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Rah met ve mer ha met sa hi bi Yü ce Al lah, in sa nı en gü zel şe kil de ya rat mış, onu üs tün ye-

te nek ler le do nat mış, ilâ hî hi ta bın mu ha ta bı kı la rak, onur lan dır mış ve ona so rum lu luk 

yük le miş tir. Dün ya ha ya tın da ise onu yal nız bı rak ma mış, inanç sız lı ğın ka ran lı ğın dan çı-

ka rıp iman ve gü zel ah lâ kın ay dın lı ğı na ka vuş tur mak için ilâ hî ina yet ve lü tuf ola rak pey-

gam ber ler ve ki tap lar gön der miş tir. 

İlk in san la bir lik te var olan din, in sa nın varoluş sal bir ih ti ya cı dır. Din; ha ya tın bü tü nü nü 

ve ni haî an la mı nı biz le re öğ re ten, dün ya ile ahi re tin, akıl la ru hun den ge si ni kur ma mı zı 

sağ la yan, bi re ye iç hu zu ru ka zan dı ran, top lu ma sev gi ve ada let ge ti ren, bi rey sel ve top-

lum sal ödev le ri mi zi iba det ni te li ğin de bir so rum lu lu ğa dö nüş tü ren ha ya tın bü tü nü ne 

yö ne lik öğüt ler top la mı dır.

Ken di ni, kâ ina tı ve Ya ra ta nı an la ma ya ça lı şan, O’nu se vip, O’na bağ la nan in san, Ya ra ta-

nın gön der di ği rah met el çi le ri nin ve kut sal ki tap la rın izin den gi de rek kul lu ğa ve ha ki ka ti 

an la ma ya yö nel miş tir.

İn sa nın di ne olan ih ti ya cı nın ye rin de ve doğ ru bil giyle kar şı lan ma sı bu ba kım dan önem-

li dir.

Di nin ön ce lik li he de fi in san ol du ğu na gö re di nî bil gi nin ya şa dı ğı mız ha ya tı ay dın la ta cak 

tarz da sü rek li ken di ni ye ni le me si, İs lâm’ın ay dın lık me sa jı nın akıl lar da ve gö nül ler de ta-

ze len me si, bil giyle ha yat ara sın da di na mik bir ba ğın ku rul ma sı son de re ce önem li dir. Bu 

iti bar la hal kı mı zın din ko nu sun da ki bilgilenme ih ti ya cı nı, hu ra fe ler den uzak, sa hih di nî 

bil giyle kar şı la ma yı, on la rı inanç, iba det, si yer ve ah lâk ko nu la rın da ay dın lat ma yı amaç 

edi nen Baş kan lı ğı mız, çağ daş ve bi lim sel ve ri le ri de göz önü ne ala rak “Te mel İs lâm Bil-

gi le ri” ad lı bir se ri plân la mış tır. Eli niz de ki ki tap da bu se ri nin dördün cü sü olan “Ahlâkım” 

ad lı eser olup, Di ya net İş le ri Baş kan lı ğı na bağ lı ola rak açı lan kurs lar da oku tu lan Te mel 

Di nî Bil gi ler müf re dat prog ra mı na gö re ha zır lan mış tır.

Eser de, İs lâm dininin temel esasları ndan olan ahlâk konusu üzerinde durulmuştur. 

Ahlâkın tanımı, ahlâkî değerler, İs lâm’ın ahlâka verdiği önem, İs lâm ahlâkının öngördüğü 

model  insanın özellikleri, İslâm’ın temel haklara yaklaşımı, bireysel ve toplumsal görev 

ve sorumluluklarımız, İs lâm ahlâkında sevgi, kültürel mirasımızın oluşması ve gelişme-

sinde yaşamış bazı örnek şahsiyetlerden davranış modelleri konuları ele alınmıştır.

Bu çalış manın okuyuculara fay dalı ol ması en büyük temen nimiz dir.

Gay ret biz den, başarı Al lah’tan dır.

Di ya net İş le ri Baş kan lığı
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1. Ahlâkın Ta nı mı

2. Ahlâka Du yu lan İh ti yaç 

3. İn sa nın İliş ki ler Dün ya sı ve Ahlâk

4. İn sa n İliş ki le rin de Ahlâkî De ğer ler

5. Ka rak ter Ge li şi min de Ahlâkî De ğer le rin Ye ri

6. Top lu mun Ge li şi min de Ahlâkî De ğer le rin Ye ri

Ahlâk ve İnsan
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ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de ahlâkın ta nı mı; ahlâka du yu lan ih ti yaç; in sa nın iliş ki ler dün ya sı ve bu iliş ki ler 

dün ya sın da ki ahlâkî de ğer ler; insan ka rak te rinin ve top lu mun ge li şi min de ahlâkî de ğer-

le rin ye ri konuları ele alı na cak tır.

İn san, bir ya nı ile bi yo lo jik var lık iken di ğer ya nı ile kül tü rel/top lum sal bir var lık tır. Bi yo-

lo jik ya nı ile tabiata bağ lı olan in san, kül tü rel ya nı ile ahlâkî ala na bağ la nır. Na sıl ki do ğa-

ya uy gun dav ran ma dan ha yat sür dü rü le mez se, ahlâkî ala na bağ lı ol ma dan kül tü rel bir 

var lık, ya ni in san olu na maz. İn sa nın iliş ki ler dün ya sı, de ğer ler ala nı dır. Do la yı sıy la ahlâk, 

iliş ki ler dün ya sın da de ğer le ri ya şa mak tır. Ahlâkî de ğer le rin ama cı aşama aşama şah-

si ye ti, insanın ka rak te rini in şa et mek tir. Ahlâkî de ğer le re sa hip in san la rın oluş tur du ğu 

dün ya, mutlu bir dün ya olur.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te yi ta mam la dı ğı nız da;

1. Ahlâk kav ra mı nı ta nım la yacak sı nız.

2. Ahlâk la il gi li kav ram la rı ta nım la ya cak sı nız.

3. İn san la rın ahlâka olan ih ti ya cı nı izah ede cek si niz.

4. Ka rak te rin ge li şi min de ahlâkî de ğer le rin ye ri ni söy le ye bi le cek si niz.

5. Top lu mun ge li şi min de ahlâkî de ğer le rin ye ri ni söy le ye bi le cek si niz.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len amaç la ra ula şıp ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-  

ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

3. Öğ ren mek için ki tap la ye tin me yi niz. Ki ta bı n sonunda yer alan kaynakçadan ula şabil-

di ği niz eserleri in ce le yi niz.
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1 DERSA h l â k ı n  T a n ı m ı

Ni çin ah lâk lı ol ma lı yız? Çev re niz de ki in san lar la gö rü şü nüz ve on la rın gö rüş-

le ri ni öğ re ni niz.

