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74  . SOHBET 

MÜSLÜMANIN  ŞAHSİYETİ  

 

Şahsiyet kimlik demektir. Müslümanın kimliği İslâm’dır. Müslüman şahsiyet, kimliği İslâm olan 
ve İslâm’ın kendisinde göründüğü müslüman olandır. Müslüman şahıs kalp ve kalıp, anlayış ve 
davranış birlikteliğine kavuşmuş kişidir.  

Müslümanın ahlakı ise Hz. Peygamber (s.a.s.)’in ahlakıdır. Çünkü Hz. Peygamber, İslâmî anlayışın 
temel referansı olan Kur’ân-ı Kerîm ahlâkının tam bir örnek kişisidir. Zira anlayış ve davranış 
birlikteliği kendisinde görünen en büyük zirve şahsiyet Peygamber’dir.  

Müslüman şahıs, herkese karşı görevini hakkıyla yerine getirmeye gayret eden kimsedir. 
Müslüman şahsiyet, Allah Teâlâ’ya karşı kulluk eden, Peygamber aleyhisselâm’a karşı ümmet olan, 
ulemâya karşı saygılı davranan, anne-babaya karşı sâlih evlat, eşine karşı refîk ve refîka, komşuya karşı 
iyi komşu, kendi evladına karşı şefkatli baba, arkadaşlarına karşı ülfet eden ve ülfet edilen, âmirlerine 
karşı hak yolda olduğu müddetçe itaat eden, emri altındakilere merhametli ve faydalı olan kimsedir.  

Müslümanın iyi ahlakı da beşerî münasebetlerde ortaya çıkmaktadır.  

Müslümanın İslâmî şahsiyeti ve nebevî ahlâkı ancak Allah Teâlâ’nın gönderdiği Kur’ân-ı Kerîm’e 
ve Kur’ân’ı, sözleriyle ve uygulamalarıyla açıklayan Hz. Peygamber’e uymakla yani İslâm’ı yaşamakla 
gerçekleşir. 

Müslüman, İslâm’ı yaşarken İslâm’a ters düşmeyen prensiplerle hareket etmelidir.  

Herkesin kendisine ait makama göre davranması gerekir. Dava adamı örnek mevkidedir. Örnek 
insan havas mevkiinde olduğundan emredilenlere özellikle farzlar konusunda ise asla taviz vermemeli, 
nafileyi bile farz gibi yapmalı, takvaya dikkat etmelidir. Yasaklara karşı ise daha çok hassas olmalı, 
mekruhlardan ve şüphelilerden bile sakınmalıdır.  

Dava adamı, fikri, ameli, prensipleri, hassasiyetleri ve örnekliği herkes tarafından bilinmelidir. 
Dava adamının böyle olduğu bilinmezse hali tebliğ olmaz, kimseye güven de vermez, sözü de 
dinlenmez, fikri de kabul görmez. Her şeyi ile net olmayan ve kendisinden üstün olmayan insanların 
arkasından kimse gitmez, sadece seyredilir.  

Önce şu soruyu sormak gerekir, neden İslâm’ı yaşamak gerekir?  

Hem müslüman olduğumuz hem de Müslüman ölebilmemiz için gerekir. Çünkü dünyanın huzuru 
imanlı olmaya, âhiretin ebedî huzuru imanlı ölmeye bağlıdır. Yani müslüman olmaya ve müslüman 
ölmeye bağlıdır. Demek ki dünyanın ve âhiretin kurtuluşu İslâm’dır. Zira kâinatın düzeni İslâm’la 
sağlanmaktadır. Kâinatın maddî düzeninde Allah Teâlâ’nın koyduğu kanun mevcuttur.  

Buna göre kâinatın her zerresi müslümandır diyebiliriz. Hatta kâfirin vücudu da Allah’ın koyduğu 
kanuna uymakta da ondan dolayı maddi huzurdadır. Kâfir vücudundaki o kanunu bozunca huzursuzluk 
meydana gelmektedir. Dünyada yani karada ve denizde Allah’ın koyduğu kanunu insanlar bozduğu için 
karada ve denizde fesat yani bozulma ve huzursuzluk meydana gelmiştir.  

