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Hz. Peygamber’in çizdiği yol haritasında ve biçimlendirdiği bireysel/ferdî ve 

toplumsal/ictimaî ahlâk sisteminde iyilik, sıla-i rahim, edep, takva, hilim, şefkat, 

merhamet, selam, sevgi, saygı, özgüven, empati, fedakârlık, cömertlik, itidal, adalet, 

istişare, istikamet, kanaat, sabır, şükür, ahde vefa, toplumsal barış ve uzlaşma, hak ve 

özgürlük, yardımlaşma ve dayanışma, tevazu, tebessüm, nezaket gibi görgü kuralları, 

temel insanî değerler ve ahlâkî davranışlar vardır. Ayrıca zulüm, zina, rüşvet, yalan, 

haset, gıybet, hırsızlık, cimrilik, israf gibi gayri ahlâkî davranışlar, yasak ve haram olan 

hükümler de bu çerçevede ele alınır. Söz konusu olumlu veya olumsuz davranışların 

sadece birer refleks olarak gerçekleşmeyip insan iradesinin bunlarda payının bulunduğu 

bilinir.  

 Ahlâk “İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, 

huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlar bütünü” diye tanımlanır. 

İnsanın kendi iç dünyasından ve Allah ile olan ilişkilerinden doğan davranışlar bireysel 

ahlâk adını alır. Toplumsal ahlâk ise insanın diğer insanlara ve varlıklara karşı yapmakla 

yükümlü ve sorumlu olduğu görevler dizisini ifade eder. Sosyal ahlâk adı da verilen bu 

görevler, bireyin toplumla ilişkilerinden doğan ahlâkî fiiller, tutum ve davranışlar 

demektir. Aile, toplum ve devlet, söz konusu görev alanlarını oluşturur. 

 İnsan tabiatı itibariyle sosyal bir varlıktır. Diğer varlıklardan farklı olarak, onun akıl 

sahibi, özgür, ben merkezci ve bütün bunlarla beraber insanlarla bir arada yaşamaya 

mecbur bir sosyal kişilik olması, onu toplumsal ahlâk kurallarına muhtaç kılar. Râgıb el-

İsfahânî’ye göre Yüce Yaratıcı, toplum içinde yaşama yeteneğiyle yaratılan, çeşitli hak, 

görev ve sorumluluklarla birbirine bağlanan insana üç hedef gösterir: İbadet titizliği ve 

kulluk bilinci (Zâriyât 51/56), medeniyet düşüncesi, maddi ve manevi boyutuyla 

dünyanın yaşanabilir duruma getirilmesi (Hûd 11/61), toplumun iyi yönetilmesi, insan 

hak ve özgürlüklerine saygı duyan âdil bir yönetim anlayışı (A’râf 7/129, Nûr 24/55). 

Şimdi aile, toplum ve devlet başlıkları altında toplumsal ahlâkın alanlarına geçebiliriz. 

 Aile: Allah Resûlü’nün sünnetine göre şekillenen aile, toplumun özü ve çekirdeği, 

güzel ahlâk ve iyi alışkanlıklar kazandıran ilk eğitim yuvasıdır. Bu eğitim yuvasında aile 

bireylerinin özel görev ve sorumlukları vardır. Bunların başında eşler arasındaki hak ve 

görevler, ana babanın çocuklara karşı görevleri, çocukların ana babaya karşı görevleri, 

hısım ve akrabaya karşı görevler gelir. Aile kurumunun güçlü ve mutlu bir biçimde 

devam edebilmesi, her bireyin birbirine yardımcı olmasına, birbirinin hak ve görevlerine 

saygı duymalarına bağlıdır. Çünkü aile küçük bir devlet, devlet de büyük bir ailedir. 



 “Yaratılış itibariyle kadın, yarı kalmış bir erkektir” sözü Aristo’ya nisbet edilir.  

“Kadını dinle fakat ona inanma!” sözü de bir Çin atasözüdür. Halbuki Rasûlullah (s.a), 

eşinine yardımcı olan bir kadının en üstün varlık olduğunu dile getirir. 

 Toplum: Birey olarak insanın temizlik, yeterli ve düzenli beslenme, sağlık gibi 

bedensel/maddi varlığı ve iffet, takva, tevazu gibi ruhsal/manevî varlığı ile ilgili kendi 

kişiliğine karşı görev ve sorumlulukları vardır. Ayrıca onun, aile bireylerine olduğu gibi, 

içinde yaşadığı toplumun üyelerine karşı görev ve sorumlulukları da vardır. Bu görev ve 

sorumlulukların düzenlenmesi ve disipline edilmesinde Hz. Peygamber, bireysel ve 

toplumsal hayatı her türlü ahlâkî çözülmeye karşı sürekli uyarmış ve gelişmeye 

yönlendirmiştir. Onun, toplumsal değişim ve dönüşüm faaliyetlerinin dikkat çeken yönü, 

toplumda iyi ahlâkı ikame çabasıdır. Esasen, Şâh Veliyyullah ed-Dihlevî’nin (v. 

1176/1762) ifadesiyle, bütün Peygamberlerin ortak misyonu, nefsin/ruhun eğitimi ve 

toplumun yönetimidir. Burada, söz konusu ahlâk ilkelerine dayanak oluşturan birkaç 

örnek hadis vermekte fayda vardır: 

“Fenalıklarından komşusu güven içinde olmayan cennete giremez”(Müslim, İman 73). 

“Kardeşinin başına gelen bela ve musibete sevinme. Aksi halde, Allah ona merhamet 

ediverir, seni de bela ve musibete uğratıverir”(Tirmizî, Kıyâmet, 54).  

“Bize karşı silah taşıyan bizden değildir”(Buhârî, Fiten, 7; Müslim, İman, 42).  

“Bir topluluğu güldürüp eğlendirmek için konuşup yalan söyleyene üç defa yazıklar 

olsun!”(Ebû Dâvud, Edeb, 80). 

 Devlet: Toplumun sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarının karşılanması, onların 

düzenlenmesi ve denetlenmesi için bir kurum olarak devlet gerekir. Bir milletin veya 

ümmetin örgütlenmiş şekli demek olan devleti ayakta tutan unsurların yönetim, adalet, 

maliye, âlimler-aydınlar ve ordu olduğu bilinen bir husustur. Hadis ve sünnete göre, 

devletin yönetimi ve siyasetin yürütülmesi, beden-ruh, akıl-gönül, madde-mana işbirliği 

temeline dayanır. Bizzat Hz. Peygamber tarafından kurulan ve tebaası Müslümanlar, 

Yahudiler ve putperest Araplardan oluşan Medine şehir-devleti, böyle bir temel üzerine 

kurulur. 

 Kabile ve soy sop anlayışına, korku ve hoyratlık duygusuna dayanan cahiliye 

toplumu, putperestlik, isyan, alay, hakaret, öfke, şiddet, kibir, gurur, kendini beğenme, 

gösteriş, kavmiyet/hamiyet duygularını tatmin gibi insanlık dışı uygulamaların olduğu 

çarpık bir yapıdır. Hz. Peygamber’in yirmi üç yıllık davet ve tebliği sonunda bu yapı, 

tevhid temelli yepyeni bir İslâm toplumu’na dönüşür.  

  

  


