
EV SOHBETLERİ   2015 

  

 1  

 

84. SOHBET 

ÜMMET	  

Ümmet kelimesi tekil ve çoğul şekliyle (ümem) Kur’ân-ı Kerîm’de 64 defa geçmekte olup1 hadislerde 
de oldukça sık yer almaktadır.2  

Ümmet, taife, cemaat, topluluk, halk gibi kelimelerle zaman zaman eş anlamlı olarak kullanılır. 
İslami ilimlerde ümmet kelimesi daha çok bir peygamber veya bir dine mensup olan topluluk anlamında 
kullanılmıştır.  

Kısaca ümmet bir peygambere tabi topluluk demektir. Bir ümmet içerisinde farklı özellikleri 
sebebiyle oluşan topluluklar da ümmet olarak isimlendirilebilir.3 Mesela iyiliği hakim kılmak kötülüğü 
engellemek amacıyla Muhammed ümmeti içinden seçilmiş grup kelime anlamıyla da bağlantılı şekilde 
ümmet olarak anılmaktadır. 4 

 Her toplumun / ümmetin kendisine özgü inançları ve kutsallarının bulunduğu bir gerçektir. Kur’ân-ı 
Kerîm toplumsal kabullerin ve ona dayalı yaşam biçiminin psiko-sosyal açıdan gücünü “ ٍة    َعَملهَُھمْ زَزيیَّنَّا لُِكلِّ أأُمَّ
her ümmete amelini süsledik”5 ayetiyle belirtir. Bu sebeple bir topluma hakim olan yaşam biçiminin o 
toplumun bireyleri üzerinde önemli bir etkisi vardır. Zamanla geleneksel hale gelen bu kabuller toplumun 
kınama, dışlama, hafife alma gibi yaptırımları sayesinde kök salar ve nesilden nesle geçerek varlığını 
sürdürür. 6  

Bir topluluk içindeki insanların birbirlerini etkileyerek aynı dünya görüşünü, aynı duyguları ve 
yaşam biçimini benimsemiş olmaları sebebiyle de amel defterlerini benzer eylemler şekillendirir.  

Bu sebeple:  

ٍة َجاثيِیَةً ُكلُّ أأُمَّةٍ  ْعَملُوننَ تُْدَعى إإِلَى ِكتَابهَِھا ااْليیْومَم تُْجَزوْونَن َما ُكنتُْم ت وَوتَرىى ُكلَّ أأُمَّ  
“O gün her ümmeti / toplumu (Allah’ın huzurunda) toplanmış görürsün. Her ümmet, kendi 

(amelleri tescil edilmiş) kitabına çağrılır: Bu gün yapmış olduklarınızın karşılığı verilecek” 7 ayetindeki  “her 
ümmet, kendi (amelleri tescil edilmiş) kitabına çağrılır” ifadesinin toplumsal etkileşim sebebiyle benzer 
amellerle gelecekleri için kullanılmış olma ihtimali yüksektir.  

Böyle bir toplumsal gerçekliği kabul eden Kur’an-ı Kerîm bakın ayetlerde bu olaya nasıl açıklık 

getirmiş.  ٍوَوَال يیََخافُونَن لَْوَمةَ َالئِم	     Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar...” 8  ayetiyle gerçek 

karşısında toplumsal baskılara boyun eğilmemesini ister ve bu konuda Hz. İbrahim’in Hakk’a yönelen, 
Allah’a itaat eden tek başına bir ümmet olduğunu9  yani Allah’a kullukta bir topluluğun yerini tutabilecek 
bir özelliğe sahip olduğunu10  hatırlatır. 

