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İnsan yeryüzünün gözbebeğidir. Yeryüzü kendisine emanet edilmiştir. 
Yeryüzündeki iyi ve kötü yöndeki tüm gelişmeler insanın isteği doğrultusunda 
şekillenmektedir. İnsanlar birbirlerinin hem problemi hem de çözümü  olabilmektedir. 
Aslolan insanın insana hayır ve iyilik getirdiği, umut verdiği bir hayatın inşa edilmesidir. 

İnsan insana ancak dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma bilinci içerisinde 
umut olur. Dayanışmanın, paylaşmanın ve yardımlaşmanın olmadığı, zenginlerin daha 
zengin, fakirlerin daha fakir, açların daha aç, tokların daha tok olduğu bir dünyada 
dengeler bozulmuş, sıkıntılar artmış, toplumsal çözülme başlamış demektir. 
Artan dünya nüfusu, adaletsiz taksimat ve paylaşımdan uzak insan düşüncesi sıkıntıları 
daha da artırmıştır. Yeryüzünde huzuru temin edecek anlayış ancak ve ancak 
dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma zemini üzerinde yükselebilir. 

İnsan sosyal bir varlıktır. Hayatını tek başına devam ettirmesi mümkün değildir. 
Neslin devamı ancak iki kişinin birlikteliği ile gerçekleşir. Çocukların yetişmesi ve kendi 
ayakları üzerinde durabilmesi uzun zaman almakta, anne ve babanın sıcak ilgisine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Sosyal bir ortamda doğan ve büyüyen insanın dayanışma 
içerisinde olması kadar doğal bir şey yoktur. Dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma 
insanı güzelleştiren fiillerdendir. İnsan, elinde olandan karşılıksız verince mutlu olur. 

Psikologlar bugün zengin olduğu hâlde mutlu olamayan, serveti olduğu hâlde 
hayattan lezzet almayan, dünyalık mal ve mülkü çok olduğu  hâlde sevinemeyen  
insanlara mallarından muhtaçlara vermek suretiyle, onları mutlu ederek, mutlu olmayı 
tavsiye etmektedir. Oysa Müslümanlar sadece kendilerinin mutlu olması için gayret 
etmez; mutlu olmak için mutlu etmeye çalışır. Diğer insanları mutlu etmenin 
karşılığındaki mutluluk bir ödül olarak bize ikram edilir. Paylaşmak, yardımlaşmak ve 
dayanışma içerisinde olmak bir yönüyle mutlu ederek mutlu olmanın diğer adıdır. 

İnancımız dünya hayatının kısa bir süreden ibaret olduğunu, Allah katında 
vaadedilen şeylerin daha kalıcı ve hayırlı olduğunu söyler. Bu inanç bizleri Allah’ın 
verdiği rızıklardan vermeye ve paylaşmaya götürür. Kendisine bahşedilenleri birer 
emanet bilen ve verilen emanetin içinde mağdur, muhtaç ve ihtiyaç sahiplerinin hakkı 
olduğunu düşünen kimse paylaşma eylemini daha rahat gerçekleştirir. Varlığı ve sahip 
olduğunu zannettiği şeyleri bir emanet gözüyle değil de, sonsuza kadar elinden 
çıkmayacak bir meta imiş gibi gören ve eşyaya bu düşünceyle bakan insan yerine göre, 
“Ben kazandım, neden vereyim ki?  
Kazancıma nereden ortak oluyormuş?  
Benimle birlikte mi kazandı?  
Kazanana kadar ne bedeller ödedim ve ne sıkıntılar çektim. Neden paylaşayım ki!” gibi 
soru ve yaklaşımlarla paylaşımsızlığı tercih edecektir. 

Toplum içerisindeki insanlar eğilimlerinin, karakterlerinin, önüne açılan 
imkânların değerlendirilmesinin bir neticesi olarak statü ve zenginlik elde etmiş 
olabilir. Unutulmaması gerekir ki, fakiri de zengini de, rütbelisi de rütbesizi de, belli bir 
makama sahip olan da olmayan da aynı toplumun birer parçasıdır. İnsanların 
toplumsal olarak farklı durumda olması, toplumsal dayanışmanın sağlanması ve 
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toplumsal bütünlüğün oluşması için kaçınılmaz bir durumdur. Bir toplumda fakir de 
zengin de olacak ki, aralarında  dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma  vuku bulsun. 

