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Ders  :  162 

Konu :  VASAT OLMAK – 2 

7. Korku ve ümit arasında dengelidirler: 

İslâm’da “beyne’l-havfi ve’r-reca” anlayışı vardır. Yani iman ve amellerin sonucunu görme 

bakımında endişe (havf) ve ümit (reca) arası olmak. Reca, bir konuda istekli ve umutlu olmaktır. 

Bunun tersi olan havf ise bir şeyden korkmak, endişe etmektir. 

Havf ve reca vasat ümmet olan müslümanların dengeli tavırlarından biridir. Onlar ellerinden 

geldiği kadar kulluk görevlerini yaparlar, âhiret için hazırlık yaparlar. Ama hem tam yapamadım diye 

endişe ederler, hem de Allah’ın rahmet, lütuf ve bağışını isterler, ümit ederler. Kur’an onların bu 

durumunu şöyle anlatıyor: 

“Onlar, korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler.”1  

“Onlar âhiretten çekinir ve Rabbinin rahmetini umarlar.”2       

Mü’minler Allah’ın azabından emin olmazlar, rahmetinden ümit kesmezler. Allah’ın rahmetinden 

ümit kesmek ifrattır. Allah’ın rahmetinden ancak kâfirler ümit keser.3  

 

8. Çalışmalarında ve kazanmalarında dengelidirler. 

Tembellik tefrit, ölümüne çalışmak veya çok aceleci davranmak ise ifrattır. Aşırı hırs ifrat, 

tembellik tefrittir. Müslüman kanaat sahibidir, ama pinti, dilenci, asalak değildir, olmamalıdır. Allah’ı ve 

ahireti unutacak kadar kazanma hırsı zararlı olduğu gibi, en temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bile 

çalışmamak da yanlıştır. Müslüman ölüm gelinceye kadar makul, dengeli ve salih amel olan çalışmalara 

devam eder. Çalışma delisi olmak ifrat, yan gelip yatmak da tefrittir. 

 

9. Sevgi ve nefretlerinde dengelidirler: 

Mü’minler; sevdiklerini ölümüne sevmezler, kimseden de ölümüne ve sonsuz nefret etmezler. 

Onlar mutlak sevgiyi ve korkuyu yalnızca Allah’a tahsis ederler. 

Onların sevgi ve düşmanlıklarında ifrat ve tefritten uzak bir denge, bir ölçü, bir istikrar vardır. 

Onlar Peygamber (s.a.v.)‘in şu tavsiyesini kulaklarına küpe yaparlar: 

يبََك اَْحبِْب َحبِيبََك َهْونًا ما،َعَسى اَْن يَُكوَن بَِغيَضَك يَْوًما َما، َواْبِغْض بَِغيَضَك َهْونًا ما َعَسى اَْن يَُكوَن َحبِ  

  يَْوًما َما

 “Sevdiğin kişiyi ölçülü sev, gün gelir hasmın olur. Kızdığın kimseye karşı da ölçülü kız, gün gelir 

dostun olur.”4    

 

                                                 

1 Secde Suresi,16. ayet 
2 Zümer Suresi, 9. ayet 
3 Hicr  Suresi, 56. ayet 
4 Tirmizî, Birr, 60  
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10. Saygı ve alçakgönüllülükte dengelidirler: 

Mü’minler, başkasına saygı göstereceğim diye kendilerini küçültmezler. Başkalarına karşı gururlu 

ve kibirli olmadıkları gibi, zelil ve köle gibi de olmazlar. Ne gurur, ne sünepelik. Ne dik kafalı, ne de 

yağcı. Ciddi, ama mütevazidirler. Ne büyüklük gösterisi, ne kendini aşağı görme. Ne tepeden bakma, ne 

de çıkar için boyun bükme ve ezilip büzülme. İkisinin ortası, şahsiyetli ve vakarlıdırlar. 