Araştıralım - Öğrenelim

1 Ahlâkın Tanımı

Ahlâkı, çe şit li ba kış açı la rın dan ele al mak ve ta nım la mak müm kün dür. Bu fark lı ta nım la-

rın ortak özelliklerini içerecek şekilde şu tanımlar yapılabilir:

•  Ah lâk, insanın ken di si da hil, var lık la ve in san lar la iliş ki le rin de na sıl dav-

ran ma sı ya da dav ran ma ma sı ge rek ti ği ni gös te ren de ğer yar gı la rı bü tü-

nü dür. 

•  Ah lâk, bir top lum da ge nel ola rak uyul ma sı bek le ni len ku ral lar ve ya pıl ma-

sı ge re ken gö rev le rin tü mü dür. 

•  Ah lâk, bir top lum daki iyi ya da kötü sayılan dav ranış lar man zumesidir.

Düşünelim

2 Ahlâka Duyulan İhtiyaç

Bizler acı kın ca ye mek yer, su sa yın ca su içer, yo ru lun ca din le nir, uy ku muz ge lin ce uyu-

ruz. Pe ki, ni çin acı kır, su sar, din le nir ve uyu ruz? Bu so ru la rın ce va bını he pi miz bi li riz. 

İn san vü cu dunun bit ki ler ve hay van lar gi bi ya şa ya bil mek, can lı lı ğı nı sür dü re bil mek için 

be sin le re, su ya, din len me ye ve uy ku ya ih ti ya cı var dır. Bu an lam da in san, di ğer can lı lar la 

or tak bir bi yo lo jik ya pı ya sa hip tir. 

Bit ki ler ve hay van lar ya şan tı la rı nı sür dür ebilmek için ken di le ri ne öz gü 

özel lik le re sa hip tirler. Örüm cek ler yi ye cek el de et mek için ağ örer, arı lar 

ko van lar da ya şar, kuş lar yu va ya par, ko yun lar yi ye cek ola rak han gi ot la rı 

yiyecekleri ni bi lir. Her hay van do ğal or ta mı için de na sıl ya şa ya ca ğı nı; ken-

di si için ne yin iyi ne yin kö tü ol du ğu nu iç gü dü sel ola rak bi lir.

Biliyor musunuz?
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ÜNİTE

İn san lar da bel li öl çü ler de ta bii ihtiyaçlarını karşılamak için ya ra tı lış tan prog ram lan-

dı rıl mış tır. An cak in san, bu prog ra mın ya nın da, bir de sa de ce ona öz gü olan manevî, 

kül tü rel ya da top lum sal özel lik le re sa hip tir. İn san, öz gür ce ka rar ve re bil me ye te ne ği ne, 

ira de ye, dü şün me ye ti si ne ve beslendiği kül tü rel çev re ye sa hip tir. 

•  İra de, in sa nın kararlarında be lir le yi ci ve et kin o lan güç tür. 

•  İn sa nın ira de ye da ya lı dav ra nış la rı, ta bii dav ra nış la rın dan ay rı lır. İradeli 

dav ra nış lar is te ye rek, bi linç li ola rak ya pıl dı ğı için öz gür dav ra nış lar dır. Biz 

bu öz gür dav ra nış la ra ah lâ kî dav ra nış lar adı nı ve ri riz.

Düşünelim

Sağlıklı gelişen in san lar, davranışlarını iç gü dü sel veya gö zü ka pa lı olarak değil, makul 

ve ahlâkî olarak ger çek leş ti rir ler. Me se la, çok sı cak bir oda da se rin le mek is te ği, do ğal 

bir istemdir ve bu istekle insan pen ce re yi aç mak is ter. Ama oda da has ta bi ri varsa aklı 

başında biri pen ce reyi açmaz, ak lını kullanarak ahlâkî bir se çim de ve dav ra nış ta bu lu-

nur. Yi ne kar nı aç olan ve yi ye cek al ma imkânın dan yok sun olan bu insan, çal mak ya da 

yiyecekleri izin siz al mak ye ri ne aç kal ma yı se çe bi lir. Böy le bir ira de ile baş la yan ahlâkî 

tu tum, ger çek te in sa nın öz gür lü ğü nü or ta ya ko yar. 

•  Öz gür lük, ki şi nin ak ıl ve ira de si ni kul la na rak doğ ru olan dav ra nı şı se çe bil-

me si dir. 

•  Öz gür lük, is te ni len her şe yi yap mak an la mı na gel mez. Zi ra ne ta bi at ne 

de için de ya şa nı lan kül tür ki şi nin is te di ği her şe yi yap ma sı na izin ve rir.

Düşünelim

Öz gür lük, be ra be rin de dav ra nış lar dan do ğa cak so nuç la rı ka bul len me yi, ya ni so rum lu-

lu ğu ge ti rir.

Pe ki in san ne den so rum lu dur ya da ne yin so rum lu su dur? 

Sıra Sizde

İn san, in san ol ma nın ge re ği ola rak her şey den ön ce ken din den, ha ya tın ve var lı ğın 

bü tü nüne yönelik dav ra nış la rın dan so rum ludur.

İnsanın özgür olması ve sorumlu davranabilmesi için mutlaka iyi ve 

kötüyü bilmesi gerekir. 

Düşünelim
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DERS3İ n s a n ı n  İ l i ş k i l e r  D ü n y a s ı  v e  A h l â k

Biz ler, ah lâ kî ola rak ya pıl ma sı ge re ken dav ra nış la ra iyi; ya pıl ma ma sı ge re ken dav ra nış la-

ra kö tü de riz. Me se la, der se geç ge len bir öğ ren ci nin öğ ret me ne niçin geciktiğini be lir-

tir ken doğ ru yu söy le me sini iyi, ya lan söy le me si ni ise kö tü ola rak ni te len di ri riz. 

3 İnsanın İlişkiler Dünyası ve Ahlâk

Dün ya ya ge len her in san var lık la bağ lan tı için de dir. Her in sa nın do ğal ve ta rih sel çev re-

siy le ve di ğer in san lar la iliş ki le ri vardır. Bu sırada or ta ya çı kan ah lâk, ki şi nin baş ka in san-

la ra yö ne len tu tum ve dav ra nış la rıy la biz zat ya şa ya rak var kıl dı ğı iliş ki lerde şekillenmek-

tedir. İn sa nın di ğer in san lar la olan iliş ki si an cak ah lâkla an lam ka za nmakta ve bel li bir 

dü ze ne ka vu şmaktadır.

