
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DİN BİREY VE TOPLUM 
          İnsan meraklı bir varlıktır. Bu merak duygusu insanı duyularla algıladığı veya algılayamadığı 
şeyleri anlama arayışına yönlendirir. Dünyayı, gökyüzünü, kendisini inceleyen insan şu soruları 
sorar; Evreni kim yarattı? Bu mükemmel düzeni kim sağlıyor? İnsan niçin var edildi? Ölümden 
sonra ne olacak? Bu sorular Felsefe ilminin doğuşuna sebep olmuştur. Fakat felsefe bu sorulara 
tam bir cevap verememiş, bu soruların net cevaplarını din vermiştir. 
         Dinin temel amacı insanı iyiye ve doğruya yönelterek dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu 
yapmaktır. Din hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Hayatı düzenler, refah getirir, anlam kazandırır. 
İslam dini bir Müslümanın 24 saatine etki eder. Müslüman kişi iş yaparken, yemek yerken, temizlik 
yaparken, topluluk içindeyken de dinin kendisine kazandırdığı değerlerle hareket eder. Dinin ana 
konuları; inanç esasları, ibadetler, ahlak ilkeleri ve toplumsal ilişkilerdir. 
       İnsanlık tarihi incelendiğinde, her dönemde ve her yerde inanan insan ve din gerçeği ile 
karşılaşılır. Arkeolojik kalıntılarda, tarihi kaynaklarda, ilahi kitap yazmalarında ve toplumların 
kültürlerinde dinî motiflerin varlığı yoğun olarak görülür. Bu durum dinin evrensel olduğunu 
gösterir.  
       Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın, manevi 
açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl 
doğuştan geliyorsa manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu yönüyle insandaki inanma ihtiyacı 
yaratılıştandır. İnsanda her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan 
yardım isteme eğilimi vardır. İnsanın bu isteklerini en güzel şekilde karşılayan dindir. 
      İnsanın dine yönelmesinin fıtrî(yaratılıştan)olduğu Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: “Sen 
yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah’ın 
yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler.” 
Rum/30 Bu konu Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından şöyle ifade edilmiştir: “ Dünyaya gelen her 
insan fıtrat üzere (tek olan Allah’a inanma eğiliminde) doğar…” Buhari/Cenaiz 
       İnsan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Örneğin; kendini yalnız hisseder, 
çaresiz kalır. Değişik korkulara kapılabilir. Hastalıklarla ve musibetlerle uğraşmak zorunda kalabilir. 
Felaketlerle yüzleşebilir. Allah ve ahiret inancı, bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma 
gücü verir “… Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle huzur bulur.” Ra’d/28 
      Din koyduğu kurallarla hem bireyin hem de toplumun huzur ve mutluluğunu amaçlar. Toplu-
mun huzur ve mutluluğu için paylaşmayı, yardımlaşmayı teşvik eder. Ticaret ilişkilerinde dürüstlü-
ğü esas alır. Kur’an-ı Kerim’de güzel davranışlar salih amel olarak zikredilir. Müslümanların ve 
toplumun huzur ve mutluluğunda ibadetlerin de çok önemli etkisi vardır.   
      Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi 
sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir. Çünkü din, bireylerin zor durumlarda birbirlerini 
gözetmelerini dinî bir sorumluluk olarak görür. Bu yüzden din duygusunun güçlü olduğu toplumlar, 
zorluklar karşısında daha dirençli olur. 
      Günde beş vakit namaz kılan bir müslüman kötü davranışlardan uzak durur. Ankebut süresi-
nin 45.ayetinde “Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz, çirkin 
işlerden ve kötülükten alıkoyar …“ buyrulmaktadır. Eğer namaz, kılanı kötü işlerden ve çirkinlikler-
den uzaklaştırmıyorsa bu namaz Allah katında kabul olunan bir namaz değildir. Davranışlarımız 
namazımızın sağlamasıdır. Cemaatle kılınan namazların toplumda birlik beraberlik ve kardeşliğin 
pekişmesinde önemli bir etkisi vardır. 
        Oruç ibadetinin hem bireysel hem de toplumsal birçok faydası vardır. Oruç bireyin iradesini 
güçlendirir, sabrını artırır, zorluklara dayanma gücü kazandırır, kötülüklerden uzaklaştırır. Oruçlu 
kimse aç olanların halini daha iyi anlayarak onlara yardım eder. Ramazan ayında suç oranları 
azalır toplumda yardımlaşma dayanışma, paylaşma ve huzur artar.   
        Zekat ve sadaka bireyi mal toplama hırsından korur, cömert yapar, cimrilikten uzaklaştırır 
paylaşma duygusunu geliştirir. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını giderdiği için toplumsal huzur ve 
mutluluğa katkı sağlar. Zengin ve fakir arasındaki sevgi saygıyı artırır.  
        Hac ibadeti Müslümanların dini duygularını güçlendirir, herkesin Allah katında eşit olduğunu 
hatırlatır, ahiret hayatını prova ederek dünya hayatının geçiciliğinin farkına vardırır. Müslümanlar 
arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı artırır. Hacca gidip gelenler hukuk kurallarına uyarak, 
yardımlaşarak, paylaşarak toplumun huzur ve mutluluğuna olumlu katkı sağlar. 
 

