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Ders  :  142 

Konu :  KUR’ÂN’DA TOPLUMSAL İMTİHAN 

Bireysel imtihan konusunu geçen derste işlemiştik. Bu dersimizde de toplumsal imtihan konusunu 

müstakil başlık altında işleyeceğiz. 

TOPLUMSAL İMTİHAN 

Toplumsal imtihan, insanların toplumsal sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin test 

edildiği, ortaya çıkarıldığı bir süreçtir. Toplumsal imtihanın alanı da aynı şekilde toplumsal sorumluluk 

alanları üzerinde gerçekleşmektedir. Gerek dünyevî, gerekse uhrevî ceza ve müeyyide verilebilmesi 

birey ve toplumların hem bireysel hem de toplumsal sorumluluk alanlarında imtihan edilmesini zorunlu 

kılmaktadır. Nitekim Kur’ân; 

اء َوُزْلِزلُوْا  رَّ سَّ ْتهُُم اْلبَأَْساء َوالضَّ ثَُل الَِّذيَن َخلَْوْا ِمن قَْبلُِكم مَّ ا يَأْتُِكم مَّ أأَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوْا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

ِ قَِريب   ﴿٤١٢﴾  ِ أاَل إِنَّ نَْصَر ّللاه ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعهُ َمتَى نَْصُر ّللاه  َحتَّى يَقُوَل الرَّ

 “(Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden cennete 

gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, nihayet 

Peygamber ve beraberindeki mü’minler: Allah'ın yardımı ne zaman! dediler. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı 

yakındır”1 şeklindeki ifadelerle, benzer ifadelerin yer aldığı ayetlerde geçen; 

ابِِرينَ  ﴿١٢٤﴾ ُ الَِّذيَن َجاهَُدوْا ِمنُكْم َويَْعلََم الصَّ ا يَْعلَِم ّللاه   أَْم َحِسْبتُْم أَن تَْدُخلُوْا اْلَجنَّةَ َولَمَّ

“Yoksa siz; Allah, içinizden cihad edenleri (deneyip) ayırt etmeden ve yine sabredenleri (deneyip) ayırt 

etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız?”2 ifadesi ile cennete girebilmenin ciddî bir bedelinin olduğunu, 

insanların bu tür imtihanlarla yüzleşmeden cennete giremeyeceklerini bildirmektedir. 

O dönemin peygamberi ile çevresindeki soru soran mü’minlerini düşünelim. Bu soru Hakk’a ulaştığı 

kesin olan bir peygamber ile kendi çevresindeki Allah'a inanmış kimseler tarafından soruluyor. Soru 

"Allah'ın yardımı ne zaman?" şeklindedir. Bu soru bize böylesine Hakk’a ulaşmış kalpleri sarsan 

sıkıntının çapını somut olarak anlatacak niteliktedir. Sözünü ettiğimiz soylu kalpleri baskısı altına alan 

sıkıntı tarif edilmez boyutlara ulaşmış ki, bu kalplerden "Allah'ın yardımı ne zaman gelecek?" şeklinde 

bezginliği dışa vuran bir soru yükselmiştir. Kalpler, bu sarsıcı sıkıntı karşısında sebat edince, direnişini 

sürdürünce, işte o zaman yüce Allah'ın vaadi gerçekleşir, O'nun yardımı imdada yetişiverir: "İyi bilin ki, 

Allah'ın yardımı yakındır." 

Bu yardım onu hakedenler için hazır bekletiliyor. Fakat onu ancak sonuna kadar direnmeye devam 

edenler, sebat edenler hakedebilir. Sıkıntıya ve darlığa göğüs gerenler, sarsıntıya kapılmaksızın bu 

direnişi gösterenler, zulüm karşısında baş eğmeyenler, yüce Allah'ın bu yardımını dilediği kimselere 

göndereceğine kesinlikle inananlar, hatta sıkıntı doruk noktasına ulaştığı anlarda bile yalnızca Allah'ın 

yardımını gözleyenler; başka hiçbir çözüme, Allah'ın katından gelmeyen herhangi bir desteğe kesinlikle 

                                                 

1 Bakara, 2/214.  
2 Âl-i İmrân, 3/142; Tevbe, 9/16. 
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ümit bağlamayanlar bu yardıma hak kazanabilirler. Zaten sözkonusu yardım sadece Allah katından 

gelebilir. 