Davranışta bulunmak aynı zamanda değerlendirme yapmaktır. Bir kişinin 

davranışı, hem kendi tutumunu değerlendirmesi hem de ilişkide olduğu 

diğer insanların durumunu değerlendirmesini içerir. 

Düşünelim

Dav ra nış ve de ğer len dir me le ri miz, ken di mi zi et ki le di ği gi bi baş ka in san la-

rı da et ki ler. Dav ra nış ya da de ğer len dir me le ri mi zin ba zı la rı önem siz iken, 

di ğer le ri tüm ha ya tı mı zı et ki le ye cek öl çü de önem li dir. 

Düşünelim

Biz, tu tum ve dav ra nış la rı mız la iliş ki de ol du ğu muz in san la ra bir şey ler yük le riz; di ğer 

in san lar da, bi ze ya pa ca ğı mız bir şey ler yük ler ler. Bun lar dan ba zı la rı na, hak lar ve yü küm-

lü lük ler adı nı ve ri riz. Bu nok ta da bir ödev ahlâkı ortaya çıkar ki bu, ahlâk sa ha sı nın en as lî 

te me li ve çe kir dek un su rudur. 

Ayrıca in san lar, dü zen li bir sos yal ha ya ta sa hip ol mak için dav ra nış ku ral la rı, il ke ve 

esaslar or ta ya ko yar lar. Her toplum bu ka bil il ke, ku ral ve esaslara sahiptir. Gelenek ve 

görenekler de bu bakımdan anlamlıdır. Hukuk da son derece önemlidir. Ahlâk ise birlik-

te yaşama sanatıdır.

Ah lâk, da ima ge rek li sos yal bir kuv vet tir ve ah lâk bi za ti hî ha yat la bir lik te dir. 

Ha ya tın hiç bir ala nı ah lâk tan ay rı düşünülemez.

Düşünelim
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4 İnsan İlişkilerinde Ahlâkî Değerlerin Yeri

İn san larara sı iliş ki ler de or ta ya çı kan ahlâk de ğer le ri, en ba sit şek liy le “iyi” ya da “kö tü” 

şeklinde ni te len di ri len dav ra nış lar la il gi li de ğer ler dir. Bi ri le ri ne “yar dım et mek na sıl bir 

dav ra nış tır?” di ye so ru lun ca, “iyi” bir dav ra nış tır; “ya lan cı lık na sıl bir dav ra nıştır?” di ye 

so ru lun ca, “kö tü” bir davranıştır şeklinde de ğer len di ril me si ahlâkî bir de ğer len dir me dir. 

•  Ah lâ kî de ğer ler, dav ra nış lar mı zı yön len di ren il ke lerdir. 

•  Ah lâ kî de ğer ler, in san la ra iyi ve kö tü nün ne ol du ğu nu gös te rir. 

•  İn san için iyi ha ya tın ne ol du ğu ya da in sa nın na sıl ya şa ma sı ge rek ti ği, 

an cak ah lâ kî de ğer ler ile be lir le nir. 

•  Ah lâ kî de ğer ler, bi ze in san ol ma bi lin ci ni ve rir. 

Düşünelim

Ah lâ kî de ğer ler, iliş ki ler de or ta ya çık tı ğı için hiç bir za man ka ça ma ya ca ğı-

mız, ha ya tı mız da her za man bu lu na cak de ğer ler dir.

Düşünelim

İn sa nın ol du ğu her yer de de ğer ve de ğer len dir me ola cak tır. Bu de ğer ler, bi zi il gi len-

dir di ği gi bi baş ka la rı nı da il gi len di rir ve do la yı sıy la ha ya tı mı zı de rin den et ki le di ği için 

önem li de ğer ler dir.

5 Karakter Gelişiminde Ahlâkî Değerlerin Yeri

İn sa nın en bü yük gö re vi, ha ya tın an la mı, ga ye si ve ger çek de ğe ri ni keş fet mek ve di ğer 

in san lar la pay laş mak tır. Ah lâ kî de ğer ler, in sa nı in san ya pan de ğer ler dir. Bu de ğer le rin 

tü mü in sa nı oluş tu rur; ey lem le ri miz, dav ra nış la rı mız ve se çim le ri miz şahsiyetimizin/

ka rak te ri mi zin ifa de si dir. 

Şah si yet/ka rak ter, in sa nın ken di ne öz gü ya pı sı, onu baş ka la rın dan ayı ran 

te mel be lir ti ve onun dav ra nış bi çim le ri ni belir leyen ana özel lik tir.

Düşünelim
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İn sa nın şahsiyeti, ka rak te ri, ya şan tı sı ile olu şur ve ge li şir. Ahlâkî ya şan tı, in sa nın şahsiye-

tini oluş tu ran, hayatı bo yun ca de vam eden tu tar lı ol ma ha li dir. Bu yüz den ahlâkî hayat, 

içi miz de ki iyi li ği sür dür dü ğü müz, her za man iyi ni yet sa hi bi ol du ğu muz ha yat tır. Ahlâkî 

ha yat, insanın şahsiyetini geliştirerek in şa eder. Bu in şa sü re cin de ki şi, ken di ben cil li-

ğin den çı ka r ve için de ki öz le kar şı la şır. Bu kar şı laş ma da, Yu nus Em re’nin “bir ben var dır 

bende ben den içe ri” de yi şin de ol du ğu gi bi içi miz de ki, en de ri ni miz de ki öz “ben”i fark 

ede riz. Bu öz “ben,” hem ken di ne hem de di ğer var lık la ra say gı du yar ve ay nı za man-

da tüm va r o lan lar kar şı sın da so rum lu ol du ğu nu his se der. Zi ra ahlâk, var lık tan so rum lu 

ol mak, in sa na ve ha ya ta say gı lı ol mak de mek tir. 

Ah lâ kı, “şahsiyet/ka rak ter” ola rak ta rif eder sek, her in sa nın or tak olan ve bü tün in san-

lar ca pay la şıl mış olan insanî de ğer ler den ye te rin ce pay al mış bir “ben lik” ge liş tir mek 

zo run da ol du ğu ko lay lık la an la şı la bi lir. Şahsiyetin ge liş me si, iyi or tam lar da ger çek le şir. 

Bu yüz den ki şi nin iyi olan şeylerle iliş ki si, şahsiyetinin gelişiminde fayda sağlar. Kişiliği 

geliştirmeyen, en gel le yen şeyler ise kö tü dür. İnsan şahsiyetini geliştirmek ve olgunlaş-

tırmak için iyiliklere yönelmeli, kötülüklerden uzak durmalıdır. 