Bu durumu asırlar öncesinde Kur’ân-ı Kerîm şöyle belirtmiştir:    
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ظظَهَھَر ااْلفََسادُد فِي ااْلبَرِّ وَوااْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أأيَْیِديي االنَّاسِس               
“İnsanların ellerinin işlediği/yaptıkları şeyler yüzünden karada ve denizde fesat/ bozulma ortaya 

çıktı.”1 

Şu âyet-i kerîmede kâinatta olan düzenin İslâm olduğu belirtilmiştir: 

َماوَوااتِت وَوااْألرَْرضِض ططَْوًعا وَوَكْرهھھًھا وَوإإِليَْیهِھ يیُْرَجُعونَن   أأَفََغيْیَر دِديیِن هللاِ يیَْبُغونَن وَولهَھُ أأَْسلََم َمْن فِي االسَّ
“Onlar Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Halbuki göklerde ve yeryüzündeki (olan herkes 

ve her şey)ler isteyerek ve istemeyerek O’na (Allah’a) teslim olmuşlar ve O’na döndürülecekler.”2 

Bu ayetten şunu anlıyoruz ki, kâinatın her zerresi müslümandır. İşte bundan dolayı kâinatta 
düzen ve huzur var. İnsanlığın da böyle bir düzen ve huzura kavuşması için İslâm’a teslim olması yani 
müslüman olması gerekmektedir. Kâinattaki düzeni de koyan Allah, insanlığın dünya ve âhiret huzur 
bulması için İslâm düzenini de koyan yine Allah’tır.  

Müslümanların dünya ve âhiret kurtuluşları Hakk’ı bilip Hakk’a uymaları ve batıllardan 
sakınmaları, diğerlerine örnek olmaları ve diğerlerine de İslâm’ı tebliğ etmeleri ve batıllardan 
sakındırmaları gerekmektedir.  

İşte bu durumu şu âyetlerden öğrenmekteyiz: 

ووُكم بَْعَد إإيِیَمانُِكْم َكافِِريیَن وَوَكيْیَف يیَا أأيَیُّهَھا االَِّذيیَن آآمَ  َن االَِّذيیَن أأوُوتُواا ااْلِكتَابَب يیَُرددُّ نُواا إإنِن تُِطيیُعواا فَِريیقًا مِّ
ِ فَقَْد هھھُھِديَي إإِلَٰى صِ  ِ وَوفيِیُكْم رَرُسولهُھُ وَوَمن يیَْعتَِصم بِا0َّ ْستَقِ تَْكفُُروونَن وَوأأَنتُْم تُْتلَٰى َعليَْیُكْم آآيیَاتُت هللاَّ يیٍم يیَا َرااطٍط مُّ

ْسلُِمونَن وَوااْعتَِصُمواا بَِحبْ  َ َحقَّ تُقَاتهِِھ وَوَال تَُموتُنَّ إإِالَّ وَوأأَنتُم مُّ ِ َجِميیًعا وَوَال أأيَیُّهَھا االَِّذيیَن آآَمنُواا ااتَّقُواا هللاَّ ِل هللاَّ
 ُ ِ َعليَْیُكْم إإذِْذ ُكنتُْم أأَْعَدااًء فَأَلََّف بيَْیَن قُل قُواا وَوااذْذُكُروواا نِْعَمَت هللاَّ وبُِكْم فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتهِِھ إإِْخَواانًا وَوُكنتُْم تَفَرَّ

ُ لَُكْم آآيیَاتهِِھ لََعلَُّكْم تهَْھتَُدووننَ  لَِك يیُبيَیُِّن هللاَّ ْنهَھا َكَذٰ َن االنَّارِر فَأَنقََذُكم مِّ نُكْم أأُمَّةٌ َعلَٰى َشفَا ُحْفَرةٍة مِّ  وَوْلتَُكن مِّ
ئَِك هھھُھُم ااْلُمْفلُِحونَن وَوَال تَُكونُواا يیَْدُعونَن إإِلَى ااْلَخيْیِر وَويیَأُْمُروونَن بِالْ  َمْعُرووفِف وَويیَْنهَھْونَن َعِن ااْلُمنَكِر وَوأأوُولَٰ

ئَِك لهَُھْم َعَذاابٌب َعِظيیٌم  قُواا وَوااْختَلَفُواا ِمن بَْعِد َما َجاَءهھھُھُم ااْلبيَیِّنَاتُت وَوأأوُولَٰ  َكالَِّذيیَن تَفَرَّ
“Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir guruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi 

yeniden inkarcılığa sevk ederler. Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik Allah Resulü de aranızda iken nasıl 
inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan, 
O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin. Hep birlikte Allah'ın ipine (İslam'a) 
sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler 
idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir 
ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki 
doğru yolu bulasınız. Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte 
onlar kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi 
olmayın. İşte bunlar için büyük bir azap vardır.”3   

