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Dinimizin temel referans kaynakları iki tane olup bunlar Kur’an ve Sünnet’tir.
Biliyoruz ki Kur’an yüce Rabbimizin buyruklarını ihtiva etmektedir. Sünnet ise,
Kur’an’ın Peygamberimizin hayatıyla yaşanmış bir tefsiridir. Bir başka ifadeyle Kur’an,
Sünnetle pratik hayata geçmiştir. Bu münasebetle, Kur’an ve Sünneti birlikte –bir bütünlük
içinde – okuyup anlamaya çalışmak gerekmektedir. Müslümanın hayatı Kur’an ve Sünnet’le
şekillenmiş ve bir anlam kazanmıştır.
Hayatın Kur’an ve Sünnet tarafından şekillenmesi ne demektir, bu cümle bize neyi ifade
etmektedir? Bunu tahlil ederek konuyu anlamaya çalışalım.
Hayat nedir ? Pek fazla felsefî derinliklere girmeden şöyle tarif etmemiz mümkün:
“Hayat, bir canlının canlılık özelliklerini devam ettirebilmesi için doğumdan ölüme yapmış
olduğu tüm faaliyetlerine denir.”
Allah Taâlâ, tüm varlıkları, kendi özel durumları içinde yaratmış, bir düzen ve nizama
koymuştur. “O (Allah), her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.”(Furkan
(25),2 ) Kur’an, işte bu ilk yaratılış biçimi için Fıtrat kelimesini kullanıyor.
Fıtrat kelimesi, “yarmak, ikiye ayırmak, yaratmak, icad etmek” mânâlarına gelen (Fa-tara) kökünden isim olup “yaratılış, belli yetenek ve yatkınlığa sahip oluş” anlamında kullanılır.
Yaratılış, yapı, karakter, tabiat, mizaç, Peygamberlerin sünneti, Kâlb-i selim, âdetullah.
Ayrıca hilkat, tabii eğilim, hazır olmak, huy, cibilliyet, içgüdü, istidât gibi manalara da gelir.
Buna göre, fıtrat, ilk yaratılış ânında varlık türlerinin temel yapısını, karakterini ve henüz dış
tesirlerden etkilenmemiş olan ilk durumunu belirtir.2 Kur’an’da bu şöyle ifade edilir:
"Sen Hakka yönelerek kendini, Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine ver. Zira
Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu
bilmezler"3
“Fıtrat”, başka bir cihete yönelmeyen, katıksız bir tevhiddir, bağlanıştır. Gerçek din,
selîm ve sağlıklı gidişattır. Şirk kelimesi, Allah’ın yaratışını, koyduğu fıtrat düzenini, tebdîl
edip değiştirmek, bozmak anlamını gösterir.4
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“Fıtratullah”= “Allah’ın fıtratı” şeklinde nitelenmesinin anlamı, getirdiği esasların fıtrattan
olması sebebiyledir. Benimsenmiş ve yaygın erdemlerden olan diğer usûl ve fürû (esaslar ve
ayrıntılar), bundan sonra gelir. İslâm bu esasları getirmiş ve onları teşvik etmiştir, çünkü bu
esaslar, insanlıkta yerleşen ve zarardan sâlim olarak iyiliği arama amacından doğan “iyi adetler
olup, fıtratın esaslarıyla ilgilidir. Şayet fıtrat kendi başına bırakılırsa, fıtrata uygun olanı tercih
eder.5 Dış âmillerle yüzyüze gelinceye kadar, “fıtratullah’ın” lekesiz bir halde bulunduğunu;
istisnasız her ferdin, olumsuz etkenler bulunmadığı sürece, bu tevhid liyâkati üzere gelişeceğini,
şu peygamberî söz çok güzel açıklar :
“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar, Sonra anası babası onu Yahûdi yahut Hırıstiyan
yahut Mecûsî yaparlar...”