Zenginler kendi durumlarından hareketle fakirleri hor ve aşağı görürse bu 
toplumsal çöküşün başladığı nokta olur. Dünyada insanların farklı makam ve mevkide, 
birilerinin fakir diğerlerinin zengin olması onların derecelerini göstermez. 

Allah katında zengin fakirden daha “torpilli” değildir. Hak ve adalet hususu 
insanlar arasında  hüküm verilirken makam ve mevkie göre, zenginlik durumuna göre 
belirlenmemelidir. Aksi takdirde eli güçlü olan güçsüz olanı ezmiş ve ona zulmetmiş 
olur. 

Kimi zaman insan kendi kendine zulmeder. Cimrilik insanın kendi kendine 
zulmetmesi olarak ifade edilebilir. Paylaşamayan insan cimridir. Cimrilik, insanın 
kendine yapabileceği en büyük kötülüktür. Cimri olan kimse kolay kolay veremez. 
Verememek aslında doğal bir durum değil, bir hastalıktır. Cimri olan kimse verdikçe 
fakirleşeceği korkusuyla davranır. Oysa Müslüman verdikçe zenginleştiğini hem bilir 
hem de yaşar. 

Vermek ve paylaşmak bir noktada özgürleşmektir. Mala ve mülke mahkûm 
olmamak, onun esaretine girmemektir. İnsanın verebilmeyi öğrenebilmesi için fazla 
mal ve mülkünün olması gerekmez. 

İnsan ister fakir olsun ister zengin olsun mutlaka verebileceği, paylaşabileceği 
bir şeyler vardır. 

Paylaşmayı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı hayatının her anında gördüğümüz 
Hz. Peygamber’in şu hadisi bu ifadeyi doğrular niteliktedir:  

ِ تَْمَرٍة فََمْن َلْم يَِجْد فَبِ  َكِلَمٍة َطي ِبَةٍ اتَّقُوا النَّاَر َولَْو بِِشق    
“Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Bunu 
da bulamayan güzel bir söz ile kendini korusun.”1 

Çoğu defa paylaşmak, paylaşılan şeyden daha tatlıdır. Ekmeği paylaşmak, 
ekmeğin kendisinden  daha  tatlıdır. Bu tadın değerini ancak  tadan bilir. Bu bakımdan 
paylaşmaktan zevk almaya çalışılmalıdır. 

Yeryüzünün kendisine emanet edildiği insan yeryüzünü imar etmekle 
görevlidir. Yeryüzünde böyle ulvi ve ağır bir yük taşıyan insan bu sorumluluktan kaçtığı 
ve görevini kötüye kullandığı zaman yeryüzünü imar değil imha; tamir değil tarumar; 
inşa değil bozmuş olur. Vaziyet öyle bir hâl alır ki, en sonunda imha ettiğini imar, 
tarumar ettiğini tamir, bozduğunu da inşa ettiğini zanneder. Yeryüzünde fesat 
çıkardıkları hâlde yeryüzünü ıslah ettiklerini iddia ederler. Yeryüzünde bozgunculuk 
çıkaranlar, güçlerini ve iktidarlarını koruma ve genişletme adına çoğu defa 
zulmederler. Kendilerinin refah ve mutluluğu için milyonlarca insanın feda olması, 
ezilmesi onları rahatsız etmez. 

Günümüzde yeryüzündeki paylaşımın ne kadar adil olduğuna bakmamız 
durumu izah etmeye yeter. Bugün dünyadaki nimetlerin adaletsiz paylaşımı 
milyarlarca insanı mazlum ve mağdur etmektedir. Bugünün sözüm ona ileri ve gelişmiş 
dünyasında açlıktan insanların öldüğünü duymamız ve görmemiz, susuzluktan yahut 

                                                           
1
 Müslim, Zekat 66 
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kirli sudan dolayı oluşan hastalıklarla insanların hayatlarını kaybettiğini bilmemiz bazı 
şeylerin ters gittiğini göstermektedir. 

Adaletsiz paylaşımın sonuçlarını görebiliyor olmamız gerekir. Ekonomik ve 
siyasi güce sahip olanlar adaleti kendilerinden  menkul görüyor. Ezilenler ezilmeye, 
mazlumlar zulme, mağdurlar ise unutulmaya mahkûm ediliyor. Ama şu 
unutulmamalıdır ki; iktidar ve güç ezmeye, zulme ve mağdur etmeye devam ettiği 
müddetçe meşruiyetini kaybeder. 