6 Toplumun Gelişiminde Ahlâkî Değerler

Ahlâk, in san lar ara sın da ki iliş ki le rin temelidir. İn san, bir top lum için de ancak ahlâkî 

de ğer ler ile in san lı ğı nı ya şa ma imkânı bu la bi lir. Top lu mun dı şın da kalarak tek ba şı na 

in san ca ya şa mak müm kün de ğil dir. Çün kü in san ya ra tı lış tan sos yal bir var lık tır. 

Ahlâkî de ğer ler bir top lum da ne de re ce de kök sa lar, be nim se nir ve ge li şir se, o top lum da 

o de re ce de ahlâk lı ve ka rak ter li in san ye ti şir. Ahlâkî bir hayat hu su sun da ki şi nin, baş ka la-

rıy la da ima iş bir li ği içi ne gir me si ge re kir. Çün kü in san lar, kar şı lık lı ola rak bir bi ri nin ka rak-

te ri ni et ki ler. Bu et ki le me sü re cin de ahlâkî de ğer le ri ya şa mak ve pay laş mak, bi re yin ve 

top lu mun ge li şi mi için zo run lu dur. 

•  İn san, başkalarını aşa ğı çe ke rek, ken di si ni yük sel te mez. Me se la tü ke ti ci le-

rin hak la rı na al dı rış et me yen sa tı cı kı sa sü re son ra do lan dı ra ca ğı bir alı cı 

bu la maz. Bu yüz den ah lâ kî de ğer le ri be nim se me den doğ ru bir sos yal 

dav ra nış ve do la yı sıy la ah lâk lı, hu zur lu bir top lum olu şa maz. 

•  Ah lâ kın etkin ol ma dı ğı bir top lum da hu zur suz luk, kar ma şa ve kar ga şa 

olu şur, hatta zamanla ka nun da çok faz la et ki li ola maz. 

Düşünelim
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Ahlâkî de ğer ler ara sın da en baş ta ge le ni in sa nın in sa na say gı duy ma sı dır. Bu yüz den 

ahlâk, bir anlamda baş ka la rı nı gözetmek, ken di ha re ket le ri mi ze dikkat etmek ve başka-

larıyla düzeyli bir ilişkiyi gerçekleştirmekle somutlaşır. 

Mutluluk, paylaşmakla artar.

Düşünelim

İn sa nın mut lu lu ğu nun, an cak sos yal fa ali yet le re ka tıl dı ğın da ar ta ca ğı; bi rey sel ola rak 

ya pa ma dı ğı mız şey le ri pay la şım la ve kar şı lık lı iş bir li ği ile ya pa bi le ce ği mizi; bir bi ri mi zin 

sı kın tı sı nı pay laş mak la ha ya tı ko lay laş tı ra bi le ce ği mi zi, tek ba şı na kar şı çı ka ma dı ğı mız 

kö tü lük le rin üs te sin den grup iş bir li ğiy le ge le bi le ce ği mi zi unut ma mamız ge re kir.

Ünitenin Özeti

Ahlâk, insanların iliş ki le rin de uy mak la yü küm lü ol duk la rı dav ra nış bi çim le ri ve ku ral la rı 

ola rak ta nım la na bi lir. İn sa nın di ğer can lı lar dan far kı, ira de ye sa hip ol ma sı dır. İra de, in sa-

nın ka rar ve rmesini sağ la yan güç tür. Dav ra nış la rı mı zı is te ye rek yap ma mız, bi zim öz gür 

ol du ğu muz so nu cu nu or ta ya çı ka rır. İn sa nın öz gür ve so rum lu dav ra na bil me si ahlâka 

işa ret eder. Ahlâk, as lın da iliş ki lerde ortaya çıkar. İnsan ilişkilerinde, in san la rın davranış-

larını yön len di ren il ke le re ahlâkî de ğer ler de riz. Do la yı sıy la de ğer le ri ya şa mak, ahlâk lı 

ol mak de mek tir. Ahlâkî de ğer ler, in san ol ma nın de ğer le ri ya da ki şi de ğer le ri ol du ğu 

için, bizi ya ni şahsiyet ve ka rak te ri mizi oluş tu rur. Ahlâkî de ğer ler bir top lum da ne de re ce 

kök sa lar ve ge li şir se, o top lum ahlâken o kadar yük se lir. Ahlâkî de ğer le rin et kin ol ma dı-

ğı bir top lum da hu zur suz luk, kar ma şa ve ka os olu şur. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Ni çin ahlâka ih ti yaç du ya rız?

2. Ahlâk, bir lik te ya şa ma sa na tı dır. Ni çin, açık la yı nız?

3. Ahlâkî de ğer le rin ha ya tı mız da ki öne mi ne dir?

4. Ahlâkî de ğer ler ile ka rak te ri mi zin oluş ma sın da na sıl bir iliş ki var dır?

5. Top lu mun ge liş me sin de ahlâkî de ğer le rin öne mi ne dir, ör nek ler le açık la yı nız? 
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si, bir top lum için de ki şi le rin uy mak zo run da 

ol duk la rı dav ra nış bi çim le ri ve ku ral lar ola rak ta nım la nır? 

 A) Âdet ve gelenekler      B) So rum lu luk     C) Ahlâk      D) İç gü dü

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, davranışlarımızı yön len di ren, ha ya tı mı za yön 

ve ren ya da na sıl ya şa ma mız ge rek ti ği ni bi ze bil di ren il ke ler dir?

 A) Bi lim sel ve ri ler

 B) Ahlâkî de ğer ler

 C) Hu ra fe ler

 D) İç gü dü sel dav ra nış lar

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, bi re yin ken di ne öz gü ya pı sı, onu baş ka la rın dan 

ayı ran te mel be lir ti ya da bi re yin dav ra nış bi çim le ri ni be lir le yen ana özel-

lik an la mı na ge lir?

 A) So rum lu luk

 B) Cin si yet

 C) Ya pı

 D) Ka rak ter

4. Top lu mun ge li şi mi için ahlâkî de ğer le re ih ti yaç var dır. Bu ih ti ya cı aşa-

ğı da ki ler den han gi si yan sıt maz?

 A) İn san sos yal bir var lık ol du ğu için

 B) Hu zur lu bir top lum oluş tur mak için

 C) İn san ca ya şa mak için

 D) İç gü dü le ri mi ze uy gun ya şa mak için.

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ahlâkî de ğer le rin özümsendiği, ge liş ti ği bir 

top lum da bek len mez?

 A) Bu top lum da kö tü lük ler ve hu zur suz luk yay gın dır. 

 B) Bu top lum da kar deş lik duy gu su ge liş miş tir.

 C) Bu top lum da yar dım laş ma yay gın dır. 

 D) Bu top lum da iyi lik ler hu su sun da iş bir li ği var dır.

