
sır (KıptT). Etiyopya ve Eritre'deki Ortodoks 
hıristiyanların yanı sıra bazı Afrika kilise
lerinde uygulanmakta, fakat bilhassa ce
maate yeni katılanlar için bir gereklilik ola
rak görülmemektedir. 

Sünnet Avustralya, Polinezya, Malinez
ya ve Amerika yerlileriyle çeşitli Afrika ka
bilelerinde eski Mısır toplumunda olduğu 
gibi çocukluktan yetişkinliğe geçiş (ergen
lik) ve cemaate katılma (inisiyasyon) töre
ni kapsamında icra edilmektedir. Bu top
lulukların bir kısmında ve özellikle Afrika 
yerlilerinde erkeklerin yanı sıra kızlar da 
sünnet edilir. Söz konusu geçiş merasimi
nin amacı, ergenliğe ulaşan erkek ve kız
ları evlilik hayatına ve sosyal yaşamda üst
lenecekleri rollere hazırlamak ve ilgili ku
ralları öğretmek suretiyle onları yetişkin 
ve tam bir erkek 1 kız birey durumuna ge
tirmektir. Genellikle toplumdan tamamen 
soyutlanma, yarı inziva ve topluma yeni
den katılma şeklindeki üç aşamadan olu
şan merasirnde bilhassa erkek çocukların 
bu süreç yoluyla annelerinin etkisinden, 
yani kadınların alanından sıyrılıp yetişkin 
erkekler dünyasına (avcılık ve savaşçılık) 
katılması hedeflenir. Sosyal ve cinsel kim
lik oluşturmaya hizmet eden bu geçiş tö
reni nin ilgili aşamaları sembolik anlam
da ölmeyi ve yeni kimlikle doğmayı temsil 
eder. Erkek çocuklar için genellikle toplu 
halde ve kutlama havasında yapılan geçiş 
merasiminde diğer bazı sembolik unsur
ların yanı sıra (çıplaklık, saç tıraşı, vücu
dun beyaza boyanınası ve dövme tarzın
da yaralanması, aç kalma, dayak vb.). ka
dınlığı temsil ettiğine inanılan sünnet de
risi kesilir, bazı topluluklarda organın alt 
kısmı boydan boya yarılır. Tören sonunda 
aday erkeklik alanına ve yetişkinlik konu
muna girmiş olur. Kızların geçiş merasimi 
ise genellikle ferdi olarak adet dönemi baş

langıcında icra edilir. Bu defa amaç ada
yı, erkeklerde olduğu gibi yeni bir alana 
sokmak yerine zaten içinde bulunduğu ka
dınlık alanında~ yeni konumuna, yani ev
lilik ve ev hayatına yönelik görev ve sorum
luluklarına hazırlamaktır. Günümüz Afri
ka kabilelerinde söz konusu geçiş mera
simi büyük ölçüde terkedilmiştir; ancak 
daha hüyenik hale gelen sünnet uygula
ması ergenliğin ve etnik kimliğin işareti 
olarak devam etmektedir. 

Kız sünneti (ya da Batı'daki yaygın adlan
dırmayla "dişi üreme bölgesinin kesilmesi 1 

bozulması") hatalı şekilde müslüman top
lumlarla özdeşleştirilmekle birlikte gerçek
te bu uygulama birçok müslüman ülkede 
(Arabistan'ın ve Körfez bölgesinin büyük 