İşte mü’minler bu kesin direniş sayesinde Cennet’e girerler, buna lâyık olurlar, buna öncelik kazanırlar. 

Cihaddan, imtihandan, sabırdan, direnişten, sebattan, sırf Allah'a yönelmekten, bilinçlerinde sırf O'nu 

yaşatmaktan, O'nun dışındaki herşeyle ve herkesle bağını kopardıktan sonra gelen bir hak ediştir bu. 3 

Ayrıca fitne kavramının içerisinde geçtiği Mekkî ayetlerden olan Ankebût, 29/2.-3. ayetlerin; 

﴾٤أََحِسَب النَّاُس أَن يُْتَرُكوا أَن يَقُولُوا آَمنَّا َوهُْم اَل يُْفتَنُوَن ﴿   

ُ الَِّذيَن َصَدقُوا َولَيَْعلََمنَّ اْلَكاِذبِيَن ﴿ ﴾٣َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبلِِهْم فَلَيَْعلََمنَّ ّللاَّ  

“İnsanlar, “İnandık” demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.”4 

“Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah, doğru söyleyenleri de mutlaka bilir, 

yalancıları da mutlaka bilir.”5 

Bu ayetlerin Mekke’de müşriklerin baskı ve işkencelerine maruz kalan mü’minler hakkında nazil 

olduğu ifade edilmekte ve orada da insanların “inandık” dedikten sonra bu tür zorluklarla imtihan 

edilmeden bırakılmayacakları bildirilmektedir. Medenî sûrelerden olan gerek yukarıda meali verilen 

Bakara sûresindeki ayette, gerekse Âl-i İmrân sûresindeki benzer ayette bu tür zorluklarla imtihan 

edilmeden cennete girilemeyeceğinin ifade edilmesi; imtihanın, hayatın her konum ve aşamasında 

karşılaşılacak kesintisiz bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Mekke ve Medine dönemlerinde 

benzer anlamlar taşıyan ayetlerin gelişi buna açıkça işaret etmektedir. Meali verilen ayetin Uhud ve 

Hendek (Ahzâb) savaşları esnasında yaşanan zorluklar sonrası nazil olduğu zikredilmektedir.6 Ayet, 

Muhammed (s.a.v.)’in ümmetinin de sünnetullah gereği kendilerinden önceki bütün toplumlar gibi 

sıkıntı ve zorluklar geçirerek, ciddî düşmanlık ve dirençlerle karşılaşarak, ihtilaflar yaşayarak onların 

yaşadığı durumlara maruz kalacaklarını ifade etmektedir.7  

Kısaca mü’minler, müşriklerin ve Ehl-i Kitab’ın karşı çıkışları, inkar ve düşmanlıkları karşısında,8 

Allah (cc)’a asî olan bu tür kitlelerle her zaman mücadele etmek ve savaşmak zorunda kalabilecekleri ve 

gerçekten iman etmenin, İslâm’ı din olarak seçmenin kolaylıklarla dolu bir yol olmadığı konusunda 

uyarılmaktadırlar.9 

Tarihin ve insanlığın gidişatına müdahil olmak gibi ciddî bir iddia ve sorumluluğu üstlenmek, 

birey ve toplumların bağlı bulundukları Allah (cc)’ın dışındaki bağ ve zincirleri çözme misyonuyla ortaya 

çıkmak, bu tür zorluk ve meşakkatlerle imtihan olmayı, onları göze almayı, göğüsleyerek direnmeyi ve 

sabretmeyi gerekli kılmaktadır. Bu, imtihanda başarılı olmanın yegane yoludur. Zaten imtihan da 

yukarıda geçen ayette görüldüğü gibi, bu iddia ve sorumluluk uğruna mücadele edenlerle bu mücadele 

esnasında karşılaşılacak zorluklara rağmen onları sürdürenleri ve sabredenleri ortaya çıkarmak içindir.10 

Aksi takdirde bu iddia ve sorumluluk anlamsız kalacaktır. Bunun için yukarıda meali verilen ayetle 

                                                 

3 Fizilal’il Kur’an 
4 Ankebût, 29/2 
5 Ankebût, 29/3 
6 Taberî, II, 411; Yazır, II, 752. 
7 Yazır, II, 752. 
8 Zamahşerî, Keşşâf, I, 257. 
9 Mevdûdî, Tefhîm, I, 168. 
10 Âl-i İmrân, 3/142. 
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benzer anlamlar içeren bir çok ayet yirmiüç yıllık nüzûl sürecinin hemen her aşamasına, farklı 

bağlamlarla serpiştirilmiştir. 

