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BİREYSEL VE TOPLUMSAL VAROLUŞUN İNSANİLEŞTİRİLMESİNİN 

BİRİCİK YOLU 

     “Hakikat ehli insan, ancak kendinde gerçekleştirmiş olduğu şeylerle ferahlar, huzur bulur. 

Tıpkı Bestâmî’nin “İsm-i A’zâm nedir?” sorusuna, “O sıdk ve ihlâstır; sen sıdk ve ihlâs sahibi ol; 

sonra, istediğin ismi İsm-i A’zâm olarak al” yanıtında vurgulandığı gibi.” 2 

     Ünlü bilge sufi İbn Arabi’nin çok sevgili sufi Bestami’nin ifadesine katılarak ve dayanarak 

yaptığı bu açıklama, gerçekte birey olarak insanın ve toplum olarak insanlığın erdemli ve 

esenlikli bir varoluş sergileyebilmesinin temel ve biricik yönteminin izahını barındırmaktadır. 

     Bu önemli vurgulamada, bireysel ve toplumsal aydınlanma ve kurtuluşun biricik reçetesi 

olarak zikredilen “ihlâs” ve “sıdk” temel kriterlerine kavramsal ve anlamsal olarak biraz 

yakından bakalım.  

A- Bireysel Aydınlanma ve Kurtuluşun İki Temel Unsuru Olarak “İhlâs” ve “Sıdk” 

     “İhlâs” kavramı dini ve ilahi düşünce bağlamında “bireyin Tanrı’ya inanç ve O’nu 

anmaya yönelik eylemselliklerde bulunma (iman ve ibadet) konularında içtenlikli, dürüst, 

özgür ve nesnel olmasını; toplumsal, ideolojik, çıkarsal, psikolojik vb. hiçbir neden ve ilintiyi 

kendisi ile Tanrı arasındaki ilişkiye bulaştırmamasını” gerekli kılar ve deyimler. Sufilerin, 

üzerinde önemle durdukları kavramlardan birisi olan “ihlâs”, insanın, tüm eylem, davranış ve 

tutumlarında, maddi hiçbir nedenle hareket etmemesini ve yalnızca nesnel erdemlilik amaç 

ve ereğini gütmesini ya da özdeş deyimle yalnızca Rabbin rıza ve hoşnutluğunu amaç 

edinmesini anlatır genel olarak. “İhlâs” kavramı bireyin erdemlilik sürecine, daha doğrusu 

gerçek anlamda insan olma yoluna girişinin ilk temel koşulu niteliğinde olması nedeniyle 

büyük önem ve değere sahiptir ve bu bağlamda yeterince kavranması, ayırt edilmesi gerekir. 

Bu kavramın hakikatte ve yalın/sade bir ifadeyle yalnızca “nedensizlik” anlamına geldiğini 

söylemek mümkündür. İnsan, Cenâb-ı Hakk’ın üç temel buyruğu olan “iman, ibadet ve 

adalet” temel ilkeleri bağlamındaki tüm düşünüm, duygulanım, tutum ve davranışlarında, 

akla gelebilecek hiçbir neden, amaç ve erekle hareket ediyor olmamalıdır. Bu nedenler 

toplumsal, siyasal, ideolojik, çıkarsal, psikolojik, biyolojik vb. çeşitli alanlardan kaynaklı 

olabilir. Somutlaştırmak gerekirse, yoksun durumdaki bir kimseye parasal yardımda 

bulunarak yardımseverlik erdemliliğini gerçekleştirmek durumundaki bir kişinin bu 

davranışının “ihlâs” temel buyruğunu içermesi için; bu kişinin, sözü edilen davranışı 

toplumsal algılamalara ilişkin somut ya da belirgin hiçbir neden, amaç ve gayeyle yapmamış 
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olması gerekir. Bu, “hiçbir nedene dayalı olmamak” özelliğini kapsadığında davranış “ihlâs” 

öğesini içeriyor olma konumuna ulaşabilecektir ancak. Bu “nedensizlik/amaçsızlık/gayesizlik” 