kısmı, Kuzey Afrika, Anadolu. Balkanlar ve 
Orta Asya) bilinmez; yaygın olduğu ülke
lerde ise (Mıs ır ve Orta Afrika-bilhassa Eti
yopya, Somali, Kenya, Nijerya ve Sudan) 
müslüman kesimde daha fazla rağbet gör
mekle beraber o bölgeye has bir adet şek
linde genellikle toplumun -yerel, hıristiyan 
ve Etiyopya yahudisi- diğer dini 1 etnik 
gruplarınca da icra edilmektedir. Bu uy
gulamanın Güneydoğu Asya'daki (Malezya, 
Endonezya ve Singapur) varlığı ise doğru
dan islam 'ın etkisinden ziyade bu uygu
lamanın yaygın olduğu bölgelerden göç 
eden müslümanların gittikleri yerlerde bu
nu kültürel bir adet halinde devam etiir
melerinin sonucudur. Öte yandan kız sün
neti uygulamasına Avustralya'nın bazı yer
li kabileleriyle bir kısım Latin Amerika ül
kelerinde (Brezilya, Meksika ve Peru) rast
lanmaktadır. 

Kız sünnetinin kökeni ve tarihi kesin şe
kilde bilinmemekle birlikte en erken Eski 
Mısır'da , gerek genetik cinsel bozukluk
lara karşı tıbbi 1 estetik müdahale kapsa
mında gerekse evliliğe hazırlık olarak er
kek sünnetine paralel bir ergenlik töreni 
biçiminde icra edildiğine yönelik kayıtlar 
mevcuttur (The Works of Philo, "Questi
ons and Answers on Genesis III", 47). Mı
sırlılar ve Afrika yerlileri arasında kabul 
gören bir inanışa göre erkekteki sünnet 
derisi kızlığa , kadındaki sünnet bölgesi er
kekliğe ait unsura karşılık gelmekte, söz 
konusu derinin ya da bölgenin kesilip alın
masıyla kişi tam erkek veya kadın duru
muna, dolayısıyla evlilik hayatına hazır ha
le gelmektedir. Kız sünnetinin gebeliği 
mümkün kılan vajinal kanamanın veya er
kek sünnetinin taklidi manasında bir nevi 
doğurganlık ritüeli olduğu şeklinde antro
polojik açıklamalar da yapılmıştır. Bazı kül
türlerde kız veya erkekten kesilen sünnet 
derisini bir tür adak olarak veya nazardan 1 
büyüden korunmak amacıyla toprağa göm
me ya da nehre at ma adet i mevcuttur. 
Günümüzde farklı şekillerde uygulanan ve 
doğurganlığı arttırma, cinsel arzuyu kontrol 
etme, bekareti koruma, hüyeni 1 estetiği 
sağlama gibi birtakım sosyokültürel ve ah
laki teamüllere dayanan kız sünneti, Av
rupa merkezli karşıt kampanya ile yerel 
dini ve resmi oteritelerin bunu reddedici 
ve yasaklayıcı tavırları neticesinde son dö
nemlerde gerilerneye başlamıştır. 

Asya (Çin ve Hindistan). Avrupa ve Kuzey 
Amerika'da -müslüman ve yahudi kesim 
hariç- dini-kültürel bir ritüel biçiminde sün
net uygulaması mevcut olmamakla birlik
te erkek ve nadiren kız sünneti XIX. yüzyı-
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lın sonlarından itibaren ingiltere, Avustral
ya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi ve 
ahlaki gerekçelerle icra edilmektedir. Gü
nümüzde tıbbi gerekçeye dayalı kız sün
neti söz konusu ülkelerde onaylanmazken 
erkek çocuk sünneti, bilhassa Amerika 
Birleşik Devletleri'nde belli hastalıkların 
(prostat ve ra him ağzı kanserleri, idrar yol
ları enfeksiyonu. HIV) önlenmesinde kar
şıt görüşlere rağmen hala geçerli bir yön
temdir. Geçmiş dönemlerde çok daha yay
gın olan erkek çocuk sünneti Amerika Bir
leşik Devletleri , Avustralya ve Kanada'da 
gerileme göstermiştir; ingiltere ve Yeni 
Zelanda'da ise çok düşük seviyede uygu
lanmaktadır. Filipinler ve Güney Kore, tıb
bi gerekçelere dayalı ergen sünnetinin en 
yaygın olduğu ülkelerin başında gelmek
tedir. 
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ii®!ı SALİME LEYLA GüRKAN 