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si, bir top lum için de ki şi le rin uy mak zo run da 

ol duk la rı dav ra nış bi çim le ri ve ku ral lar ola rak ta nım la nır?

A) Âdet ve gelenekler      B) So rum lu luk     C) Ahlâk      D) İç gü dü

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, davranışlarımızı yön len di ren, ha ya tı mı za yön 

ve ren ya da na sıl ya şa ma mız ge rek ti ği ni bi ze bil di ren il ke ler dir?

A) Bi lim sel ve ri ler

B) Ahlâkî de ğer ler

C) Hu ra fe ler

D) İç gü dü sel dav ra nış lar

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, bi re yin ken di ne öz gü ya pı sı, onu baş ka la rın dan 

ayı ran te mel be lir ti ya da bi re yin dav ra nış bi çim le ri ni be lir le yen ana özel-

lik an la mı na ge lir?

A) So rum lu luk

B) Cin si yet

C) Ya pı

D) Ka rak ter

4. Top lu mun ge li şi mi için ahlâkî de ğer le re ih ti yaç var dır. Bu ih ti ya cı aşa-

ğı da ki ler den han gi si yan sıt mazy ?

A) İn san sos yal bir var lık ol du ğu için

B) Hu zur lu bir top lum oluş tur mak için

C) İn san ca ya şa mak için

D) İç gü dü le ri mi ze uy gun ya şa mak için.

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ahlâkî de ğer le rin özümsendiği, ge liş ti ği bir 

top lum da bek len mez?

A) Bu top lum da kö tü lük ler ve hu zur suz luk yay gın dır.

B) Bu top lum da kar deş lik duy gu su ge liş miş tir.

C) Bu top lum da yar dım laş ma yay gın dır. 

D) Bu top lum da iyi lik ler hu su sun da iş bir li ği var dır.

Değerlendirme Soruları
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1. Din-Ah lâk İliş ki si

2.  İs lâm’a Gö re Güzel Ah lâk

3. İs lâm’ın Ah lâ ka Ver di ği Önem

4. İman, İba det ve Ah lâk İliş ki si

İslâm'da Ahlâk
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ÜNİTE HAKKINDA

İs lâm, in san la ra uy ma la rı ha lin de hem bu dün ya da hem di ğer dün ya da mut lu ola cak-

la rı bir ha yat tar zı su nar. Bu nun be nim sen me si ki şi yi İs lâm ah lâ kı na sa hip kı lar. Di nin 

em ret ti ği bi çim de ya şa mak, ah lâ kî bir ha yat ya şa mak tır. Ah lâk, ima nla ir ti bat lı dır ve 

kay na ğı nı din den alır. Kur’an-ı Ke rim, sev gi li Pey gam be ri mi zin ha ya tı ve söz le ri, İs lâm 

ah lâ kı nı oluş tu ran te mel ler dir. İs lâm ah lâ kı, ev ren sel il ke le ri ile in san ve top lu mun yü ce 

Ya ra tan’ın hoş nut ola ca ğı bi çim de şe kil len  me si ni ve böy le ce mut lu ol ma sı nı he def ler. 

İs lâm, inanç esas la rıy la tu tar lı bir ah lâ kî ya şan tı ön gör dü ğü için; iman, ah lâk ve iba det 

ara sın da ay rıl maz bir bağ kur muş tur.

Bu üni te de, yu ka rı da özet len di ği gi bi, din-ah lâk iliş ki si; İs lâm’a gö re ah lâk, ta nı mı ve 

ma hi ye ti; ah lâ kın kay nak la rı; İs lâm’ın ah lâ ka ver di ği önem ve iman, iba det ve ah lâk ara-

sın da ki iliş ki in ce le ne cek tir. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te yi ta mam la dı ğı nız da;

1. Din-ah lâk iliş ki si ni yo rum la ya bi le cek si niz.

2. İs lâm ah lâ kı nın kay nak la rı nı sı nıf la ya bi le cek si niz.

3. İs lâm’ın ah lâ ka ver di ği öne mi söy le ye bi le cek si niz.

4. Ah lâ kın, bi rey sel, top lum sal ve ev ren sel bo yut ta sağ la dı ğı ka za nım la rı söy le ye bi le-

cek si niz.

5. İman, iba det ve ah lâk iliş ki si hak kın da bil gi sa hi bi ola cak sı nız.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len amaç la ra ula şıp ulaş ama dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-

ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

3. Öğ ren mek için ki tap la ye tin me yi niz. Ki ta bı n so nun da yer alan kay nak ça dan ula şa bil-

di ği niz eser le ri in ce le yi niz.
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1 DERSD i n - A h l â k  İ l i ş k i s i

“Din, gü zel ah lâk tır?“ ifa de si  ne an la ma gel mektedir?

Araştıralım - Öğrenelim

1 Din-Ahlâk İlişkisi

Din ve ah lâk, ta rih bo yun ca çok ya kın iliş ki için de ol muş tur ve bir bi riy le ay rıl maz şe kil-

de bağ lan tı lı dır. Din ahlâkı merkeze alır ve onsuz din düşünülemez. Dinin özü Allah’ın 

rızasını gözeten ahlâktır.

•  İs lâm’ın ana ga ye si ah lâ klı bir insan ve top lum oluş tur mak tır. 

•  Yü ce di ni miz İs lâm, in san la ra ah lâ kî bir ya şa yış bi çi mi su na rak on la rın 

ah lâ kî ba kım dan yük sel me le ri ni sağ lar. Ni te kim, Pey gam be ri mi zin ah lâ kî 

gü zel lik le ri ta mam la mak için gön de ri lmiş olması, bu ga ye yi açık bir şe kil-

de di le ge ti rir.

Düşünelim

Din, in sanın ki şi li ği ni geliştirmek ister ve in sa nın dav ra nış la rıy la il gi le nir. Do la yı sıy la, din 

ha ya tın tüm yön le ri ne ilişkin ahlâkî değerleri içi ne alır. Din, da ima ah lâ kî ya şa yı şı tav si ye 

eder. Bu yüz den di ni, “in san la rın sa ade te ulaş mak için ina na rak ha yat la rı na yan sıt tık la rı 

ah lâ kî de ğer le rin bü tü nü” ola rak ta rif et mek müm kün dür. Bu ta rif ten ha re ket le, inanç 

yö nün den en er dem li, en üs tün ola nın, ah lâk ça en mü kem mel olan ol du ğu so nu cu 

çı ka rı la bi lir. 

Din, in sa nın Al lah’a iman bağ la mın da, ken di si ne, baş ka la rı na ve hat ta di ğer var lık la ra 

kar şı va zi fe le ri ni bil di re rek, ona de ğer kı la vuz lu ğu ya par. Din in san la ra han gi ide al le re 

yö nel me le ri, na sıl dav ran ma la rı ve ne tür bir ka rak ter oluş tur ma la rı ge rek ti ği ni bil di rir. 