özelliğindendir ki, “Nefs’e (kişilik) en ağır gelen şeyin ve bu nedenle de dünyada en yüce 

şeyin  ‘ihlâs’  olduğu; çünkü nefs’in (benlik duygusu) onda payına düşen hiçbir şeyin 

olmadığı” önemle vurgulanmıştır.3 “İhlâs” öylesine önemli ve nazik bir içsel/manevi hakikat 

değeridir ki, kişinin, kendi duygulanım ve davranışlarında Tanrısal amaçlılığın / rıza-i İlahinin 

temel etken olarak yer aldığını düşünmesi ve buna inanması bile, bunun yani ihlâs 

durumunun gerçek bir yetkinlikte oluşmadığını gösterir ve birey bu kez bu yönlü düşünce ve 

inancını yok etmeye yönelik uğraş verme durumunda kalabilir. 

“İhlâsın” zıddı ve karşıtı “kibr”dir (lekelenme; heva ve hevesçe kirletilmiştik hali). Kur’an-ı 

Kerim’de, Allah’ın insan olarak yarattığı Âdem’e tüm melekler secde ederken, İblis’in, 

mantıksal çıkarsama (akıl yürütme / çıkarsamada bulunma / pozitif bilimsel analizde 

bulunma) yöntemi doğrultusunda “ben ateşten, Âdem ise topraktan yaratıldı, dolayısıyla ben 

ondan üstünüm; benim kuru bir çamurdan yaratılmış olan bir insana secde etmem mümkün 

değil” diyerek üstünlük tasladığı ve böylece “kibr” tutumunu takınmaktan yana tercih yaptığı; 

bu şekilde “Şeytanlaşan” İblisin, “kendisine müsaade edilmesi durumunda insanların büyük 

kısmını kandırıp yoldan çıkaracağını, bu durumdan ancak ‘ihlâs’ sahibi /samimi olanların 

kurtulup hariç kalacağını” söylediğinin anlatılması bu bağlamda büyük bir önem ve değer 

taşımaktadır.  

Böylece “ihlâs” kavramının “insanın niyet/kasıt/irade ve içsel tutum olarak 

manevi/anlamsal öz cevherine sahip olmayı tercih etmesi” temel özelliği vurgulanmak 

gerekir. 

“Sıdk” kavramı ise “ihlâsın” yani bu içsel ve manevi temel özün dış dünyaya aks 

ettirilmesi, özün biçim ve görünürlüğe kavuşması, iradenin ifadesi ile ilişkili bulunmaktadır. 

Doğru ve dürüst olmak, içi-dışı bir olmak; eylem, tutum ve davranışlarımızın, içsel inancımızı, 

niyetimizi ve duygularımızı yansıtması gerekliliği; doğallık/tabiilik, içtenlik, baskılama ve 

riyadan azade kendiliğindenlik çerçevesinde amel/eylemsellikte bulunmak vb. gibi temel 

anlamları barındıran “sıdk” kavramı; insanın, kendisi ve çevresi ile olan ilişki ve diyalogunun 

sağlıklı olmasında büyük bir rol ve öneme sahiptir. Günümüz dünyasının özellikle doğu-İslam 

coğrafyasındaki toplumlarında yaşayan fertlerin yaşadığı içsel huzursuzluk ve bu içsel 

huzursuzluğun çevresel/toplumsal etki ve yansımalarının temelinde büyük oranda “sıdk” 

kavramı çevresindeki olumsuzlukların bulunduğu bile ileri sürülebilir. İçselleştirilmeyen bir 

davranış biçimine tutsaklık, kuşkusuz insan kişiliğinde baskılama ve zorlamanın yer 

edinmesine ve giderek iç ve dış dünyayı ve onlarla olan ilişki/etkileşimi tahrip edecektir. 