DİN VE HAYAT 

           DÜŞÜNELİM YORUMLAYALIM 
Dini hayatımızdan çıkarırsak nasıl sonuçlarla karşı karşıya kalırız? 
Dinin birey ve toplum üzerindeki etkileri nelerdir? İnsanlığın geleceğini tehdit eden şeyler nelerdir?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 İSLAM DİNİNDE CAN, MAL, AKIL, NESİL VE DİN EMNİYETİ 
 2. Dinin Temel Gayesi 
       Dinin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. “Allah esenlik yurduna 
çağırıyor. Dileyene (mutluluğa ulaştıracak) doğru yolları gösteriyor.” Yunus/25  ayetinde belirtildiği 
üzere Yüce Allah din vasıtasıyla insanları ebedi mutluluğa çağırır ve bunun yollarını gösterir. 
      Hak; sözlükte gerçek, doğru, gerçeğe uygun, anlamlarına gelir. Çoğulu hukuktur. Terim anlamı 
olarak hak; dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır  
      İslam dinine göre, hayatını en güzel ve mutlu bir şekilde devam ettirebilmesi için insan bazı 
temel haklara sahiptir. Bunlar din, dil, ırk ayırımı yapılmaksızın herkesin doğuştan sahip olduğu 
haklardır. Dinin gayelerinden biri de bu hakların korunmasıdır. İslam’ın korunmasına önem verdiği 
temel haklar; can, mal, akıl, nesil ve din emniyeti olmak üzere beş başlıkta değerlendirilmiştir.   
     Canın Korunması bütün insanların temel hakkıdır. Kimse kimsenin canına kastedemez yaşama 
hakkını elinden alamaz. Kişi başkasının yaşam hakkına saygı gösterdiği gibi kendi yaşam hakkına 
da saygı göstermelidir. Bundan dolayı dinimizde intihar etmek de haramdır. Kasten birisini 
öldürmek büyük günahlar arasında yer alır. Böyle birinin cezası idam edilmektir.  “….Kim bir cana 
kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları 
öldürmüş gibi olur. Bir insanı dirilten, bütün insanlığı diriltmiş gibidir…”Maide/32,      
 “Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir…” Nisa/93              
      Ülkemizde trafik kazalarından, iş kazalarından, sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımından 
dolayı birçok insanımız hayatını kaybediyor. Tedbir alarak, eğitimle bu ölümler en aza indirilebilir. 
Trafik kazalarında ve iş kazalarında ölmek insanların mutlak kaderi değildir. Tam tedbir alındığı 
takdirde bu ölümlerin önüne geçilebilir. Sağlık alanında da koruyucu sağlık hizmetleri artırılarak 
hastalıkların önüne geçilmelidir. “…kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayın…” Bakara/195     
Bize zararı dokunmayan hayvanları da öldürmemeli onların yaşam hakkına da saygı duymalıyız. 
       Malın Korunması; İslam’a göre herkes kendi imkân ve ölçüsünde mülk edinme hakkına 
sahiptir. Her bireyin çalışıp emek sarf ederek meşru yollardan elde ettiği mallarına sahip çıkma ve 
kazandığı malı harcama hakkı vardır. Dininizde bir başkasının malını haksız yere almak,  hırsızlık 
yapmak hem günah hem de suçtur. Cezası da ağırdır. 
       Bir kimse haram ve gayri meşru yollar olmamak kaydıyla kazandığı malı biriktirir, satar, 
gelirinden faydalanabilir. İslam dini, çalışmayı teşvik eder. Kişinin kendi elinin emeğiyle 
geçinmesine ve üretmesine özendirir. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
Necm/39 Peygamber efendimiz de: “Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir 
lokma yememiştir…”Buhari, büyu,  Buyurmuştur. 
       Kazancımız helal yollardan olmalıdır. Dinimiz, kumar, rüşvet ve faiz gibi haksız yollarla kazanı-
lan para ve malları haram saymıştır Helal yollardan elde edilen mülkiyeti korumak, emeğe saygının 
bir ifadesi olarak yorumlanmıştır. İnsanın kazandığı malı onun izni olmadan almak ve kullanmak 
büyük günahlardan sayılmış ve yasaklamıştır. “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret 
olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) 
yemeyin…” Nisa/ 29 
        İnsanların emeklerinin karşılığı hakkıyla ödenmelidir. Kur’an-ı Kerim’de “İnsanların mallarını 
ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” Şuara/183 
buyrularak hak edilen emeğin noksan ödenmemesi istenmiştir. Emeğin korunması ve gözetilmesi 
konusunda Hz. Muhammed (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Çalışana ücretini teri kurumadan 
veriniz.” İbni-Mace, Rûhun, 4 
       Aklın korunması; Akıl sağlığı da dinimizin çok önem verdiği bir konudur. Akıl Allah’a karşı 
sorumluluğun ön şartıdır. Akla zarar veren, onu zayıflatan işlevlerini yapmasını engelleyen her 
türlü madde dinimiz tarafından yasaklanmıştır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu tür zararlı 
maddelerden korumalıyız. İçki içip sarhoş olan veya uyuşturucu kullanan birisi aklı ve iradesi 
zayıfladığı için her türlü kötülüğü yapmaya açık hale gelir. Hem kendisine hem de başkalarına 
zarar verebilir. Maide süresinin 91. Ayetinde : “Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza kin ve 
düşmanlık sokmak sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” 
buyrulmuştur. Peygamber efendimiz de  “İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” buyurmuştur. 
        İçki insanların sağlığını tehdit eder, trafik kazalarında yaralanma ve ölümlere sebep olur, suç 
işlemeyi kolaylaştırır, aile içi ilişkileri zedeleyip ailelerin dağılmasına sebep olur. 
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İbadetlerin Bireysel ve toplumsal faydalarını yazınız 
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İslam dinine göre korunması gereken temel değerler nelerdir? 