                                                        
1	  M.	  Fuâd	  Abdülbâkî,	  el-‐Mu‘cemü’l-‐müfehres,	  “ümmet”	  md.	  
2	  	  Wensinck,	  Concordance,	  “ümmet”	  md.	  
3	  A‘râf	  Suresi,	  7:164	  
4	  Âl-‐i	  İmrân	  Suresi,	  3:104	  
5	  En’am	  Suresi,	  6:108	  
6	  Zuhruf	  Suresi,	  43:22-‐23	  
7	  Câsiye	  Suresi,	  45:28	  
8	  Maide	  Suresi,	  5:	  54	  
9	  Nahl	  Suresi,	  16:120	  
10	  Râgıb,	  el-‐Müfredât,	  s.	  28	  
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 Yine Kur’ân-ı Kerîm de bütün insanların tek bir ümmet olduğunu, Allâh’ın dileseydi insanlığı (iman 
bakımından) bir ümmet olarak bırakacağını ancak tek olan ümmetin daha sonra ayrılarak farklı 
ümmetlere bölündüğünü ve her birine peygamber gönderildiğini belirtir.11 Hz. Muhammed de bütün 
insanlığa gönderilmiş olan son peygamberdir.12 

 İnsanların kabileden millete, cemaatten ümmete varıncaya kadar farklı topluluklara ayrılmış 
olması onların birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları içindir.13 Renkleri, dilleri, dinleri ayrı da olsa bütün 
insanlar Âdem ve Havva’nın çocuklarıdır ve her şeyden önce insan kardeştirler. Birbirleri üzerinde de bu 
kardeşliğin doğurduğu haklar vardır.14 İnsan da şerefini insaniyetinden alır.15 İşte bu gerçek, her bir 
insanın temel ihtiyaçlarının, karşılaştığı problemin ya da uğradığı haksızlığın onun kimliğine ve inancına 
bakılmaksızın16 bütün insanlığın bir bütün halinde sorunu olmasını da gerektirir. Söz gelimi dünyanın 
herhangi bir bölgesinde açlıktan ölen her hangi bir insandan bütün insanlar kendilerini mesul görmek 
zorundadır. İşte bu temel, küresel sorunlara birlikte çözüm aramanın, toplumların birbirleriyle hasmane 
değil iyi niyete dayalı ilişkiler kurmalarının zeminini oluşturur.  

Bu ilke, İslam hukukunun uluslar arası ilişkilerde temel aldığı esaslardan birisidir. 

Ümmet  Ve Sorumluluk 

ا َكَسبتِْلَك أأُمَّةٌ قَْد َخلَْت لهََھا  ا َكانُواا يیتُْم وَوالَ َما َكَسبَْت وَولَُكم مَّ ْعَملُونَن  تُْسأَلُونَن َعمَّ  
“ Onlar bir ümmetti. Gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size 

aittir. Onların yaptıklarından siz sorumlu tutulmayacaksınız.” 17  

Bu ayeti kerime, sorumlulukta şahsilik ilkesinin yani hiçbir kimsenin bir başkasının işlediği suçun 
sorumluluğunu taşımayacağı ve bu yüzden yargılanamayacağı, cezalandırılamayacağı 18 ilkesinin 
ümmetler için de geçerli olduğuna işarettir.  

Kur’ân’da iki yerde geçen bu ayetin ifade ettiği bazı önemli hususları şöyle özetlemek mümkündür:  

Sorumsuzluk hali eylemlerin kendisiyle sınırlı olduğu durumlarla ilgilidir. Daha sonraki takipçilerinin 
etkilendiği uygulama ve kabullerinden dolayı kötü örnek olmaları sebebiyle onlara da yüklenen bir 
sorumluluğun bulunduğunu belirtmek gerekir.  

Bu sebeple Kur’ân-ı Kerîm, 

هْھتَُدوونَن  ٍة وَوإإِنَّا َعلَى آآثَارِرهھھِھم مُّ بَْل قَالُواا إإِنَّا وَوَجْدنَا آآبَاءنَا َعلَى أأُمَّ  
 “ Hayır ! Sadece biz, atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz ” 19 ayetiyle 

ümmetin, geçmişini gözü kapalı olarak taklit etmesini kabul etmez.  