 

11. Öfkelerinde dengelidirler: 

Cehâlet ile duyarsızlık arası ahlâkî bir denge, imanî bir tavırdır. Câhil, bir açıdan ne yaptığını ve 

olgun davranmayı bilmemektir. Bazıları da aldırmaz, vurdum duymaz olabilir. Böylelerinin şerefine 

saldırı olsa aldırmazlar, çıkarları için bütün değerleri feda edebilirler. Hilm ise bu ikisi arasında denge 

ahlâkıdır. Halim selim insan, nerde nasıl davranacağını bilir, ne aşırı evhamlı, ne câhil, ne de 

vurdumduymazdır. Yerinde ve olgun konuşur, olgun davranır, âdil ve dengeli karar verir, kendini uygun 

şekilde savunmasını bilir. Olgunluk, vakar, ciddiyet, nerede nasıl davranılması gerektiğini bilmek olan 

‘hilm’ ahlâkı vasat ümmetin, yani mü’minlerin ahlâkıdır. Öfkeyi yerinde kullanmak Kur’an’ın emridir. 

الَِذيَن يُْنِفقُوَن فِي الَسَراِء َوالَضَراِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلَعافِيَن َعِن النَاِس َوّللَاُ  يُِحب   اْلُمْحِسنِينَ *            
                                                                
‘‘O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. 

Allah da güzel davranışta bulunanları sever." 5 

12. Dinlenmede, eğlenmede dengelidirler: 

İslâm, ölçülü, meşru ve sınırı aşmayan eğlencelere izin vermiştir. Ama müslüman ne çılgınca, 

sınırsız, edep sınırlarını aşan eğlencelere meyleder, ne de her türlü eğlenceyi, müziği, düğün derneği 

delilsiz, peşinen haram sayar. 

ُموا َطي ِبَاِت َما أََحَل ّللَاُ لَُكْم َو َا تَْعدَُيوا  إِنَ  ّللَاَ   َا يُِحب  اْلُمْعدَِيينَ *  يَا أَي َها الَِذيَن آَمنُوا  َا تَُحر ِ

 ‘’Ey iman edenler! Allah´ın size helâl kıldığı iyi ve temiz şeyleri (siz kendinize) haram kılmayın ve sınırı 

aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.‘‘ 6 

Müslüman yerine göre, yaşına ve statüsüne uygun, meşru eğlencelere katılabilir, seyredebilir. 

 

13. Yeme ve içmede dengelidirler: 

Müslüman, ihtiyacı kadar yer. Ne çok dindar olacağım diye zaruri ihtiyaçlarını kısar, ne de midesini 

tıka basa doldurur.  Aşırı yeme ifrat, nefse eziyet etmek tefrittir. Bedenin hakkını meşru ölçülerde 

karşılamak vasattır ve mü’mine yakışandır. 

 

 َوُكلُوا َواْشَربُوا َو َا تُْسِرفُوا إِنَهُ   اَ  يُِحب   اْلُمْسرِ فِينَ *

 ‘‘…Yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez."7  

 

                                                 

5 Âl-i İmran Suresi,134. ayet 
6 Mâide Suresi, 87. ayet 
7 A’râf Suresi, 31.ayet 
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14. Eşya edinmede ve kullanmada dengelidirler: 

Elbise, ev eşyası, âlet-edevat; hayatın devamı için zaruridir. Mü’minler, bunu da yeteri kadar, 

günün şartlarına ve bütçeye göre yaparlar. İhtiyacı giderecek kadar eşya ve elbise edinirler. Hava atmak, 

kibirlenmek ve gösteriş için değil. Onlar bir insan veya ev için neyin ne kadar lazım, neyin kapitalizmin 

propagandası ve modernizmin dayatması olduğuna imanî olgunlukla karar verirler. 

 

15. O Peygamber sevgisinde dengelidirler: 

Olduğundan fazla yüceltmek veya olduğundan daha aşağı kabul etmek aşırılıktır. Yüceltmeci 

peygamber tasavvuru da yanlış, indirmeci peygamber tasavvuru da yanlıştır. Biri ifrat, diğeri tefrittir. Hz. 

Muhammed (s.a.v.) beşerdi ama Allah’ın elçisi idi. Onu beşer üstü saymak doğru olmadığı gibi, onu 

(hâşa) postacı saymak da doğru değildir. 

Mü’minlerin peygamber tasavvuru Kur’an’a uygundur, dengelidir, ölçülüdür. Peygamber (s.a.v.) 

buyurdu ki:  

 “Hristiyanların Meryem oğlunu methettikleri gibi beni de aşırı methetmeyin. Ben ancak bir kulum. 