Din ta ra fın dan is te ni len ya şa ma tar zı ah lâk lı bir ya şa ma tar zı dır.

İn san lar ara sın da ki iliş ki le ri dü zen le yen bir ku ral lar man zu me si ola rak dinin ortaya koy-

duğu ah lâk, in sa nın mut lu lu ğu nu he def alır. Çün kü ila hî çağ rı nın he de fi, gü zel ah lâ ka 

sa hip mut lu in san dır. İn san la rın mut lu ol ma la rı bu çağ rı ya uy mak la müm kün dür. Dinde 

en yük sek de ğer kay na ğı Al lah’tır ve Al lah’ın buy ruk la rı ay nı za man da ah lâ kı da kap sar. 

Do la yı sıy la di nî açı dan ah lâ klı ola bil mek an cak di nî hü küm le re uy mak la müm kün dür. 

Bu se bep ten din dar in san, ah lâ kî gö rev le ri ni ya par ken ay nı za man da se vap ka zan dı ğı nı; 

ah lâk ku ral la rı nı çiğ ne me si ha lin de de gü nah iş le di ği ni dü şü nür.

Din gö rü nen dün ya nın öte sin de bil me di ği miz, gö rün me yen ve şim di ki ha ya tı mız la 

iliş ki li olan baş ka bir ale mi ha ber ve rir. Do la yı sıy la, ha ya ta di nî kav ram lar ışı ğın da ba kıl-

dı ğın da dün ya da ha ge niş ve da ha de ğer li gö rü lür ve bu ba kış açı sı, in sa nın ahlâk anla-

yışına yeni ufuk lar açar. 
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 •  Din, ah lâ kî ha ya tın en de rin bo yut la rı nı bi ze ta nı tır.

 •  Din, en ol gun ah lâ kî ha ya tı pey gam ber ler va sı ta sıy la in san lara gös terir. 

Düşünelim

İn san lar gü zel ah lâk lı in sa nın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni pey gam ber le rin dav ra nış la rın dan 

ko lay ca öğ re ne bi lir. Gü zel ah lâk lı ola bil mek için her ko nu da pey gam ber le ri ör nek al mak, 

ah lâ kî ha ya tı ger çek leş tir mek açı sın dan in sa na bü yük bir ko lay lık sağ lar. Zi ra ör nek ve 

mo del ol mak sı zın bir ah lâ kî ya şan tı ger çek leş tir mek pek müm kün değildir. 

2 İslâm’a Göre Güzel Ahlâk

•  İs lâm, in san lı ğa bir ya şa ma tar zı su nar. İn san la rın na sıl ya şa ma la rı ge rek ti-

ği ni, na sıl bir ha yat sür dü rür ler se mut lu ola cak la rı na iliş kin il ke ler su nar. 

•  İs lâm’a gö re ah lâk, İs lâ mi yet’in sun muş ol du ğu değerlerin/ilkelerin be nim-

sen me si ve iç ten lik le ya şan ma sı dır. 

Düşünelim

İs lâm’a gö re ah lâk din den asla ay rıl maz. İs lâm, ah lâ kı da ima di nî bir te me le da yan dı rır. 

İs lâm açı sın dan ah lâk il ke le ri, sa de ce akıl ile çı ka rı lan ku ral lar de ğil; ya ra tı lış tan in san 

ben li ği ne yer leş ti ril miş olan öz sel sez gi ler dir. İs lâm’da ah lâk, in sa nın ta bi atı, in san tec-

rü be si ve in san ak lı üç lü sü içe ri sin de te mel len di ri le bi lir. İn san ta bi atı, en te mel de ah lâ kî 

duy gu la ra kay nak lık ya par. İn san tec rü be si, ah lâ kî duy gu la rın uy gu la na bi lir; in san lık için 

ya rar lı ve ge rek li ol duk la rı nı gös te rir. Akıl ise, bu iki si ni man tı kî açı dan sis tem leş ti re rek 

bir ah lâk an la yı şı şek lin de an la şı la bi lir bir ha le ge ti rir.

İs lâm’ın ga ye si in san la rı hak ka, doğ ru ya yö nelt mek tir. Ki şi nin doğ ru, dü rüst ve gü ve ni lir 

bir ki şi ol ma sı hedeftir. Hak ka şa hit lik et me yi, hak tan, doğrudan ya na ola bil me yi, ki şi li ği 

yerinde, ah lâ kî ol gun lu ğu ya ka la mış in san lar ba şa ra bi lir. Ah lâ kî ha ya tı, iman ha ya tı-

nın uzantısı ola rak gö ren İs lâm, ha ya tın pra tik, ah lâk ve inanç bo yut la rı nın bir bi rin den 

kopuk dü şü nü le me ye ce ği ni vur gu lar. 
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Ah lâk “iyi”nin ger çek leş me si ola rak an la şı lır sa; “İyi lik, yüz le ri ni zi do ğu ve 

ba tı ta raf la rı na çe vir me niz(den iba ret) de ğil dir. Asıl iyi lik, Al lah’a, ahi ret 

gü nü ne, me lek le re, ki tap ve pey gam ber le re iman eden le rin; ma la olan 

sev gi le ri ne rağ men, ya kın la rı na, ye tim le re, yok sul la ra, yol da kal mı şa, (ih ti-

ya cın dan do la yı) is te ye ne ve (öz gür lük le ri için) kö le le re ve ren le rin; na ma zı 

dos doğ ru kı lan, ze kât ve ren, ant laş ma yap tık la rın da söz le ri ni ye ri ne ge ti-

ren le rin ve zor da, has ta lık ta ve sa va şın kı zış tı ğı za man lar da (di re nip) sab re-

den le rin tu tum ve dav ra nış la rı dır. İş te bun lar, doğ ru olan lar dır. İş te bun lar, 

Al lah’a kar şı gel mek ten sa kı nan la rın ta ken di le ri dir” (Ba ka ra, 2/177).
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İs lâm’a gö re hem ima nın hem de ah lâ kın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni gös te re n, dos doğ-

ru yol da ve bü yük bir ah lâk üze re olan Pey gam ber Efen di miz’dir. O, “Ben gü zel ah lâ-

kı ta mam la mak için gön de ril dim” (Ma lik; Mu vat ta, “Hus nü’l-hu luk”, 8, II/904) di ye rek 

İs lâm’ın özünde gü zel ah lâk ol du ğu nu ilan eder.