Kur’ân-ı Kerîm, geçmişe körü körüne bağlılık sebebiyle suçu geçmişe atarak ateşe düşen 
ümmetlerin öncekilere lanet edeceklerini ve kendilerini etkileyerek yoldan çıkarmaları sebebiyle 
azaplarının iki kat olmasını isteyeceklerini hatırlatır: 

نِس فِي االنَّاررِ  َن ااْلِجنِّ وَوااْإلِ قَالَل اادْدُخلُواا فِي أأَُمٍم قَْد َخلَْت ِمن قَْبلُِكم مِّ ُكلََّما دَدَخلَْت أأُمَّةٌ لََّعنَْت أأُْختهََھا   اارَرُكواا فيِیهَھا َجِميیًعا قَالَْت    َحتَّٰى إإذَِذاا ااددَّ
َن االنَّارِر قَالَل لُِكلٍّ ِضْعٌف وَولَٰ  ُؤَالِء أأََضلُّونَا فَآتهِِھْم َعَذاابًا ِضْعفًا مِّ ِكن الَّ تَْعلَُمونَن أأُْخَرااهھھُھْم ِألوُوَالهھھُھْم رَربَّنَا هھھَھٰ  

                                                        
11	  Bakara	  Suresi,	  [2:213];	  Maide	  Suresi,	  [5:48];	  En‘âm	  Suresi,	  [6:42];	  Yunus	  Suresi,	  [10:19,	  47];	  Hûd	  Suresi,	  [11:118];	  Ra‘d	  	  	  
	  	  	  	  Suresi,	  [13:30];	  Nahl	  Suresi,	  [16:43,	  63,	  93];	  Fâtır	  Suresi,	  [35:24]	  
12	  A‘râf	  Suresi,	  [7:158];	  Sebe’	  Suresi,	  [34:28]	  
13	  Hucurât	  Suresi,	  [49:13]	  
14	  Nisâ	  Suresi,	  [4:1]	  
15	  İsrâ	  Suresi,	  [17:70]	  
16	  Bakara	  Suresi,	  [2:272]	  
17	  Bakara	  Suresi,	  [2:134,	  141]	  
18	  En‘âm	  Suresi,	  [6:164];	  Fâtır	  Suresi,	  [35:18];	  Necm	  Suresi,	  [53:38]	  
19	  Zuhruf	  Suresi,	  [43/22]	  
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“Allah buyuracak ki: "Sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin!" Her ümmet 
girdikçe yoldaşlarına lanet edecekler. Hepsi birbiri ardından orada (cehennemde) toplanınca, sonrakiler 
öncekiler için, "Ey Rabbimiz! Bizi işte bunlar saptırdılar! Onun için onlara ateşten bir kat daha fazla azap 
ver!" diyecekler. Allah da: Zaten herkes için bir kat daha fazla azap vardır, fakat siz bilmezsiniz, 
diyecektir.”20 

 Tersinden okunduğunda erdemli davranışları devam ettirilen ve bu yönüyle örnek alınan 
ümmetlere de verilecek mükâfat açısından da benzer durum söz konusudur.  

Hz. Peygamber’in:  
أأُُجورِرهھھِھْم َشيْیئًا وَوَمْن َسنَّ ُسنَّةً َسيیِّئَةً فَُعِمَل بهَِھا َمْن َسنَّ ُسنَّةً َحَسنَةً فَُعِمَل بهَِھا بَْعَدههُ َكانَن لهَھُ أأَْجُرههُ وَوِمْثُل أأُُجورِرهھھِھْم ِمْن َغيْیِر أأنَْن يیَْنقَُص ِمْن 

بَْعَدههُ َكانَن َعليَْیهِھ وِوزْزرُرههُ وَوِمْثُل أأوَْوزَزاارِرهھھِھْم ِمْن َغيْیِر أأنَْن يیَْنقَُص ِمْن أأوَْوزَزاارِرهھھِھْم َشيْیئًا  
“ Kim güzel bir sünnet / adet başlatırsa hem o davranışının hem de kıyamete kadar onu örnek 

alarak devam ettirenlerin sevabı verilir. Kim de kötü bir adet başlatırsa hem o davranışının hem de 
kıyamete kadar onu örnek alarak devam ettirenlerin günahı yazılır” 21 şeklindeki hadisi bunu teyit eder.  