(Bana) Allah’ın kulu ve elçisi deyiniz.”8   

 

16. Hikmetli davranmada dengelidirler: 

Mü’minler, her işlerini hikmet üzere, gereği kadar, yerinde ve düzgün, maksada uygun yaratan 

Allah’ın ‘‘el-Hakîm‘‘ isminden faydalanarak bütün işlerini hikmetle, dengeli, faydalı (hayr) olacak şekilde 

yapmaya çalışırlar. 

Onlar insanlarla ilişkilerinde, alış verişlerinde ne aldatırlar ve ne de aldanırlar. Zira birinde 

insanları kandırmak, aldatmak, haklara tecavüz, diğerinde aldanmak, kullanılmak, zarara uğramak söz 

konusudur. 

 

17. Toplum düzeninde dengelidirler: 

Mü‘min, ne ferdin çıkarı için toplumun feda edilmesini, ne de toplumun çıkarı için ferdin feda 

edilmesini onaylar. Orta yolu izler, yerine göre toplumun maslahatını (faydasını) önceler, yerine göre 

kişinin maslahatını. Müslümanlar, sınırsız serbestliği tasvip etmediği gibi, insanın kişiliğini ve meşru 

haklarını kısıtlamayı onaylamaz. 

 

18. Güç kullanımında dengelidirler: 

Mü’minler, her türlü güçlerini/imkânlarını (beden, mal, bilgi ve makam gibi) aşırı ve zararlı değil, 

kendilerine ve çevrelerine faydalı olacak şekilde kullanırlar. Onlar ne korkaktırlar ne de cahil cesaretine 

sahiptirler. İkisinin ortası, denge ve itidal olan şecaat ahlâkına sahiptirler.  

ِ  َعاقِبَةُ   ِِ َونََهْوا َعِن اْلُمْنَكِر  َولِِلَ الَِذيَن إِْن َمَكنَاُهْم فِي اْْلَْرِض أَقَاُموا الَصَل ةَ َوآتَُوا الَََّكاةَ َوأََمُروا بِاْلَمْعُرو

 اْْلُ ُمورِ *                                                                

 ‘‘Onlar (o müminler) ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar, zekâtı verirler, 

iyiliği emreder ve kötülükten nehyederler. İşlerin sonu Allah´a varır.‘‘9 

                                                 

8 Buhârî, Enbiyâ 48 
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19. Beşer olmada dengelidirler: 

İnsan tabiatı hem iyiye hem de kötüye meyillidir. İnsan, seçim ve tercihleriyle kendi fıtratına 

müdahalede bulunur ve kendine istikamet belirler. İnsan, salt iyilik üzere olan melek ile salt kötülük 

üzere olan şeytan arasında gidip gelme, “melekten yüce, şeytandan alçak” olma imkânına sahiptir. 

Bedensel tabiatı onu aşağıya, ruhsal tabiatı ise onu yukarıya çeker. Bu demektir ki insan ne melektir, ne 

de şeytandır.  

 

ALINACAK DERSLER: 

1. Mü’min korku ile ümit arasında olmalı, Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeli, azabından da 

emin olmamalıdır. 

2. Müslüman, kazancında ifrat ve tefritten sakınmalıdır. Allah’ı ve ahireti unutmamalı, dünyayı da 

tamamen terketmemelidir. 

3. Saygı, sevgi ve nefrette ölçülü olmalıdır. 

4. Mü’min, yemede, içmede, giyimde, eğlenmede, eşya edinmede Kur’an ve sünnet ölçülerine 

uymalıdır.  

 

Alçakta olanı, sel alır gider, 

   Yükseğe çıkanı, yel alır gider. 

                                  (Atasözü) 

 

BU HAFTA: 

1. Mâide Suresi 87. ayetin tefsirini okuyalım. 

2. Yemede, içmede, giyimde, sevgi ve saygıda ölçülü olup olmadığımızı gözden geçirelim. 

3. Bu dersi aile fertlerimizle de işleyelim. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                    

9 Hac Suresi, 41. ayet 