İslam'da . Semavi dinlerde Hz. ibra
him'in uygulamasına dayandırılan sünnet 
geleneği islamiyet'te de devam etmiştir. 
Tevrat'ta Hz. İbrahim'in ilahi emre uyarak 
doksan dokuz yaşında iken on üç yaşında
ki oğlu ismail'le aynı günde (Tekvln. 17/10-
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14, 23-27). bir hadiste ise seksen yaşında 
kadCımla veya KadCım'da sünnet olduğu 
belirtilir (Buhar!. "Enbiya"', ll ; başka bir 
rivayet ve yorumu için bk. İbn Kayyim el
Cevziyye, s. 108-1 10). KadCım (kaddQm) ma
rangozlukta kullanılan kesici bir alet ya da 
Suriye'de bir yer adı olarakyorumlanmıştır 
(Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, VIII, 326; 

İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 107). İbn Ab
bas, Hz. İbrahim'in bazı emirlerle sınan
dığını ve onları eksiksiz yerine getirince in
sanlara önder kılındığını bildiren ayette (el
Bakara 2/124) işaret edilen hususları, için
de sünnetin de yer aldığı temizlikle ilgili 
emirler şeklinde açıklamıştır (Tabeıl, 1, 571 ). 

Hz. İbrahim'den sonra yahudiler ve Arap
lar atalarından kalan geleneği sürdürmüş
tür. Cahiliye Arapları'nda kadınlar da sün
net edilirdi. Kadının sünnet edilmesi uy
gulamasını Hz. İbrahim'in eşi Hacer' e da
yandıranlar vardır (Cahiz, VII, 27). Günü
müzde erkek çocukların sünnet edilmesi
nin kadın ve erkek sağlığı açısından öne
mi anlaşılmış , bu ameliye hıristiyan top
lumlarında da yaygınlaşmaya başlamıştır. 

Kızların sünnet edilmesi geleneği Arabis
tan'ın bir kısmında, Mısır, Orta ve Doğu Af
rika ülkeleriyle Güneydoğu Asya'da gerek 
müslümanlar gerekse hıristiyan ve yerli din 
mensupları arasında yaygındır (yk.bk.). 
Günümüzde kötü uygulamalardan kay
naklanan ve bazan ölümle sonuçlanan 
vak'alar sebebiyle Batı ülkelerinde karşı 
çıkılınakla birlikte sağlık ve cinsel tatmin 
açısından bunu savunan araştırmacı ve 
bilim adamları bulunmakta, çağdaş fa
kihlerin konuya ilişkin görüşleri de bu 
tartışmalara paralel biçimde değişmek
tedir. 

Sünnet Hz. Peygamber'in hadislerinde 
fıtrat gereği yapılan işler arasında sayıl

mıştır (Buhaıl, "Libas", 63, 64; Müslim, 
"Taharet", 49, 50) . Burada fıtrata "adet ve 
sünnet" anlamı verildiği gibi bu kelime ile, 
sünnet mahallindeki deriyi almanın yara
tılışı bozma manasında olmayıp tırnak kes
me, koltuk altındaki tüyleri temizleme gi
bi insana yaraşan fıiller sayıldığına işaret 
edildiği yorumu da yapılmıştır. ResGl-i Ek
rem'in İslamiyet'e girmekisteyen kimseye 
sünnet olmasını emrettiği (EbO. DavO.d, 
"Taharet", I 29), bu ameliyenin erkekler için 
sünnet, kadınlar için fazilet olduğu (Müs
ned, V, 75). seksen yaşına da gelse müs
lüman olan kişinin sünnetsiz kalmaması 
gerektiği (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, 
vıır, 324) yönündeki hadislerle -sıhhat du
rumuyla ilgili tartışmalar bulunsa da- sün
netsiz kimsenin Kabe'yi tavaf edemeye
ceği, namazının kabul olmayacağı ve kes-
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tiği hayvanın etinin yenıneyeceği yönün
deki sahabi ve tabii sözleri (a .g.e., VIII, 
325-326) İslam kültüründe bu geleneğin 
yerini göstermesi açısından önem taşımak
tadır. Hz. Peygamber'in sünnetli doğduğu 
yaygın şekilde kaydedilmekle birlikte yedi 
günlükken dedesi Abdülmuttalib tarafın