 

B- “İhlâs” ve “sıdk’ın” Toplumsal Alana İlişkin İfadesi Olarak “Adalet” ve “İrade” 
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Şimdi de böylece bireysel aydınlanmanın yolunun biricik iki temel unsuru olduğu 

belirtilmeye çalışılan “ihlâs” ve “sıdk” kavramlarının, toplumsal aydınlanmanın yolunun 

biricik iki temel unsuru oluşları açısından irdelenmesine geçelim.  

Bireysel aydınlanma ve varoluş alanından, toplumsal aydınlanma ve varoluş alanına 

geçtiğimizde “ihlâs” ve “sıdk” kavramları, toplumsal yaşamın doğası gereği bizi “adalet” ve 

“irade” kavramlarına götürür.  “İhlâs” kavramının toplumsal yaşam alanındaki karşılığını 

oluşturan “adalet” kavramı, kuşkusuz “evrensel/insani ve nesnel anlamda hukuk” ve “kadim 

insanlık kültürünün ürünü olan evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri” yaklaşımını içerir. “Sıdk” 

kavramının toplumsal yaşam alanındaki karşılığını oluşturan “irade/istenç” kavramı da, yine 

kuşkusuz “bireysel ve toplumsal tercih ve irade, toplumsal uzlaşı, demokrasi, demokratik 

kültür, demokratik toplumsal yönetim” vb. temel yaklaşım biçimini kapsar ve içerir. “İhlâs” 

nasıl bireysel aydınlanma ve huzurda “temel öz” niteliğini oluşturuyor idiyse; onun, doğası 

gereği toplumsal alana uyarlanımda büründüğü kavram olan “adalet” te, toplumsal 

aydınlanma ve huzur bağlamında aynı şekilde “temel öz” mahiyetindedir. Yine bunun gibi, 

“sıdk” nasıl bireysel aydınlanma ve huzurda “temel özün ifade ve yansıması” niteliğini 

oluşturuyor idiyse; “sıdkın”, doğası gereği toplumsal alana uyarlanımda büründüğü kavram 

olan “irade” de, toplumsal aydınlanma ve huzur bağlamında aynı şekilde bu “temel özün 

ifade edilmesi, dış dünyaya ve hayata aktarılması” ile ilgili ve bu mahiyettedir.  

“İhlâs’ın” toplumsal alana aktarımında karşımıza çıkan “adalet/hukuk” kavramının temel 

yapısına ilişkin şu belirlemelerde bulunulabilir.  

        Din-i Hanif / İlahi Din / İslamiyet geleneğinde yer alan üç ana/temel ilke olan iman, 

ibadet ve adalet değerlerinin en önemli özelliği, bu vurguların somut ayrıntılandırılmasına 

ilişkin kesin bir netliğin, belirlenimin ya da sınırlamanın söz konusu olmayışıdır. Bu çerçevede 

üçüncü temel vurgu olan “adalet” ilkesine bakıldığında, “adalet” kavramının kaynaklarda 

yalnızca temel bir öz/ruh/inanç/tavır/tutum ve yaklaşım olarak belirtildiği, adalet değerinin 

gözetilmesi gereğinin vurgulandığı ve bunun ayrıntılarının somut biçimlerle sınırlandırılmadığı 

dikkat çekmektedir. Bu konuda temel ifadeler olarak kanımızca şunlar belirtilmelidir.           

Din-i Hanif / İlahi Din / İslamiyet geleneğinde üçüncü ana değer/ilke olan “adalet/hukuk” 

kavramı, kadim insanlık kültürünün içeriği ve ürünü olan ve somut olarak “evrensel/nesnel 

hukuk değerleri ve ilkeleri” dediğimiz değersel kazanımları içermekte, yansıtmakta ve onlarla 

uyum içinde bulunmaktadır. Kuşkusuz tam bu noktada, günümüz müslümanlarının, “hukuk 

ve demokrasiyi yalnızca kendi toplumlarının çıkarı için benimsediklerini” açıkça ifade 

etmekten bile kaçınmayan Batılı Utilitarianist/Faydacı mantalite ve yaklaşımın ayırdında 