Din birey ve toplum arasındaki ilişkiyi kısaca açıklayınız 

 
    İSLAM DİNİNDE CAN, MAL, AKIL, NESİL VE DİN EMNİYETİ 
 2. Dinin Temel Gayesi 
       Neslin korunması da önemli bir konudur. Sağlıklı bir nesil sağlıklı aile yapısıyla devam eder. 
Dinimiz nikâhsız gayri meşru ilişkileri zina olarak isimlendirir. Zina yapmak haramdır büyük bir 
günahtır. Dinimiz nikahlı olarak birlikte yaşamayı teşvik eder.  
        Hz. Muhammed (s.a.v.) gerek uygulamaları gerekse açıklamaları ile aile hayatının önemini 
bizlere göstermiştir. Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Ey gençler! 
Aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti muhafaza etmek 
için en iyi yoldur…”Buhari, Nikah, 3 
       Toplumda sağlıklı aileler kurulmalı doğacak nesiller de İslam ahlakı üzere eğitilmelidir. 
Çocuklar milli ve manevi değerleri, sevgi, şefkat, merhamet, birlikte iş yapma gibi ahlaki değerleri 
de aile ortamında edinirler. 
       Dinin Korunması; Dinimiz inanç hürriyetine önem verir. Herkesin inancı koruma altına 
alınmıştır.  Kimse baskıyla din değiştirmeye zorlanmaz. Kişinin inandığı dinin gereklerini yerine 
getirmesi ve dinini yaşama hakkı da engellenmemelidir. “ Dinde zorlama yoktur…”Bakara/256 “   
“De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...” Kehf/29  
       Dinin korunması için doğru anlaşılması, doğru anlaşılması için de temel kaynaklardan 
yararlanılması gerekir.    
       İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara bidat ve 
hurafe denir. Bidatler dine sonradan girdirilen bir takım uygulamalardır.  Hurafeler dinden olmayan 
masal, efsane ve rivayetlere dayanır. Genellikle sihir, büyü, ruh çağırma gibi çeşitli batıl inanışlarla 
karşımıza çıkar. Bunlar dinin yanlış anlaşılmasına sebep olur. Dinin korunması kapsamında bütün 
hurafelerden, yanlış anlayış ve inanışlardan uzak durulmalıdır. 
        Dinin korunması Allah’ın haklarının ve sınırlarının muhafazasıyla mümkündür. Helaller ve 
haramlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Dinin korunması bireysel bir sorumluluk olduğu kadar 
toplumsal bir görevdir. Çünkü toplumun kurtuluşu ve huzuru Allah’ın sınırlarının korunmasıyla 
mümkündür. 
 

Asr suresine göre Müslümanda bulunması gereken temel özellikler nelerdir? 

 

 


