaklaşmaktan ondan uzak-
laşmaya ve onun hayat alanlarından uzaklaştırılması girişimle-
rine kadar birbirinden farklı asırların ve değişik devirlerin geç-
mesiyle Kur’ân kavramları değişikliğe maruz kaldı. Günümüzde
durum; oyunlarda, tiyatrolarda ve filmlerde din adamıyla alay
edilir bir hal aldı. Buralarda din adamı, alay konusu ve eğlence
kaynağı veya yaşadığı topluma yabancı biri olarak sunulmakta-
dır. Aynı şekilde çağdaş nesillerin tasavvurunda bu kavramlar
–veya çoğu–, dönülmesi mümkün olmayan maziye ait ve içinde
yaşadığımız hayatın gerçekleriyle uyuşmayan birtakım husus-
lardan bahseden, dolayısıyla içeriğiyle ilgilenilmeye değmeyen
bir şey durumuna döndü.

Mesela, el-ihsan kavramı, “alanın hor-hakir kabul edildiği
önemsiz bir şeyi vermek” şekline dönüştü. Sözde bilim ve sos-
yalizm çağındayız! Gerçekte el-ihsan, Kur’ân'da, –temeline top-
lumu koyan– “dostluk ve kardeşlik hususunda onları birbirine
bağlayan gerçek ve zorunlu bir vermek” anlamına gelen temel
İslâmî bir prensiptir. İhsan, adalet'in üstünde yer alan bir haki-
kattir.

el-Vesîle kavramı, Katolik Kilisesi'nin insan hayatı hakkında
ele aldığı şekliyle, gulat-ı Şîa'nın imâm ve Bahâîliğin bâb hak-
kındaki inancına veya tasavvuruna göre “Allah ile insan arasın-
daki aracılık” şekline dönüştü. Halbuki bu kavram Kur’ân'da,
“insanın kendisiyle Rabbine yaklaştığı salih amel”den başka bir
anlamda geçmez.
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Erkeğin, aile içinde ve eşlik ilişkisinde kadına karşı üstünlü-
ğünü ifade eden qavvâme kavramı, “maddî gücünü kullanarak,
aile ilişkisinde her türlü muhabbet ve sevgiyi yıkarak baskı yap-
ması”na dönüştü. Halbuki bu kavram, tabiatındaki yaratılış üs-
tünlüğü, çalışma ve yeryüzünde rızık temin etme yolunda ha-
yatın zorluklarına güç yetirme ve katlanma hususundaki üstün-
lüğü sebebiyle erkeğin omuzlarına yük getirmektedir.

Erkeğin, haklar ve görevler çerçevesinde kadına karşı üs-
tünlüğünü ifade eden derece kavramı, “kadına karşı bir tür im-
tiyaz ve üstünlük” şekline dönüşmüştür. Halbuki Kur’ân'ın er-
keğe isnat ettiği derece, bir nevi güzel davranma konusunda üs-
tünlük ve kadınla ilişkisinde ondan karşılık beklemeksizin onu
mutlu etmeye çalışma talebidir. Bu, güzel ahlâk, hoşgörü ve gü-
zel muamelede bulunma hususunda derece'dir. Yoksa mutlak
olarak herhangi bir efendilik ve imtiyaz türünü kapsayan bir
durum değildir. Yani, Kur’ânî bir kavram olan derece, kadına
karşı davranışında erkekten insanlık ve güzel ahlâk istemekte-
dir. Yoksa kadına karşı efendilik ve tahakkümün ikrarı değildir.

Cinn –veya ifrit'lerin– durumu, insanlara tesirleri ve onlar-
dan yardım isteme konusunda müslümanların hayatında tehli-
keli bir noktaya ulaşmıştır. Hatta onların durumu, insanların gi-
dişatlarını belirleyen bir hal almıştır. Öyle ki, Allah'ın faaliyeti
yanında onların da faaliyeti olduğuna inanılır olmuştur. Bu fa-
aliyet, gaybı ve yakın veya uzak gelecekte olacak şeyleri bilme-
ye ve muttali olmaya dayandırılmıştır. Halbuki cinnlere nisbet
edilen bu rolü ve kavramın geldiği noktayı Kur’ân reddetmekte
ve tebalarının avamını sömürmek isteyen Mekke kâhinlerinin
iddiası olarak zikretmektedir.

Bunun sebebi, müslümanların geçirmiş olduğu zayıflık, İs-
lâmî değerler hakkında şüpheye düşme ve düşürülme asırları
ile laiklik, dinsizlik, kapitalizm ve marksizm gibi yabancı değer-
lerin parlaklığına kanma ve aldanma asırlarıdır. Bunların işi, İs-
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lâmî kavramların gerçek ve pozitif içeriğini İslâm ümmetinin ve
fertlerinin hayatından ayırmak, bu kavramlara saldırmak, onla-
rı itibarsızlaştırmak veya alay ve eğlence yerine koymaktır.

Bu kitapta yapılan şey, İslâmî kavramları temel kaynağı olan
Kur’ân'a döndürme, onları zayıflık ve değersizlik veya sapma ve
tahriften uzaklaştırma girişimidir. Bu kitap, İslâm'ı gün yüzüne
çıkarma, zamanın veya kötülük gözetleyenlerin ona karıştırdık-
ları ve soktuları şeyleri ondan uzaklaştırma çabasının bir parça-
sıdır.

Bu çalışmanın sözlüklerde ve ansiklopedilerde yapıldığı gi-
bi, alfabetik harf yönetimine göre sunulmasına gerek görülme-
di. Kur’ân'ın, akide ve amelî yöntem hususunda getirdiği hede-
fe uygun bir sistem tercih ettim. Bunun için kavramları temel
iki bölümde sundum: Birincisi, itikadî kavramlar; ikincisi ise in-
san ameli ile ilgili kavramladır.

Bu çalışmayı, başka çalışmaların izlemesini, İslâm'ı gün yü-
züne çıkarma ve başına gelen şeylerden kurtarılma hususunda-
ki çalışmaların artmasını ümit ediyorum. Tarafımızdan bir ça-
lışmanın da bunu takip etmesini ümit ediyorum.

Şanı yüce Mevlâ'dan başarı ve sevap niyaz ediyorum.

Muhammed el-Behiyy
Mısru'l-Cedîde

Rebî‘u'l-Âhire 1393
Mayıs 1973
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