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Toplumsal Güvenliğin Temel Unsurları 

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun; Kurân-ı Kerim’de Allah 
Teâlâ şöyle buyurur:  

 "ْلٍم ُأولَِئَك ََلُُم اأَلْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ الَِّذيَن آَمُنوا َوََلْ يَ ْلِبُسوا ِإميَاََنُم ِبظُ "

“İman edip de imanlarına zulmü bulaştırmayanlar var ya; işte 

güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır.” 

Şehadet ederiz ki bir tek Allah’tan başka ilah yoktur, O’nun ortağı 
da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir. 
Salât ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashâb’ının 
üzerine olsun. 

Huzur, Allah'ın kendi kullarına ihsan ettiği en büyük 

nimetlerdendir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Kureyş'e kolaylaştırıldığı, 

evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, 

kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu 

evin Rabbine kulluk etsinler.” Yine Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Biz 

onları tarafımızdan bir rızık olarak, her türlü meyve ve 

mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere 

yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler”. Yine de Allah 

Teâlâ şöyle buyurur: “Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, 

bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı 

görmediler mi? Onlar hâlâ batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini 

inkâr mı ediyorlar?” Peygamber efendimiz: “Sizden hanginiz canı ve 

malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında 

olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir” 

buyurdu. 

 Hiç şüphe yok ki güvenlik, ümmetin bütün çocuklarının katıldığı 

toplumsal vazifedir, çünkü hiçbiri toplumun güvenliğinden ayrı olarak 

kendisi ve ailesinin güvenliğini sağlayamaz. Peygamber efendimiz 

şöyle buyurdu: “Allah’ın çizdiği sınırları aşmayarak orada duranlarla bu 
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sınırları aşıp ihlâl edenler, bir gemiye binmek üzere kur’a çeken 

topluluğa benzerler. Onlardan bir kısmı geminin üst katına, bir kısmı da 

alt katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst 

kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar: Hissemize düşen 

yerden bir delik açsak, üst katımızda oturanlara eziyet vermemiş oluruz, 

dediler. Şayet üstte oturanlar, bu isteklerini yerine getirmek için 

alttakileri serbest bırakırlarsa, hepsi birlikte batar helâk olurlar. Eğer 

bunu önlerlerse hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar.”  

Toplumsal güvenliğin temel unsurları vardır. Aralarından da 

toplumda sükûneti sağlayan ve onu aşırılıklardan ve fikrî sapmalardan 

koruyan iman tarafının güçlendirilmesidir. Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

“Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura 

kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur 

bulur”. 

Çalışmaya, üretime ve mükemmelliğe dayalı ekonomik yöne 

ehemmiyet vermek gerekir; Bu nedenle hak dinimiz çalışmayı teşvik 

ederek işi samimiyetle yapmamızı emreder. Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

“De ki: “Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de, mü’minler 

de göreceklerdir.”” Yine de Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Allah’ın sana 

iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk 

isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.” Peygamberimiz (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Allah Teâlâ sizden birinizin yaptığı işi 

sağlam yapmasını sever”. Böylece güvenlik sağlanır ve toplum istikrarlı 

olur. 

Toplumsal güvenliğin önemli temellerinden biri de, toplumun 

üyeleri arasında dayanışma ve merhamet değerlerini pekiştirmektir. 

Bizim hak dinimiz bu yöne önem verip zekatı farz kıldı ve sadaka 

vermeyi de teşvik etti. Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Mallarını Allah 

yolunda sarf edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak 

üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat 

kat verir. Allah'ın lütfu geniştir, O her şeyi bilendir”. Yine de Allah 

Teâlâ şöyle buyurur: “Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. 

Zaten siz ancak Allah’ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır 

olarak her ne harcarsanız karşılığı size tastamam ödenir.” 
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Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Bir kimse, bir 

mü’minden dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da kıyamet 

gününde o mü’minin sıkıntılarından birini giderir. Bir kimse darda 

kalana kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve âhirette kolaylık 

gösterir. Bir kimse, bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun dünya 

ve âhiretteki ayıplarını örter. Mü’min kul, din kardeşinin yardımında 

olduğu sürece, Allah da o kulun yardımındadır.” Diğer bir hadiste de 

Peygamber efendimiz “Yanında fazla binek hayvanı olan, hayvanı 

olmayana versin. Fazla azığı olan da azığı olmayana versin!” buyurdu. 

Bunun üzerine Sahâbîler: “Resûlullah hemen hemen her çeşit malı 

saydı. Öyle ki biz, hiçbir malın fazlasında, bizden hiçbirimizin hakkı 

olmadığı düşüncesine kapıldık.” demişler. 

Toplumsal güvenliğin önemli temellerinden biri de, insanlar 

arasında eşitlik ilkesinin pekiştirilmesidir. İnsanlar tarağın dişleri gibi 

eşittir. Güvenli ve kaliteli bir toplum, kendi çocukları arasında renk ve 

ırk ayrımı yapmaz. Bununla ilgili Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) 

buyurdu ki: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Adem’in 

çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap 

olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah 

üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur”. Bu yüzden 

toplumun üyeleri arasındaki farklılaşma, yalnızca yetenek ve 

kapasiteler temelinde ve topluma fayda sağlamak için bireysel 

çabalarına göre olur. 

* * * 

Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son 

Peygamber Hz. Muhammed’e ehli ve ashabının hepsine salât ve selam 

olsun. 

Şüphesiz çevre güvenliğini sağlamak ve çevreyi geliştirerek onu 

her türlü zarar ve tehlikeden korumak gerekir. Allah Teâlâ şöyle 

buyurur: “Sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen 

O'dur”. Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki: “Müslüman 

bir kimse bir ağaç diker de ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen 

şey kıyamet gününe kadar kendisi için sadaka olur”. Yine de Hz. 
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Peygamber efendimiz şöyle buyurdu: “İman yetmiş küsur diğer hadiste 

altmış küsur şubedir en üstünü “La ilahe illallah” sözü, en aşağısı ise 

insanlara zarar veren şeyleri yoldan kaldırmaktır”.  

Toplumsal güvenliği sağlamak için ordu, polis, yargı, eğitim, aile 

ve dinî, kültürel ve sivil kurumlar dahil olmak üzere tüm devlet 

kurumlarının bütünlüğü yoluyla tüm çabalarımızı birleştirmemiz 

gerekiyor; bu şekilde dayanışma çabalarıyla toplumun tüm üyelerinin 

güvenliği sağlanır. 

Allah'ım bize, sevgili Mısır'ımıza ve tüm Müslüman ülkelere 

güvenlik ve huzur ihsan eyle! 

* * * 