6

Meseleye bu açıdan baktığımız zaman, herhangi bir etki altında kalmamış, saf ve temiz
vicdanların, fıtratları gereği yapacakları tercihler, İslâm’ın prensip olarak getirdiği temel esaslarla
örtüşmektedir.
-Fıtratın en mükemmel örneği, son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’dir.
Fıtrat üzere yaratılmış olan insan, hayat denilen var olma mücadelesini verirken, yaratılış
özelliğinin gerektirdiği şekilde yaşamaya çalışır. Sosyal bir varlık olması hasebiyle, bireysel
faaliyetleri, bir türlü içinde yaşadığı topluma yansır.
Toplumun, içinde yaşadıkları coğrafya, kültürel ortam, tecrübî birikim/yani gelenek ve ortak
değerler, toplu halde yaşamanın standardını belirler. İşte bu yapı o toplumun benimseyip
kabullendiği yaşama biçimini, dünya görüşünü, olayları algılayış şeklini gösterir. Artık insan,
canlılığını koruma faaliyetlerini bu çerçevede sürdürmeye çalışır. Sahip olduğu değer yargıları,
onun yaşam biçiminin sınırlarını çizer ve karekteristik özelliklerini ortaya çıkarır. Toplumun
ortaya çıkan bu karekteristik özellikleri, bazen insanın ilk yaratılış özellikleri dediğimiz
FITRAT’ına uygun olarak şekillenirken, bazen de FITRAT’ın dışına çıkarak farklı özellikler gösterebilir. Aslında bu FITRAT’ın dışına çıkma, bir tür fıtrata yabancılaşmadır.
İşte tam bu noktada, yarattığı kullarını çok seven yüce Allah, fıtratına karşı yabancılaşan
insanları, fıtrat çizgisine çekmek için kendilerine, Peygamber-Rasul-Nebi denilen elçileri
vasıtasıyla, buyruklar göndererek, fıtrat dışı yaşanılan bu hayata müdahale eder, insanların ilk
yaratılışta sahip oldukları temiz ve pak olan fıtrat düzenini korumaya çağırmaktadır. Bu çağrısıyla,
onlara yeniden şekil verip yanlışlarını düzeltir ve toplumu dizayn eder. Bu elçiler, ilâhî emirleri
yorumlayıp bizzat yaşayarak topluma rehberlik edip yol gösterirler. Hayat, Kur’an ve Sünnet’le
yeniden şekillenir. Peygamberimizin bu özelliği Kur’an’da şöyle anlatılır:
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 لقد كان لكم في رسول ا أسوة حسنة: “Muhakkak Allah’ın Rasulünde sizin çin en güzel
örnekler vardır.” (Ahzab (33), 21)
Kuran ve Sünnet’in insanlığı fıtrat çizgisine çağırırken, insan merkezdedir ve amacı, şu
beş ilkeyi korumaktır:
1. İnsanın Canının Korunması  Yaşama hakkı
2. İnsanın Malının Korunması  Mülkiyet hakkı
3. İnsanın Dininin Korunması  İnanç özgürlüğü
4. İnsanın Aklının Korunması Düşünce özgürlüğü
5. İnsanın Neslinin Korunması Ailenin korunması
Nihâî hedef: Tevhide dayalı, ahlâkîliği esas alan sosyal adâletin hakim olduğu bir
toplum meydana getirmek.
Bunu için getirilen temel ilkelerden bazıları şöyledir:
1-Mutlak Tevhid İnancı:
-“(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz” (Fatiha
(1),5)