dan sünnet ettirildiğine dair rivayetin da
ha kuwetli olduğu belirtilir (İbn Kayyim 
el-Cevziyye, s. 140- 144). 

Konuya ilişkin hadislerle müslüman top
lumların telakki ve teamünerini değerlen
diren fakihler sünnet ameliyesinin hük
mü konusunda farklı görüşler ortaya koy
muştur. Erkek bakımından sünnet olma
nın hükmü Hanefi ve MiHikı1er'e göre sün
net, Şafii ve Hanbelller'e göre vaciptir. An
cak Hanefiler bunu ezan gibi İslam'ın sem
bol hükümlerinden (şiar) sayarlar ve top
luca terkedilmesine izin verilmeyeceğini 
belirtirler. İmam Malik'ten, sünnet olma
yan kişinin imamlık yapamayacağı ve şa

hitliğinin kabul edilmeyeceği nakledilmiş
tir. Bununla beraber Hasan-ı Basri ResUl-i 
Ekrem'in, kendisine başvurup müslüman 
olmak isteyen farklı milletlerden insanla
rın sünnetli olup olmadıklarını araştırma
dığını söyler. Ahmed b. Hanbel de yaşlı 
iken müslüman olan kimsenin sağlığına 
zarar gelmesinden endişe edilmesi duru
munda sünnet edilmeyebileceği görüşün

dedir (İbn Kayyim el-Cevziyye, s. I I 3). Ka
dın bakımından sünnetin hükmü ise Ha
nefller'e göre fazilet, Malikı1er'e göre men
dup, Şafii ve Hanbelller'e göre vaciptir. 

Sünnetin ve sünnet töreninin çocuğun 
hafızasında dini motiflerle bezenmiş bir 
hatıra olarak yer tutmasının dini değer
lere bağlı bir kişilik kazanmasında olum
lu bir rol üstlenebileceğini düşünen fakih
ler, çocuğu namaza alıştırmayla ilgili ha
disleri de dikkate alarak temyiz ile bulfığ 
çağları arasındaki zaman diliminin sünnet 
için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. 
Osmanlılar'daki yaygın uygulama da bu 
yöndedir; şehzadeler temyiz çağında sün
net ettirilir, ondan sonra sancağa çıkarı
lırdı. Buna karşılık çocuğun temyiz çağına 
ulaştığında kendini bu engeli aşmış hal
de bulmasının psikolojik açıdan daha ya
rarlı olacağını düşüneniere göre sünnet 
doğumdan sonra geciktirmeden yapılma
lıdır. Hz. Peygamber'in, torunları Hasan ve 
Hüseyin'i yedi günlükken sünnet ettirdi
ğine dair rivayete dayanan Şafiiler (Ahmed 
b. Hüseyin el-Beyhaki, Vlll, 324) çocuğun 

doğumun yedinci gününde sünnet edil
mesini müstehap görürken diğer üç mez
hepte bu rivayet kuwetli bulunmamış ve 
belirtilen uygulama Yahudiliğe benzeme 

görünümü taşıdığı için rnekruh sayılmış
tır. Sünnet olmayı vacip diye niteleyen fa
kihlere göre vücCıb hükmü bulfığ ile baş
lar. Öte yandan sünnet ameliyesini yapa
cak kimsenin bu işe ehil bir doktor veya 
sünnetçi olması gerekir. ResUl-i Ekrem'in 
bu hususta uyarıları bulunduğu gibi (me
sela bk. Hakim, lll , 603) Hz. Ömer'in sün
net ettiği çocuğa zarar veren sünnetçile
ri tazminata (Abdürrezzak es-San'anl. IX, 
470). çocuğun ölümüne sebebiyet veren 
sünnetçileri ise diyet ödemeye (İbn Ebu 
Şeybe, V, 420) mahkum ettiği rivayet edil
miştir. 