Hatta Hz. Peygamber kardeşi Habil’i öldürerek ilk cinayeti başlatan Kâbil’e bu tür eylemler 
sebebiyle bir günah yazıldığını bildirir. 22  

 Muhammed  Ümmeti 
 Başlangıçta belirttiğimiz gibi ümmet tanımına uygun olarak Muhammed ümmeti veya İslam ümmeti 

kavramı Hz. Muhammed’in getirdiği İslam dinine mensup insanlar anlamına gelmektedir.  

ُسولُل َعليَْیُكْم  َشهِھيیدااً وَوَما َجَعْلنَا وَوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم أأُمَّةً وَوَسطاً لِّتَُكونُواْا ُشهَھَدااء َعلَى االنَّاسِس وَويیَُكونَن االرَّ
ُسوااْلقِبلَةَ االَّتِي ُكنَت َعليَیهَھا إإِالَّ لِنْعلََم َمن يی يْیهِھ وَوإإنِن َكانَْت لََكبيِیَرةةً إإِالَّ َعلَى لَل ِممَّن يیَنقَلُِب َعلَى َعقِبتَّبُِع االرَّ

االَِّذيیَن هھھَھَدىى ّهللاُ   
ِحيیمٌ  وَوَما َكانَن ّهللاُ ليِیُِضيیَع إإيِیَمانَُكْم إإنِنَّ ّهللاَ بِالنَّاسِس لََرؤُؤووفٌف ررَّ  

 ‘’ İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil bir 
millet kıldık. Senin (arzulayıp da şu anda) yönelmediğin kıbleyi (Kâbe'yi) biz ancak Peygamber'e uyanı, 
ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden 
başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah insanlara karşı 
şefkatli ve merhametlidir. ‘’ 23 

 Bu ayette Muhammed (S.A.V) ümmeti için belirtilen bazı özellikler ve bunlara dayanarak biçtiği 
önemli roller vardır.  

1- Bunlardan birincisi vasat ümmet tanımlamasıdır.  

Bu da dosdoğru yol, Kur’ân ve sünnetteki ifadesiyle sırât-ı müstakîm üzere olan, söz ve eylemlerinde 
her türlü aşırılık ve sapıklıktan uzak, fıtrat çizgisinde kalmayı başaran, insani değerleri temsil eden, 
sağduyulu, ölçülü, adaletli, din ve dünya dengesini sağlıklı biçimde kurabilen (ruhbanlıktan uzak) bir 
yaşama biçimine sahip, orta yolu tutmuş erdemli toplum demektir.  

2- Bununla da bağlantılı olan ikinci özellik ise Muhammed ümmetinin insanlar üzerinde şahit 
oluşudur.  

                                                        
20	  A‘râf	  Suresi,	  [7:37-‐38]	  
21	  Müslim,	  İlim,	  15;	  Zekât,	  69;	  Nesâî,	  Zekât,	  64	  
22	  Buhârî,	  Cenâiz,	  32,	  İ‘tisâm,	  15,	  Enbiyâ,	  1;	  Müslim,	  Kasâme,	  27	  
23	  Bakara	  Suresi,	  [2:143]	  
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Bu da şu anlamı ifade eder. İslam toplumu vasat ümmet çerçevesindeki vasıfları itibariyle diğer 
ümmetlerin dikkatini çeken, imrenilen, örneklik teşkil eden ve gerçek insanlığın nasıl olması gerektiğine 
canlı şahit/kanıt niteliği taşıyan, taklit eden değil başkalarına model olan bir özelliğe sahiptir. Bu konuda 
İslam ümmetinin modeli de peygamberleri Muhammed’dir.  