Gücün sözüne değil, sözün gücüne inanan Müslümanlar gücün ve güçlünün 
yanında değil, mazlum ve ezilenlerin yanında, mağdurların yanıbaşında yer almayı 
tercih ederler. Velev ki bu tercih kendisine bir bedel ödetecek olsa bile zalimin yanında 
yer almanın hesabının, mazlumun tarafında bulunmanın bedelinden ağır olacağını 
bilir. Eliyle, diliyle ve en kötü ihtimalle kalbiyle zulme karşı buğzeder, mazlumu 
destekler, mağdura kol kanat gerer. Şayet böyle bir duruş sergilenemiyorsa iman 
etmenin gereği ve insan olmanın onuru yerine getirilmiyor demektir. 

Kalpteki iman haksızlığa ve zulme karşı bir tavır alamıyorsa nerede, ne zaman 
ve ne şekilde aktif olacaktır? Çünkü iç tavır bir başlangıçtır. 

İç dünyalarında haksızlığa karşı haykırış ve zulme karşı duruş gösteremeyenler 
ne diliyle ne de fiilleriyle bir tavır ortaya koyabilirler. Zulüm karşısında sessiz kalmak, 
mazluma karşı, zalimin yanında yer almak demektir. Mazlum ve mağdurların, 
ezilenlerin ve horlananların dili, dini, rengi, mezhebi, meşrebi fark etmez. Mazlumun 
yanında olmak ve zalime karşı tavır almak inancımızın bir gereğidir. 

Mazlumiyet ve mağduriyet herkese uğrayabilir. Hiç kimsenin mazlum ve 
mağdur duruma  düşmeyeceğinin bir garantisi yoktur. Haksızlık ve zulüm karşısında 
sustukça, o zulüm susanlara da dokunacak, sessiz kalanlara da bulaşacaktır. Ya zulme 
ortak olacak ya da zulme sessiz kalarak zulmün kendisine dokunmasını bekleyecektir. 
Oysa onurlu olan duruş zulüm karşısında tavır almaktır. Yeryüzünde bugün o kadar 
büyük mağduriyetler yaşanıyor ki! 

Akan kan ve gözyaşı, zayıf insanların çaresizliği, yerlerinden ve yurtlarından 
sürülen insanların kendi hâllerine bırakılması, en temel insani ihtiyaçlarını dahi 
karşılayamayacak şekilde hayata tutunmaya çalışması zulmün farklı tonlarını 
yansıtmaktadır. Vicdan sahibi olan insan mazlumun sesini duymalı ve o sese cevap 
vermeye çalışmalıdır. Masumlara kulak vermek insanın masumiyetini artırır. Zulme 
ortak olmak, zalimi desteklemek ise insanı vicdansızlaştırır, duyarsızlaştırır. İnsanı 
insan yapan en önemli özelliklerinden birisi vicdanıdır. Vicdanını kaybeden her şeyini 
kaybetmiş demektir. 

Değerlerin değersizleştirilmeye çalışıldığı, erdemin kıymetinin ortadan 
kaldırıldığı, ahlakın öneminin azaldığı bir çağda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma 
örneklikleri ortaya koymak gerekir. Kötülüğün hızlı bir şekilde yayıldığı bir zamanda 
ortaya iyi ve güzel eylemler koymak gerekir. İnsanlığın bundan sonra en fazla ihtiyaç 
duyacağı değerler bunlar olacaktır. 

Duasından başka sarılacak bir dalı kalmamış, insanlığın vicdanının harekete 
geçmesini bekleyen mazlum ve mağdurlar ise vicdan sahiplerinin zulüm karşısında 
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alacağı onurlu duruşu, kendilerine uzanacak  şefkat ve merhamet elini beklemektedir. 
Mazlumun duası Allah katında farklı yankı bulur. Mazlumun yanında yer almak ve ona 
yardımcı olmak, Allah’ın desteğini arkamıza almamızı sağlar. Allah adil olmayı 
emreder, zulmü ise yasaklar. Allah zalimin zulmünü imhal eder ama asla ihmal etmez. 
Zalimin hesabının mutlaka sorulacağını söyler. 
  