İslâm; iman, ahlâk, hukuk ve kamusal alan arasında bir ayrıma gitmediği gibi, onlar arasında uyum 

ve dengenin oluşunu, hem bireysel hem de toplumsal huzur, güvenlik ve barışın da güvencesi olarak 

görmektedir. Zaten iman, tabiatı gereği sahip olduğu bünyeyi ve çevresini harekete geçiren bir 

cevherdir. Bu yüzden de sonuçlarını toplum içerisinde doğuran bir değer11 olduğundan, toplumsal hayata 

ahlâkî değer ve hukûkî normlar şeklinde yansımaktadır. Yani iman; davranış, değer ve normların çıkış 

noktası ve onların belirleyicisidir.12 Bu yüzden imtihanın gerçekleşmesi ancak toplum içerisinde 

yaşamakla mümkündür. Bu da asıl imtihanın toplum içerisinde ve toplumsal sorumluluk alanlarında 

gerçekleştiğini gösterir. Zaten toplumsal yansıması olmayan hiç bir inanç, ibadet, davranış ve tutumdan 

da bahsedilemez. Bu sebeple bireysel imtihan ile toplumsal imtihan arasında bir ilişki söz konusu 

olduğu için onları birbirinden bağımsız düşünmek de mümkün görünmemektedir.  

Toplumsal anlamda da olsa kötülük veya iyilikle imtihan olgusunu nihaî olarak her birey kendi 

nefsinde hisseder. Bu durum karşısında ortaya koyacağı davranış, tutum ve iradenin niteliğini tespit 

eder. Birey, benimsediği bu iradenin toplumsal bir irade haline dönüşmesini sağlamaya çalışır. Böylece 

toplumsal boyutu olan ve toplumun gidişatını etkileyen bu olgu, bütün toplumun almış olduğu olumlu 

veya olumsuz irade, davranış, tavır ve tutum, toplumsal imtihan olarak nitelenebilir. Bütün bu iradenin 

niteliğini belirleyen de temelde kişi veya toplumun sahip olduğu inanç, ahlâk, değer ve şahsiyettir. 

 

Alınacak Dersler: 

1. Hayat bir imtihandır. Her imtihan ispat gerektirir.  

2. Sadece inandık demek imtihan olmamayı gerektirmez. 

3. Kişinin ve toplumun imtihanı bir diğerini etkileyen imtihanlardır. 

4. Sorumluluklarımızı ihmal edersek hem bireysel hem de toplumsal imtihanda zarar edenlerden 

oluruz.    

5. Kişiler ve toplumlar sadece yaptıklarından değil yapmaları gerekipte yapmadıklarından da 

sorumludurlar. 

Bu Hafta; 

1. Topluma karşı toplumsal sorumluluklarımızı teşkilat içerisinde hizmet etmek ile nasıl 

ilişkilendirebiliriz?  

2. Sorumluluktan kaçan toplumların toplumsal imtihan bağlamında akibetleri nasıl olmuştur? 

Kuran ayetlerinden örnekler araştırınız.  

                                                 

11 Yaman, Kur’an’da Yasamanın Arka Planı Olarak Ahlâk, s. 2. 
12 İman davranış, değer ve normların hareket noktası ve keyfiyetinin belirleyicisi olduğundan ondan kaynaklanmayan olumlu davranış ve 
değerlerin dünyada huzur ve güvenliğe katkısı olmuş olabilir, ancak onlar için uhrevî bir mükafat yoktur. Bkz: Muhammed, 47/9, 28, 32; Tevbe, 
9/17, 69 vb. 


