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َ َوبِاْلَواِلدَْیِن اِْحَسانًا َوِذي اْلقُْرٰبى  ا۪ءیَل َال تَْعبُدُوَن اِالَّ �ّٰ َواِْذ اََخْذنَا ۪میثَاَق بَ۪نٓي اِْسَرٓ
ٰكوةَۜ ثُمَّ تََولَّْیتُْم اِالَّ َواْلیَتَاٰمى َواْلَمَسا۪كیِن  ٰلوةَ َوٰاتُوا الزَّ َوقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسنًا َواَ۪قیُموا الصَّ

 قَ۪لیًال ِمْنُكْم َواَْنتُْم ُمْعِرُضونَ 
Bir gün İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz, 
ana ve babanıza, yakınlarınıza, yetimlere ve miskinlere /çaresizlere[*] iyi davranacaksınız. 
İnsanlarla güzel konuşacak, namazı düzgün ve sürekli kılacak, zekâtı da vereceksiniz”. (Ey 
İsrailoğulları!) Pek azınız hariç, yüz çevirip sözünüzden dönmüştünüz. 
 

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim 

Kıymetli Arkadaşlar,  

Bugün Bakara suresi 83 ‘üncü ayeti kerimesini okuyoruz. 

“İsrailoğlullarından bir, ağır bir söz almıştık, o sözün içeriğinde şunlar vardı: Allahtan başkasına 

kulluk etmeyeceksiniz, anne, babaya ihsan ile muamele edeceksiniz, yakınlara, yetimlere, 

fakirlere ihsan ile muamele edeceksiniz ve insanlara da güzel konuşacaksınız, güzel söz 

söyleyeceksiniz.” 

Allah Teâla’nın aldığı bu ağır misakın içerisindeki maddelerden bir tanesi de, insanlara karşı 

güzel konuşmak. Çok önemli bir nokta, biraz açacağım Allah nasip ederse. 

“Bu sözün bir gereği olarak namazı ikame edecek ve zekâtı vereceksiniz!  Sonra onlardan az bir 

kısmı dışında çoğunluğu yüz çevirdi. Siz gerçekten sözünüzden dönen bir kavimsiniz,” yüz 

çeviren bir kavimsiniz, diyor Allah Teâla İsrailoğulları’na dönük olarak. Ve bu ayeti kerimenin 

Kur’an-ı Kerim’de yer almış olması sadece bir tarihsel anlatıdan ibaret değildir.  Allah Teâla 

burada onlardan alınan misakın detaylarını daha bilinen ifade ile anlaşmanın maddelerini bize 

anlatarak, aslında aynı beklentilerin bizim içinde geçerli olduğunu vurgulamaktadır. 

Allah’tan başkasına kulluk yapmamak, anne babaya ihsan ile muamele yapmak. Allah’tan 

başkasına kulluk yapmamak emrinin hemen arkasından ihsan muamelesi talebi iman ve İslam 

pratiğinin ne kadar bütünleşik olduğunun bir göstergesidir.  İhsan en yüksek düzeyli insani 
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davranıştır.  Tabi Kur’an-ı Kerim’deki anahtar kavramlardan bir tanesidir, çok fazla yerde de 

geçmektedir. 

Allah Teâla ihsan muamelesi talebinde birinci sıraya anne, babayı koyuyor. Sonra akrabayı, 

sonra yetimleri, sonra miskin/fakir insanları. Bu akraba olmayan insanlara karşı da ihsan ile 

muameleyi talep ediyor. İhsanla muamele etmenin içerisinde çok yönlü koruma tasavvuru 

yanında çok yönlü iyi davranma da var, ekonomik katkı vermek de var, güzel konuşmak da var, 

hoş tutmak da var, gönüllerini almak da var. Burada sayılan bütün bu sınıflar için bu kurallar 

geçerlidir. 

 Ondan sonraki aşamada daha sözel, daha literal bir görev vermiş Allah Teâla. İnsanlara güzel 

konuşmak. Bu da çok manidar bir taleptir. Teâla’nın kurmuş olduğu bu sistem içerisinde fark 

ettiğiniz gibi en zirve kulluk talepleri yanında çok pratik insani ilişkilere dönük, ekonomik 

ilişkilere dönük, psikolojiye dönük talepler de yer alıyor. Yani Allah Teâla bunların hiç birisini 

ihmal etmiyor ve yeryüzünde bir insanın bir şekilde gönlünün kırılmasını asla ve kat’a kabul 

etmiyor. Onun için İslam insanına bu özellikleri, bu güzellikleri görev olarak vermeye devam 

ediyor. O ağır sözün içerisinde bu ifadeler var. Namazın ikamesi ve zekâtın verilmesi gündeme 

sonradan giriyor. Ama bu sözü verenlerin çoğu maalesef sözlerinden yüz çevirdikleri de 

bildiriliyor. Onların yüz çevirici bir özelliğe sahip oldukları da ifade ediliyor.  

Rabbim hepimize burada tarif edilen özelliklerde bir hüviyete sahibi olan Müslüman olmamızı 

nasip eylesin inşallah. Bunlar her zaman dikkate alınmaz ama esasen çok önemli konular, çok 

önemli belirlemelerdir. Allah Teâla hepimize bu güzellikleri hepimize ihsan etsin inşallah. 

Teşekkür ediyorum. 

 

 