Sünnet vesilesiyle ziyafet verip eğlence 
tertip edilmesi çok eskilere uzanan bir ge
lenektir. Araplar'da sünnet için verilen zi
yafete "'aiira" denir, bu esnada müzik eş
liğinde oyunlar oynanırdı. ResCıl-i Ekrem 
döneminde örneği bilinmemekle birlikte 
ashap devrinde sünnet düğünlerinin ya
pıldığına dair rivayetler vardır. Hz. Ömer 
halifeliği döneminde def ve şarkı sesi duy
duğunda, "Nikah mı, sünnet mi?" diye so
rar, eğer bunlardan biriyse müdahale et
mezdi. İbn Abbas çocuğunu sünnet ettir
diğinde oyuncu tutmuş ve ona ücret öde
miştir (Fakih1', ı , 2 ı) . Tabi'in devrinde sün
net düğünlerinde söylediği şarkılarla ün 
kazanan sanatçılar vardır (mesela bk. DİA, 
XX, 366) . Daha sonra gelen fakihler ve 
dört mezhep imamı, dini kuralların ihlali 
için araç haline getirilmemesi kaydıyla böy
le günlerde ziyafet verme ve eğlenmeye 
karşı çıkmadıkları gibi genellikle bunla
ra katılmayı müstehap saymışlardır. Türk 
toplumlarında öteden beri sünnet tören
lerine önem verilmiş, sünnet düğünleri et
rafında zengin bir gelenek oluşmuştur. Os
manlılar'da devlet büyüklerinin çocukları 
ve özellikle şehzadeler için tertiplenen sün
net düğünleri çok görkemli olurdu (bk oü
GÜN; KİRVE; SURNAME). 
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ıt.l NEBİ BOZKURT 

SÜNNETULLAH 
( .Jıı ~) 

Allah'ın tabiatı yaratıp devam etiirmek 
ve toplum hayatını düzenlemek 

üzere koyduğu kanunlar anlamında 

L 
bir Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte "bir şeyi açıklığa kavuşturmak, 

iyi veya kötü yeni bir yöntem ortaya koy
mak" anlamındaki senn kökünden türe
yen sünnet ile lafza-i eeliiiden oluşan sün
netullah terkibi "Ailah'ın koyduğu kanun, 
nizam" demektir. Sünnet ve Allah kelime
leri Cahiliye döneminde bilinmekle bera
ber (Lisanü 'l-'Arab, "snn" md.; 1zutsu, s. 
89) sünnetullah Kur'an'a has bir tabirdir. 
Kur'an'da sünnet kelimesindeki "sürekli, 
düzenli ve özgün uygulama" anlamı Al
lah'a nisbet edilmek suretiyle Allah'ın ya
ratma ve yönetmesinde öteden beri süre
gelen ve değişmeyen uygulamasının bu
lunduğuna işaret edilmiştir. 

Sünnet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ikisi 
çoğul olmak üzere (sünen) on altı yerde 
geçer. Bunların dokuzu Allah'a veya O'nun 
yerini tutan zamire izafe edilerek "AIIah'ın 
sünneti" manasını taşır. Diğerleri, "Cenab-ı 