olması gereği hatırlatılmalıdır. Fakat ne var ki giderek haksızlık ve zulmün pençesine doğru 

sürükleniyor gibi görünen günümüz insanlık ve dünyasının tek gerçek ümidi ve kurtarıcısı 

olabilecek olan, Din-i Hanif / İlahi Din / İslamiyet geleneğinde yer alan bu temel ve tümüyle 

nesnel/objektif adalet vurgusu/söylemi ve pratiğinden başka bir şey değildir ve 

olamayacaktır. Dolayısıyla tüm bu hatırlatma ve vurgular bağlamında ve bu aşamada; 

“insanlığın hukuku” ile “dini/dinsel hukuk” kavram ve adlandırmalarının tam da bu noktada 

çakışmakta ve aynı tarihsel süreci barındırmakta oldukları ifade edilerek teslim edilmek 

gerekir. Kadim insanlık kültürünün temel yaklaşımının bir ifadesi olan “evrensel hukuk 



değerleri ve ilkeleri”; insanlığın, iyiniyetli ve başka bir deyimle Din-i Hanif / İlahi Din / 

İslamiyet geleneğinde yer alan üç temel değer/buyruktan, toplumsal yaşam alanına ilişkin 

olanı olan “adalet” buyruğunun özünün ayrıntılarının ortaya konmasına yönelik çabaları 

olarak değerlendirilmek gerekir. 

     Tüm insanlığa / varlığa / etik değerlere yönelik bir sevgi ve inanç tutumu olmadan, adalet 

ya da hukukun özünün algılanıp kavranması mümkün görünmemektedir. Gerçekten 

İnananlar açısından, hukukun en temel ve belirleyici öğesi “adalet” kavramıdır. Hukuk bir 

bakıma adalete yönelik bulunan, en son ve nihai amacı adaleti sağlamak olan, idesi ve ideali 

adalet olan, bir toplumsal yaşam sistematiği bütünüdür. Hukukun ideal ya da olması 

gerekene ilişkin temel öğesi olan “adalet” kavramı ise, bir yandan böylece hukukun nihai 

amacı ve ereği olmakla, “hukuksal bir değer” olma özelliğindeyken; diğer yandan ise, 

sübjektif (kişisel) “adaletseverlik duygusu” anlamında, “ahlaksal (etik) değerler” alanına 

ilişkin bulunmaktadır. “Adaletseverlik, yardımseverlik, dürüstlük, iyiniyet vb.” ahlaksal 

değerlerin en temel özellikleri ise, tüm zaman ve mekân koşullarında tüm insanları kesin 

olarak bağlayıcı olmalarıdır. Hangi zaman ve mekânda, hangi koşulda, hangi özellik ve 

nitelikte olursa olsun tüm insanlar, ahlaksal değerlerin bağlayıcı buyruklarını kavramak, 

içselleştirmek ve yaşantılamak sorumluluğundadırlar. 

     “Sıdk’ın” toplumsal alana aktarımında karşımıza çıkan “irade/istenç” kavramı ve bu 

bağlamda söz konusu olan “bireysel ve toplumsal tercih ve irade, toplumsal uzlaşı, 

demokrasi, demokratik kültür, demokratik toplumsal yönetim” vb. temel yaklaşım biçiminin 

ayrıntılandırılmasına ilişkin şu belirlemelerde bulunulabilir.  

        Din-i Hanif / İlahi Din / İslamiyet’in anlam bütünselliği açısından bakıldığında da, hiç 

kuşkusuz “irade/istenç” kavramının bireyin ve toplumun aydınlanma ve kurtuluşu için 

olmazsa olmaz bir anlam ve öneme sahip olduğu söylenebilir. Öyle ki bir birey olarak insanın 

dinin temel unsurları olan iman-ibadet-adalet değerleri çerçevesindeki inanç, tutum ve 

davranışlarının hakiki anlamda varlık ve geçerlilik kazanabilmesi “özgür irade” ve 