Bu âyet-i kerimelerin bize verdiği mesajlar: 
a. Hıristiyan ve Yahudilere inançta tabi olanlar ve onlara itaat ederek onlar gibi hareket 

edenlerin kâfir olacakları vurgulanmaktadır. 
b. Küfürden kurtaracak çare, Allah Teâlâ’nın âyetleri Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Peygamber’in 

sözleri, fiilleri ve takrirleridir. Kur’ân-ı Kerîm mutlak hakîkat, Hz. Peygamber mutlak 

                                                   
1	  Rum	  sûresi	  (30),	  41. 
2	  Âl-‐i	  Imrân	  sûresi	  (3),	  83.	  
3	  Âl-‐i	  Imrân	  sûresi	  (3),	  100-‐105.	  
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rehberdir. Kim Allah’ın Kur’ân’ına ve Peygamber’ine tutunarak Allah’a tutunursa her 
konuda dosdoğru yola ulaştırılacağı belirtilmiştir. 

c. Hakka ve halka karşı yanlıştan korunmak ve her konuda hassasiyeti ifade eden Allah’a 
karşı takvalı olmak ve ölürken sadece Müslüman olarak ölmek emredilmektedir. 

d. Müslüman ölmenin çaresi Müslüman olmak, Müslüman olmanın yolu da Kur’ân-ı  
Kerîm’in bütününe ve bütün bir toplumda uygulanmasına çalışmaktır. 

e. Allah Teâlâ’nın en büyük nimeti olan iman sayesinde kalplerin birbirleriyle uzlaştığını ve 
cehennemden kurtulduklarını bildirerek bu İslâm nimetinin kıymetini bilerek İslâm’a 
sımsıkı sarılmalarını ve böylece de hidayet üzere devam edebileceklerini bildirmiştir. 

f. İslâm hidayetinin devamının sağlanması için hayra çağıran, marufu/İslâm’ın ve aklın iyi 
dediğini emreden, yani Müslümanların hayatına İslâm’ı hâkim kılan; münkerin/ İslâm’ın 
ve aklın kötü dediğini  yasaklayan yani şirki ve Allah’a isyanı mahkum kılan bir teşkilatın 
olmasını emretmektedir.  

g. Deliller ortaya konduktan sonra sapılmasının hiçbir mazeretinin olamayacağı ve cezaya 
çarptırılacağı, herkesi bağlayan vahiy geldikten sonra ihtilaf ve fırkalaşmanın asla af 
edilemeyeceği vurgulanmaktadır.  

h. Madem ki çare İslâm’dır; öyle ise, önce İslâm’ı bilip uygulamak sonra da bildirmek 
gerekmektedir. 

Alınacak Dersler 

1. Müslüman şahsiyet, kimliği İslâm olan ve İslâm’ın kendisinde göründüğü müslüman 
olandır. 

2. İslâm’ı yaşamak gerekir. Hem müslüman olduğumuz için hem de Müslüman ölebilmemiz 
için gerekir. 

3. Müslümanın İslâmî şahsiyeti ve nebevî ahlakı ancak Allah Teâlâ’nın gönderdiği Kur’ân-ı 
Kerîm’e ve Kur’ân’ı sözleriyle ve uygulamalarıyla açıklayan Hz. Peygamber’e uymakla 
yani İslâm’ı yaşamakla gerçekleşir. 

Bu Hafta 

ْسلُِمونَن  َ َحقَّ تُقَاتهِِھ وَوَال تَُموتُنَّ إإِالَّ وَوأأَنتُم مُّ  يیَا أأيَیُّهَھا االَِّذيیَن آآَمنُواا ااتَّقُواا هللاَّ
“Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun4 ve ancak müslümanlar olarak can verin.”5 

ayetinin tefsirini evinizde bulunan bir tefsirden aileniz ile birlikte okuyunuz.  
 
 
 

                                                   
4	  Müfessirlere	  göre	  “Allah’tan,	  O’na	  yaraşır	  şekilde	  korkma”nın	  anlamı,	  müslümanın,	  bütün	  varlığı	  ile	  Allah’ın	  	  
	  emirlerini	  yerine	  getirmeye	  ve	  yasaklarından	  kaçınmaya	  çalışmasıdır.	  Nitekim	  Abdullah	  b.Mes’ud	  (r.a.),	  ayetin	  bu	  

kısmını	  şöyle	  açıklamıştır:”O’na	  asi	  olmayıp	  itaat	  etmek,	  nankör	  olmayıp	  şükretmek	  ve	  O’nu	  unutmaksızın	  hep	  hatırda	  
tutmak.”	  	  (Diyanet	  Vakfı	  mealinden)	  

5	  -‐	  Âl-‐i	  İmrân	  sûresi	  3:	  102	  