Bunun Muhammed ümmetine yüklediği sorumluluğun sonucu ise model kişiliklere belirlenen 
karşılıkta ortaya çıkmaktadır. Bu da işlenen kötülüğün azabının iki kat, erdemli davranışın ecrinin iki defa 
oluşudur. 24 

Özellikle gayr-ı Müslim ülkelerde yaşayan Müslümanlar, eylemlerinin karşılığını bu esasa 
göre alacaklarından çok daha dikkatli olmak zorundadırlar. Çünkü yaptıkları her bir davranışın 
hesabı İslâm’a fatura edilmektedir.    

3-  Muhammed ümmeti ile ilgili üçüncü özellik insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmet 
olmalarıdır.  

ٍة أأُْخِرَجْت لِلنَّاسِس تَأُْمُروونَن بِاْلَمْعُرووفِف وَوتَْنهَھْونَن َعِن  ِ وَولَْو آآَمَن أأهھھَْھُل ااْلِكتَابِب لََكانَن َخيْیًراا ُكنتُْم َخيْیَر أأُمَّ ااْلُمنَكِر وَوتُْؤِمنُونَن بِا9َّ  
لَّهُھم ْنهُھُم ااْلُمْؤِمنُونَن وَوأأَْكثَُرهھھُھُم ااْلفَاِسقُوننَ    مِّ   

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder; kötülükten 
meneder ve Allah'a inanırsınız: Ehl-i kitap da inansaydı, elbet bu, kendileri için çok iyi olurdu. (Gerçi) 
içlerinde iman edenler var; (fakat) çoğu yoldan çıkmışlardır. “25 

Bu ayet, az önce geçtiği üzere bir Müslüman’ın hem iyiliğin modeli olmasını / iyilik merkezli yaşam 
biçimine sahip olmasını hem de iyilik uğrunda çaba sarfetmesini öngörmektedir. Hz. Peygamber’in 
hadisinde belirttiği üzere bir Müslüman bulunduğu yerde gücü oranında ma‘rûfu (iyilik) hakim kılmak ve 
münkeri (kötülük) engellemekle yükümlüdür. 26  

َ َعْدوًواا بَِغيْیِر ِعْلمٍ  ِ فيَیَُسبُّواا هللاَّ وَوَال تَُسبُّواا االَِّذيیَن يیَْدُعونَن ِمن دُدوونِن هللاَّ ٍة َعَملهَُھْم ثُمَّ إإِلَٰى رَربِّهِھم مَّْرجِ    لَِك زَزيیَّنَّا لُِكلِّ أأُمَّ ُعهُھْم فيَیُنَبِّئهُُھم بَِما َكَذٰ
  َكانُواا يیَْعَملُوننَ 

“Allah'tan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler. 
Böylece biz her ümmete kendi işlerini cazip gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne 
yaptıklarını kendilerine bildirecektir.” 27 

Bu ayette diğer ümmetlerle ilişkilerde hassas bir konu ile ilgili Muhammed ümmetine bir uyarıda 
bulunur ve Müslümanlardan kendileri dışındaki insanların inanç değerlerini o din mensuplarını rencide 
edici bir dille ve kendi dinlerine düşmanlığı arttırıcı biçimde eleştiri konusu yapmamalarını ister. 

أأَْعلَُم بَِمن  اادْدعُع إإِلِى َسبيِیِل رَربَِّك بِاْلِحْكَمِة وَوااْلَمْوِعظَِة ااْلَحَسنَِة وَوَجادِدْلهُھم بِالَّتِي هھھِھَي أأَْحَسُن إإنِنَّ رَربََّك هھھُھوَ 
َضلَّ َعن َسبيِیلهِِھ وَوهھھُھَو أأَْعلَُم بِاْلُمهْھتَِديینَ  	  

“(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele 
et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.”28 

Hakk’a davet açısından insanlar üç sınıfa ayrılabilir. Bu ayet-i kerimede üç sınıfa yapılacak davet 
şeklinin bir özeti sayılmalıdır:  

1. Aklı selim sahibi ve eşyanın hakikatini öğrenen araştırıcı alimler. Davette “hikmet” ile davranma 
bunlar içindir. Zira hikmet, kesin olan delillerdir.  