-“(Rasûlüm) de ki; Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin
ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Ali İmran,
3/31)
-“ Kim Allah’ı, Rasûlünü ve iman edenleri dost edinirse, üstün gelecek olanlar
şüphesiz Allah’ın tarafını tutanlardır.” (Mâide(5),56)
2-Hayatın her noktasında ahlâkîlilği esas almak:
Peygamberimiz (s.a.v) :
- “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
-“Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mümenlerin
misali, bir vücudun misali gibidir. Ondan bir uzuv rahatsızs olursa, diğer uzuvlar da rahatsız
olur.”( Buhari, Eeb,27; Müslim,Birr,66) buyurmuşlardır.
3-Toplumda Barışın egemen olmasının temin edilmesi. :
Yüce Rabbimiz :
“Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin.
Çünkü o, apaçık düşmanınızdır” (Bakara (2),208
“Mü’minler ancak kardeştir. Öyleyse onların arasında ıslah edici olunuz..” (Hucurat
(49),10)
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur :

-“Sakın, zanna yer vermeyin. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin, haber
araştırmayın, birbirinizle yarış etmeyin, birbirinize hased etmeyiniz, birbirinize buğuz
etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kullarıkardeş olunuz. Müslüman müslümanın
kardeşidir. Ona zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu tahkir etmez. Kişiye kötülük olarak
müslüman kardeşini hakir görmesi yeterlidir. Her müslümanın canı, malı, kanı ve ırzı diğer
müslümanlara haramdır. Allah sizin suret ve kalıplarınıza bakmaz fakat kalplerinize ve
amellerinez bakar. Sakın ha, birinizin yapmış olduğu alışveriş üzerine siz de pey vererek onun
alışverişini bozmayınız. Ey Allah’ın kulları kardeş olun, Bir müslümanın, müslüman
kerdeşine üç günden fazla küsmesi helal olmaz .” (Buhari, Nikah,45; Edeb,57-58; Ferâiz,2; Müslim,
Birr,28-34; E.Davud, Edeb, 40; Tirmizi, Birr,18)

4-Soyal Adâletin tesis edilmesi: :
Yüce Rabbimiz :
-“Rabbinin sözleri doğruluk ve adâlet ile tamamlanmıştır…”(En’am, 6/115)
-“Şüphesiz ki Allah(size), adâleti, iyiliği(ihsanı), akrabaya vermeyi emreder.
Taşkınlık ve kötülüklerden, çirkin şeylerden ve haksızlık etmekten meneder. İyiden
iyiye anlayıp tutasınız diye O, size böyle öğüt verir.” (Nahl(16),90)
-(Ey müminler, siz) âdil olun. Şüphesiz Allah adâletli olanları sever.”(Hucurat(49),9)
-“Ey iman edenler, Alla için adâleti ayakta tutup gözeten şâhidler olun. Bir topluluğa
karşı duyduğunuz ki, sizi adâletten saptırmasın. Âdil olun, takvaya en yakın olan da budur.
Allah’tan korkun, şüphesiz Allah ne yapsanız hakkıyla bilendir.” (Maide(5),8)
5-İyilikte yardımlaşma:
“…İyilikte ve fenaliktan sakinmakta yardimlasin, gunah islemek ve asiri gitmekte
yardimlasmayin. Allah'tan sakinin, Allah'in cezasi siddetlidir.” (Maide (5),2
Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
Allah için, Peygamber için, müslümanların imamları ve hepsi için! Müslüman
müslümanın kardeşidir. Ona yardımını kesmez; ona yalan söylemez. Ona zulmetmez. Her
biriniz, kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin.” (Tirmizi, birr,17,18;
Müslim, İman,95)

-“Müslümanın, kardeşini hor görmesi ona kötülük olarak yeter.”(Müslim,Birr,32)
-“Müslüman kardeşine tebessüm etmende senin için sadaka ecri vardır.” (Tirmizi,Birr,36)
-“Şu üç şey kimde bulunursa Allah onun hesabını kolay kılar ve onu cennete koyar:
Sana vermeyen ver, Sana gelmeyene git (yani senden ilgi kesenle ilgi kur )ve kötülük yapanı
affet.” (Müned,IV,154)
- “ Kim dünyada bir kulun ayıbını örterse, allah da onun ayıbını kıyâmet günü
örter.”(Müslim,Birr,72)