“içselleştirilerek tercih edilmiş olma” koşulunun gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. Başka bir 

ifade ile düşünce, vicdan ve ifade hürriyetinin tümüyle var ve geçerli olmadığı bir toplumsal 

yapıda, gerçek anlamda ahlak/din/değer/maneviyat gerçekleşmesinden/yaşantılanmasından 

söz edilemez. Dolayısıyla dayatma/zor/gösteriş/menfaat/korku vb. herhangi bir “özgür 

iradeyi zaafa uğratan ya da onu yok eden”  içsel ya da dışsal etkenin hâkimiyetindeki bir 

“inanma / tapınma / adil olma” bağlamındaki varoluş sergilemesinin hiçbir ahlaki/dini 

kıymetinin olamayacağını kavramak ve teslim etmek durumundayız.  Bu yüzden İnsani 

yaşamın, belirlenim/determinizm karakterine sahip doğal yasaların egemen olduğu ve tüm 

oluşumun önceden belirlenmiş ilkeler doğrultusunda gerçekleştiği hayvanlar âlemindeki 

yaşam biçiminden farklılaşabilmesi için, bu anlamda bir sübjektivitenin/bireyselliğin 

önemsenmesi gerekir. Bireyselliğin varlığından söz edilebilmesi ise inanç, davranış ve 

eylemlerde özgün yeğlemelerin (tercih) belirleyici olduğu bir varoluş biçiminin mevcudiyeti 

ile mümkün olabilir ancak. 



    “Sıdk’ın” toplumsal alana aktarımında karşımıza çıkan “irade/istenç” kavramının çağdaş bir 

açılımı olarak “demokratik kültür” ya da “demokratik toplumsal yönetim ilkesi”, kadim 

insanlık kültürüne uygunluğu nedeniyle günümüz dünyasında bütün yönetimlerin 

meşruluklarının bir ölçütü olarak benimsenmek durumundadır. Baskıcı ve zorba bir yönetim 

olgusu ve ortamının demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesini olumsuz yönde 

etkileyeceğinde hiç kuşku yoktur. Demokratik toplumsal kültürün geliştirilmesi, mutlak 

anlamda, kuşkusuz evrensel hukuk değerleri sınırları içinde, özgür bir ortamın varlığı 

koşuluna bağlıdır. Özgürlüğün olmadığı yerde zor ve baskı vardır; zor ve baskı ise, insanlık 

yaşamını ve gelişimini engellemekten başka bir sonuç veremez. 

      Özgürlük, benimsenebilir biricik siyasal bir ilkeyi de ifade eder aynı zamanda. Özgürlüğün 

olabilirliği, aynı zamanda hukukla güttüğümüz temel ereği de yansıtmaktadır. Özgürlük, diğer 

yandan, bir devlete ‘estetik olma’ niteliğini kazandırır. Estetik devlette ana ilke, özgürlükle 

özgürlük vermektir. Özgürlük, aynı zamanda, doğaldır; insanlar sadece ona sahip olarak değil, 

bununla birlikte onu koruma duygusuyla doğarlar. Dolayısıyla bu çerçevede her insanın, 

ortadan kaldırılamaz bir hakla kendi öz düşüncesinin efendisi olduğunu; yıkım getirici 

sonuçlar doğurmadıkça yönetsel erkin buyrukları doğrultusunda konuşmaya 

zorlanamayacağını; yönetimin gerçek ödevinin özgürlük ortamını sağlamak olduğunu kabul 

ve teslim etmek zorundayız. Özgürlük ilkesi, başkalarının zorlamalarından korunmayı; her 

bireyin kendi anladığı biçimde özgürce mutluluğu arayabilmesini, amaçlarını 

belirleyebilmesini ve bunları gerçekleştirmeye girişebilmesini içerir. Doğal olarak kuşkusuz 

bütün bunlar, başkalarının özgürlüğünün kısıtlanmasının söz konusu olmaması, evrensel 

hukuk ilkelerine uygunluk koşuluyla geçerlidir. 