                                                        
24	  Ahzâb	  Suresi,	  [33:30-‐31]	  
25	  Âl-‐i	  İmrân	  Suresi,	  [3:110]	  
26	  Müslim,	  Îmân,	  78;	  Tirmizî,	  Fiten,	  11;	  Nesâî,	  Îmân,	  17	  
27	  En‘âm	  Suresi,	  [6:108]	  
28	  Nahl	  Suresi,	  [16:125]	  
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2. Halkın çoğunluğunu teşkil eden ve henüz sağlam fıtratını koruyan orta sınıf. Güzel öğüt bunlar 
içindir. 

3. Mücadeleci, inatçı ve düşman kimseler. Mücadele yolunun en güzeliyle davet edilmesi istenenler 
de bunlardır. Zira unutmamak gerekir ki, Allah Hz. Musa’nın Firavun’a bile yumuşak sözle davette 
bulunmasını emretmiştir.  

Bu ifadelerden yola çıkarak İslam dinini entelektüel kesime ikna edici bilgi (hikmet) ile, halka güzel 
öğüt ile yapılmasını ve tartışmaya düşkün olanlarla da en güzel şekilde tartışarak, barışçı bir üslupla 
yapılması esastır diyebiliriz. 

Kabul edenler Muhammed ümmetine dahil olurlar, kabul etmeyenlere ise maddi veya manevi en 
küçük bir baskı ve şiddet uygulamasında bulunulamaz. Herkesin irade sahibi bir varlık olarak tercihi ve 
bundan dolayı Allah katında sorumluluğu kendisine aittir, inancıyla baş başa bırakılır.29  

Alınacak  Dersler  
1. Ümmet bir peygambere tabi topluluk demektir. 
2.  Her ümmetin kendisine özgü inançları ve kutsalları bulunur. 
3. İnsanların kabileden millete, cemaatten ümmete varıncaya kadar farklı topluluklara ayrılmış 

olması onların birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları içindir.30  
4. Renkleri, dilleri, dinleri ayrı da olsa bütün insanlar Âdem ve Havva’nın çocuklarıdır ve her şeyden 

önce insan kardeştirler. Birbirleri üzerinde de bu kardeşliğin doğurduğu haklar vardır.31  
5. İnsan şerefini insaniyetinden alır.32 
6. İslam toplumu vasat ümmet çerçevesindeki vasıfları itibariyle diğer ümmetlerin  

- Dikkatini çeken,  
- İmrenilen,  
- Örneklik teşkil eden  
- Gerçek insanlığın nasıl olması gerektiğine canlı şahit / kanıt niteliği taşıyan,  
- Taklit eden değil başkalarına model olan bir özelliğe sahiptir.  

7. İslam ümmetinin modeli de peygamberleri Muhammed’dir. 

Bu Hafta  

أأَْعلَُم بَِمن  اادْدعُع إإِلِى َسبيِیِل رَربَِّك بِاْلِحْكَمِة وَوااْلَمْوِعظَِة ااْلَحَسنَِة وَوَجادِدْلهُھم بِالَّتِي هھھِھَي أأَْحَسُن إإنِنَّ رَربََّك هھھُھوَ 
َعن َسبيِیلهِِھ وَوهھھُھَو أأَْعلَُم بِاْلُمهْھتَِديینَ  َضلَّ  	  

“(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde             
mücadele et !  Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.”33 
Ayeti Kerimesinin tefsirini ailemiz ile okuyalım. 

                                                        
29	  En’am	  Suresi,	  [6:104];	  Tevbe	  Suresi,	  [9:129];	  Yunus	  Suresi,	  [10:43-‐44,	  108];	  İsrâ	  Suresi,	  [17:15];	  Neml	  Suresi,	  [27:92];	  	  
	  	  	  	  Kâfirûn	  Suresi,	  [109:6]	  
30	  Hucurât	  Suresi,	  [49:13]	  
31	  Nisâ	  Suresi,	  [4:1]	  
32	  İsrâ	  Suresi,	  [17:70]	  
33	  Nahl	  Suresi,	  [16:125]	  