Hakk'ın geçmiş ümmetiere veya onlara 
gönderdiği peygamberlere uyguladığı ni
zam" anlamındadır (M. F. Abdü lbaki, el
Mu'cem, "snn" md.). Söz konusu ayetler
de peygamberleri yalaniayıp davet ve teb
liğlerine olumsuz cevap veren, tabiatın iş
leyişini düzenleyen ilahi kanunları aşacak 
mucizeler isteyen geçmiş milletleri helak 
eden ceza niteliğindeki adet-i ilahiyye an
latılmış , bundan son peygambere karşı di
renen inkarcıların ibret almalarının gerek
tiği vurgulanmıştır. Bunun yanında evle
nip aile kurma ahkamından söz eden ba
zı ayetlerde bunların geçmiş ümmetler ve 
peygamberler için Allah'ın vazettiği kanun 
ve hükümler olduğu beyan edilmiştir (en
N isa 4/25-26; el-Ahzab 33/37-38) . Sünne-

tullahın toplum yasaları yerine evrende ge
çerli olan tabiat kanunları şeklinde açıklan
ması (Şamil İslam Ansiklopedisi, V, 463-
465) bu kavramın Kur'an'daki kullanımına 
uymamaktadır. Kur'an'da Allah 'ın varlığı. 

birliği ve ahiret gününün vuku bulacağı
nın kanıtlanması dolayısıyla tabiatın işle

yişini anlatan birçok ayet mevcuttur. Me
sela "helak" anlamına gelen sünnetunah
tan bahsedildiği Fatır sOresinde (35/43-44) 
Allah Teala'nın göklerin ve yerin yani ta
biatın işleyiş düzenini kurduğu, bu düze
nin bozulması halinde O'ndan başka kim
senin bunu düzeltemeyeceği ifade edilir 
(35/41) Bu konuda ayrıca Yasin ve Mülk 
sOrelerinde (36/33-44; 67/3-4) dikkat çeki
ci örnekler verilmektedir. imadüddin Halil, 
sünnetullah kapsamında anlatılan Kur'an 
kıssalarını "tarihin derinliklerinde yaşan
mış tecrübelerden faydalanılarak ortaya 
konmuş, hayatın zor ve çetin yönlerini gös
teren, geleceği belirlemeye yardımcı olan 
işaret levhaları" diye niteler ( İslam 'ın Tarih 
Yorumu, s. 92) . Hikmeti gereği Allah bü
tün kainat nizarnını bu sünnetler üzerine 
kurmuştur. Kur'an'da sünnetullah karşılı
ğında kullanılan diğer kelime ve terkipler 
"kavl, fıtrat. halk, hak, kelimetullah, keli
metü rabbik"tir. öte yandan sünnetuna
hı sünen-i amme ve sünen-i hassa diye 
ikiye ayıranlar bulunduğu gibi (Karadeniz, 
s. 28) onu tek sünnet kabul edip geçici 
olarak durdurulması suretiyle mOcizele
rin meydana geldiğini söyleyenler de var
dır (İsmail Fenni, s. 424-427). 

Hadislerde sünnet kavramı "iyi veya kö
tü her türlü yol, adet ve davranış" mana
sında geçer. Bazan da olumlu davranışa 
sünnet (Müsned, I, I 9 I -195; İbn Ma ce, "İi5a
me", I 73), olumsuz davranışa bid'at (Tir
mizi, "'ilim", I 7) denilmiştir. Özel bir anlam 
kastedildiğinde ise konusuna uygun isim
lere izafe edilerek kullanılmıştır. Bu kulla
nırnın en yaygın olanı, bazan Allah ve re
sul ünün sünneti şeklinde ifade edilmek 
üzere Hz. Peygamber' e nisbet edilen sün
nettir. Sünnet ayrıca Cebrail'e, Hz. İbra
him'e, Ehl-i kitaba, önceki milletlere, Hu
lefa-yi Raşidln'e ve Hz. ömer'e de izate 
edilmiştir (Wensinck, el-Mu'cem, ll , 552-
553, 555-558; krş. a.mlf., Miftaf:ıu künQzi 's
sünne, "snn" md.). 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren felsefenin is
lam dünyasına girmesiyle birlikte ortaya 
çıkan yeni problemierin başında varlık me
selesi yer alıyordu. Ontolojide var oluşu ka
dar işleyişi de önemli sayılan alemin sahip 
olduğu düzenin mekanik ve determinist 
kanunlara tabi olup olmadığı, tabi değil
se ondaki nizarn ve sürekliliğin nasıl açık-