     İrade/istenç, inanç ve eylem alanlarını içerecek anlamda bir bütün olarak özgürlüğün en 

önemli işlevi, evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin bulgulanması (ortaya çıkarılması), 

algılanması (kavranıp idrak edilmesi) ve yaşantılanması (pratiğe aktarılması, uygulanması) 

sürecinde kendisini gösterir. Özgürlük, gerçekte bu nedenden ötürü en büyük öneme sahip 

bulunmaktadır. Adalet, insan hakları, hukuk devleti, demokrasi vb. evrensel hukuk değerleri 

ve ilkelerinin somut içeriksel öğelerinin sağlıklı bir biçimde bilinmesi ve oluşması için, özgür 

bir ortamın varlığının bir önkoşul olduğunda hiç bir kuşku olamaz. Özgürlüğün değil de 

baskının egemen olduğu, baskının izlerinin bile söz konusu olduğu bir varoluşsal ortamda 

evrensel hukuk değerleri ve ilkelerinin yetkin ve sağlıklı bir biçimde bulgulanmasına, 

algılanmasına ve özellikle yaşantılanmasına olanak yoktur. 

     Son olarak “öz’ün ifade biçimi” olarak nitelendirilebilecek olan “irade”nin, öz ve ruh 

niteliğindeki “adalet” tarafından sınırlandırılması konusuna da değinmek gerekir. “Toplumsal 

iradenin” belirleyicilik vasfının, “adalet” kavramı ve adaletin ayrıntılandırılması olarak 

karşımıza çıkan evrensel hukuk değerleri ve ilkeleri sınırları içerisinde geçerli olması gerektiği, 

kabul edilmesi gereken bir değersel hakikattir.  

     Hukukun, toplumsal irade ve gerçekliğe bağlı; toplumsal işlevini görebilmek için toplumun 

gereksinmelerini karşılamak ve onun koşullarıyla uyum içinde olmak durumunda olduğunda, 



adeta “toplumun doğal salgısı” olduğunda hiçbir kuşku yoktur. Hukuk kurallarının toplumsal 

irade ve gerçeklikle uyum içinde olması, aynı zamanda hukukun en son amacı olan adalet 

ilkesinin bir gereğidir. Hukukla toplumsal irade ve yapı arasında uyum olması gereği, adalet 

ilkesinin içeriğinin somut toplumsal koşullar çerçevesinde oluşturulması özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Toplumsal koşullar ve buna bağlı olarak hukuksal düşünce sürekli bir akış 

içerisindedir. Hukuk ta bu bağlamda temelde toplumsal bir olgu olarak, sözü edilen değişim 

sürecinin kapsamında yer almaktadır. 

     Hukukun, içinde bulunduğu toplumun iradesi ve değer yargılarıyla, nicelik ve nitelik olarak 

nasıl bir uyum göstermesi gerektiği konusu önemli bir sorun olarak kendisini göstermektedir. 

Bu konuda, hukukun, içinde bulunduğu toplumun tanıdığı değer sistemiyle uyum içerisinde 

olması gerektiği düşünülebilir. Bu anlamdaki toplumsal değer yargılarının, toplumdan 

topluma ve dönemden döneme değişkenlik gösterme özelliği de vardır. Ne var ki bu konuda 

önemli bir sınırın bulunması gerektiği, hiçbir durumda göz ardı edilmemelidir. Tüm insanlığın 

üzerinde uzlaştığı, kadim insanlık kültürünün bir ürünü ve yansıması olan ve ulusal ve 

uluslararası temel hukuksal belgelerde yer almış olan evrensel hukuk değerleri ve ilkelerine 

açıkça aykırı bir “kültür”, “toplumsal yapı” ya da “toplumsal iradenin” meşru ve doğru kabul 

edilerek olduğu gibi hukuksallaştırılması, toplumsal ve insanî yaşamın öz ruhu mahiyetindeki 

objektif adalet değerine kesin bir aykırılık oluşturacaktır. 