SÜNN ETULLAH 

lanacağı felsefecilerle kelamcılar arasında 
tartışılan meselelerden birini teşkil etmiş
tir. Kelamcılar, deizme götüreceği endişe
siyle söz konusu işleyişin belirlenmiş (de
termine) olmadığını söyleyip bu konuda 
adet kelimesini kullanmış, böylece litera
türe sünnetullah ile eş anlamlı olarak "ade
tullah" tabiri girmiştir. Adetullah, tabiat 
kanunlarının zorunluluğunu gerektirme
diği ve tabiat üstü bir iradeyi çağrıştırdığı 
için mucizeye imkan sağlıyordu. Rumma
ni (en-Nüket, s. 102-1 03) ve Hattabi (Beya
nü i'cazi'l-J:(uran, s. 20) gibi kelam, tefsir 
ve hadis alimleri fizik kanunlarını ifade et
mek için yalın durumda adet kelimesine 
yer vermiş, imamü'l-Haremeyn el-Cüvey
nl ( el-Lüma', s. 57) ve Gazzall ( Tehtifütü'l
felasife, s. 225-237) başta olmak üzere ke
Iam alimlerinin çoğunluğu ise adet kelime
sini Allah'a izafe ederek kullanmıştır. Ay
dınlanma dönemi ve sonrasındaki felsefi 
eğilimlerin , özellikle XIX. yüzyılın sonlarına 
doğru pozitivizmin determinizmi öne çıka
ran evren tasawuru üzerine müslüman 
alimler sünnetullah ve fıtrat terimlerini 
tekrar gündeme getirmişlerdir. Tabiat bi
limlerin de olduğu gibi sosyal olayların da 
kendilerine özgü kanunlarının bulunduğu
nu vurgulamaya başlayınca MOsa Carullah 
Bigiyef ( Kur'an ve Sünnet, s. 5-6), İzmirli 
İsmail Hakkı (Yeni ilm-i Kelam, s. 165), 
Muhammed Abduh (Tevhfd Risalesi, s. 
207-208) ve Fazlurrahman (İslamiyet, s. 
ı 5) gibi alimler bu kavramları sosyal içe
rikleriyle öne çıkarmışlardır. Aslında sün
netullaha yüklenen bu mana, başlangıç 
dönemlerinde kullanılan muhtevasına en 
yakın alanıdır. 

Kur'an'da hem tabii varlıklar hem ta
rihte vuku bulmuş hadiseler alanında ge
çerli olan ilahi kanunlara vurgu yapılır ve 
her iki konuda da sistemin belli bir düzen 
ve kural çerçevesinde işlediği belirtilir. 
Fertlerin yaşaması ve ölümü için biyolojik 
kanunlar bulunduğu gibi toplumların ya
şaması ve helaki için de sosyal kanunlar 
vardır. Ancak bu kanunlar zorunlu olmayıp 
Cenab-ı Hakk'ın iradesine bağlıdır. Kur'an'
da tabiat kanunları ile sosyal kanunlar ara
sında bağ kurularak sosyal kanunlara uyul
maması halinde tabiat kanunlarının dev
reye girip helaki hazırladığına işaret edi
lir. Hz. Nuh'tan itibaren birçok kavmin tu
fan, deprem, kasırga ve denizde boğulma 
gibi afetlerle helak edildiği anlatılır. 

Doğuştan medeni bir varlık olan insan 
için belirlenmiş sosyal kanunlar (sünnetul
lah) vardır. Kur'an'da bu kanunlar geçmiş 
milletierin başından geçen olaylarla orta-
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