İs lâm’ın ah lâk il ke le ri, ge rek Kur’an-ı Ke rim âyet le ri, ge rek se Hz. Pey gam be rin söz le ri 

ile her se vi ye de ki in sa nın ko lay ca an la ya ca ğı şe kil de ifa de edil miş tir. Bu il ke ler, ki şi nin 

Al lah’a iman bağlamında, ken di ne ve baş ka la rı na ait gö rev ve so rum lu luk la rın dan baş-

la ya rak, ai le, va tan, dev let, mad dî ve ma ne vî çev re si ne kar şı gö rev ve so rum lu luk la rı nı 

göstermektedir. 

İs lâm’ın ah lâk il ke le ri, in sa nı iyi lik le ri iş le me ye, kö tü lük ler den ka çın ma ya ve yü küm lü lük-

le ri ni ger çek leş tir me ye teş vik eder . Esasen iba det ler de in sa nı kötülüklerden uzaklaştırır 

ve ah lâ ken ol gun laş tı rır. Bu açı dan ah lâk, fert ve top lu mu yük sel ten ve say gın bir ko nu-

ma ge ti ren dav ra nış lar bü tü nü ola rak ka bul edi le bi lir. 

Ah lâk’ın Ta nı mı ve Ma hi ye ti 

Ah lâk ke li me si, Arap ça “hulk” ke li me si nin ço ğu lu dur. Hulk, “din, ta bi at, huy ve ka rak ter” 

gi bi an lam la ra ge lir. Söz lük te, din, huy, hal ve ha re ket tar zı gi bi an lam la ra ge len ah lâk, ay nı 

za man da in san da yer leş miş bu lu nan şahsiyet ve ka rak ter ya pı sı na işa ret et mek te dir. 

Ah lâk, in san nef sin de yer le şen öy le bir me le ke dir ki, dav ra nış lar hiç bir zor la-

ma ol mak sı zın, dü şü nüp ta şın ma dan bu me le ke sa ye sin de ko lay lık la or ta ya 

çı kar. 

Düşünelim

Bu ta ri fin tah li li bi zi ah lâ kın ma hi ye ti ile il gi li şu so nuç la ra gö tü rür: 

1. Ah lâk; in sa nın fi il ve dav ra nış la rın dan zi ya de bun la rın kay na ğı, ya ni bu fi il ve dav ra nış-

la rı mey da na ge ti ren ma ne vî ka bi li yet ler bü tü nü nü ifa de eder. Bu na gö re ah lâ kî fi il ler 

ah lâ kın ken di si ol ma yıp onun bir so nu cu ve te za hü rü an la mı na ge lir. 

2. Ah lâk sa de ce iyi huy lar ve ka bi li yet ler an la mı na gel mez; ke li me an la mı iti ba riy le iyi 

ve kö tü tüm huy la rı ifa de eder. Do la yı sıy la ken di sin de iyi huy lar ge liş tir miş ola na “iyi 

ah lâk lı,” kö tü huy lar ge liş tir miş ola na “kö tü ah lâk lı” de nir. 

3. Ah lâk in san da ge lip ge çi ci hal ol ma yıp onun ma ne vî ya pı sın da yer le şen, bir me le ke 

ha li ni alan ka bi li yet ler bü tü nü ne işa ret eder. Ah lâ kın bu özel li ği ey lem le ri mi zin az da 

ol sa da imi ol ma sı ge rek ti ği ni gös te rir. 

4. Ah lâk, in sa nı, dü şü nüp ta şın ma ya, her han gi bir bas kı ve zor la ma ya ge rek kal mak sı zın 

gö rev le ri be nim se ye rek ve gö nül ra hat lı ğı için de yap ma ya sevk eder. Be nim se nen ve 

gö nül lü ola rak ka bul edi len şey ler, ah lâ kın ge li şip güç len me sin de önem li bir un sur-

dur, çün kü ah lâk eği ti mi as lın da ira de eği ti mi dir.
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İs lâm Ah lâkının Kay nak la rı

İs lâm ah lâ kı, ha ya tı yön len di ren il ke ler den olu şur. Bu il ke le rin temel kay na ğı        

a) Kur’an-ı Ke rim, b) Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med’in ha ya tı ve söz le ridir.

Kur’an-ı Ke rim

•  İs lâm ah lâ kı nın ilk kay na ğı Kur’an-ı Ke rim’dir. Kur’an’ın or ta ya koy du ğu 

tüm gü zel lik ve de ğer ler, İs lâm ah lâkı nı ifa de eder. 

•  Kur’an, ön ce lik le in sa nın bi rey sel ve top lum sal özel lik le ri ni ka bul ede rek, 

onu ah lâ kî bir var lık ha li ne  ge ti re cek ge nel ka ide le ri ko yar. 

•  Kur’an, in sa nî özel lik le ri göz önün de bu lun du ra rak inan mış in san da bir 

şu ur ha li mey da na ge tir me ye ça lı şır. Bu şu ur ha li, Ku ran’ın ana te ma la rı 

olan iman, iba det  ve ahlâkî bir temele oturtulan insan ilişkilerinde ken-

dini gösterir.

Düşünelim

Kur’an, ah lâ kî de ğer le ri, iyi ve kö tü yü bi ze en gü zel ve en et ki le yi ci bir şe kil de ta nı tır. 

“Ey iman eden ler! Zan nın bir ço ğun dan sa kı nın. Çün kü zan nın bir çoğu 

gü nah tır. Bir bi ri ni zin ku sur la rı nı ve mah re mi yet le ri ni araş tır ma yın. Bir bi ri ni-

zin gıy be ti ni yap ma yın. Her han gi bi ri niz ölü kar de şi nin eti ni ye mek ten hoş-

la nır mı? İş te bun dan tik sin di niz. Al lah’a kar şı gel mek ten sa kı nın. Şüp he siz 

Al lah töv be yi çok ka bul eden dir, çok mer ha met eden dir” (Hu cu rat , 49/12).

Kur’an-ı Ke rim, iyi ve kö tü iş ler i ta nıt tık tan son ra iki yol dan bi ri ni ter cih eden le rin akı be ti-

ni ha ber ve rir. Böy le ce in sa na dav ra nış la rı nın ne ti ce si ni pe şi nen ha ber ver mek su re tiy le 

ken di ni ayar la ma im kâ nı sağ lar. Kur’an, iyi lik ve gü zel lik le rin ya pıl ma sın da ruh ve gö nül-

le ri ah lâk dı şı kay gı lar dan, ni yet ve dü şün ce ler den ola bil di ğin ce arın dı rma yı öngörür. 

Kur’an, da imi ola rak ima na ve sa lih ame le vur gu ya pa rak ki şi nin inan dık la rıy la tu tar lı bir 

ha yat sür me si ni is ter. 

Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med’in Ha ya tı ve Söz le ri

İs lâm ah lâ kı nın ikin ci kay na ğı, Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med’in (s.a.s.) ha ya tı ve söz-

le ri, ya ni Sün ne ti’dir. Sev gi li Pey gam be ri miz, Al lah’ın buy ruk la rı nı ek sik siz bir şe kil de 

in san la ra bil di ren ve bu buy ruk la rı en iyi şe kil de uy gu la yan ör nek in san dır. 

ahlakim.pdf   22 28.09.2010   10:42:06



İ S L Â M ’ D A  A H L Â K222

22

ÜNİTE

•  Bir ya şa ma tar zı olan ah lâk, Hz. Pey gam be rin şah sın da ber rak bir şe kil de 

so mut laş mış tır. O, İs lâm di ni nin in şa et mek is te di ği ka mil  in san mo de li-

ni gös ter miş tir. Bu yüz den Pey gam be ri mi zi ör nek al mak müs lü man için 

in sa nî ve di nî bir gö rev dir. 

•  Yü ce Al lah, Pey gam be re hi ta ben “Sen el bet te yü ce bir ah lâka sahipsin” 

(Ka lem, 68/4) bu yu rur ken; in san la ra hi ta ben de “An dol sun, Allah’ın Resulün-

de si zin için; Al lah’a ve ahi ret gü nü ne ka vuş ma yı uman, Al lah’ı çok zik re den 

kim se ler için gü zel bir ör nek var dır” (Ahzab, 33/21) bu yur muş tur.

Düşünelim

Ah lâ kî gü zel lik le ri ta mam la mak için gön de ril miş olan yü ce Pey gam be ri miz, yaşantısı 

ve sün ne tiy le bir ah lâk eği tim ci si iş le vi gör müş tür. Onun ör nek li ği, inan cıy la tu tar lı bir 

ha yat ya şa ma sın da aran ma lı dır. Şüp he siz onun ah lâk eği tim ve öğ re ti mi ni an la mak, 

ha ya tı nı tüm ay rın tı la rıy la in ce le mek le müm kün ola cak tır. 

Hz. Pey gam be rin ah lâk mo de li ol ma sı hu su sun da ak la ge le bi le cek bir so ru 

şu dur: Pey gam be ri miz den 14 asır son ra, onun ya şa dı ğı kül tür ve coğ raf ya-

dan apay rı bir or tam da ya şa yan in san la rın, pey gam be ri mi zi bu gün ör nek 

al ma sı müm kün mü dür? Eğer müm kün se, bu na sıl ola cak tır? Bu soruyu 

sınıfça cevaplayınız.

Sıra Sizde

Pey gam ber efen di miz Hz. Mu ham med’i ör nek al mak, İs lâm’a ina nan lar için in sa nî ve 

imanî bir gö rev dir. Bu yüz den o, her dö nem için ör nek ve mo del in san dır. An cak, onu 

ger çek ten ör nek ala bil me nin bir ta kım şart la rı var dır. Bu şart la rın ba şın da Kur’an-ı Ke rim’i 

iyi öğ ren mek gelir. Çün kü Hz. Pey gam ber, ha ya tı nı Kur’an’a gö re yön len dir miş tir. Onun 

ha ya tı, ya şan tı ha lin de ki Kur’an tef si ri gi bi dir. Hz. Ai şe’ye Pey gam be ri mi zin ah lâ kı nın 

na sıl ol du ğu so rul du ğu za man şu ce va bı ver miş tir: “O’nun ah lâ kı Kur’an idi” (Ali el-Ka ri, 

Şer hu’ş-şi fa I/222). Bu ba kım dan Ku ran’ı iyi öğ ren mek, onun ör nek li ği ni an la ma nın en 

ön ce lik li şar tı dır.

Sevgili Peygamberimizi ör nek ala bil me nin ikin ci önem li şar tı; onun olay lar kar şı sın da ki 

ta kın dı ğı ta vır la rını iyi bil mek tir. Bu du rum ise, onun ha ya tı nı iyi öğ ren mek ten ge çer. 

Çün kü, Hz. Pey gam be rin ha ya tı, di nî buy ruk la rın sos yal ha ya ta ge çi ril miş so mut şe kil le ri; 

ila hi vah yin so mut laş mış gö rü nüm le ri dir. Hem Kur’an’ı hem de Hz. Pey gam be rin ha ya tı-

nı ve sün ne ti ni en iyi şe kil de öğ ren mek, onun na sıl ör nek alı na ca ğı nı bi ze öğ re te cek tir.

Bugün İslâm ahlâkının ne olduğunu anlamaya çalışırken, önce temel kaynaklar olan 

Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’i anlamak ön şarttır. Ancak bunu yaparken, İslâm’ın on beş asırlık 

tarihî ve toplumsal tecrübesini de görmezlikten gelemeyiz. Başlangıçtan bugüne Kur’an 

ve Sünnet’in öngördüğü ahlâkî değerleri anlama, yorumlama ve kültürel kalıplara dökme 

hususunda Müslümanların ortaya koydukları gelenek ve birikimi de tanımak gerekir.
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Bu geleneği veya gelenekleri tanımaya çalışmak, İslâm ahlâkını güncelleş-

tirmemize engel olmaz mı? Bu soruyu tartışınız!

Sıra Sizde

3 İslâm’ın Ahlâka Verdiği Önem

•  İs lâm, in sa nın bu dün ya da va rol ma nın ama cı ndan sapmaması, ya ra tı cıy la 

ba ğı nı sürdürmesi hususunda yol göstermek için gön de ril miş bir de ğer ler 

bü tü nü dür. Bu de ğer ler bü tü nü nü be nim se ye rek ya şa mak ise, İs lâm ah lâ-

kı na göre yaşamanın ta ken di si dir. 

•  İs lâm, mü kem mel ah lâkı oluş tur mak için insanlığa gön de ril miş fıt rat 

di nidir.

•  İs lâm di nin de iman ve iba det le rin ni hai he de fi, in sa nı ah lâ kî yön den ge liş-

tir mek tir. 

Düşünelim

İs lâm, âlem de ki var lık lar ara sın da ki bir li ği ve düzeni ger çek leş tir me si için ah lâ kî esas la-

ra çok önem ver miş tir. Bu yüz den İs lâm ahlâkı sadece kişiler arası ilişkileri değil, diğer 

varlıklarla ilişkileri de kapsar.

İslam ahlâkının tüm varlıklarla ilişki düzenini kapsamasını tartışınız!

Sıra Sizde

Ah lâ kın Bi rey sel Ka za nım la rı

İn sa nın ma hi ye ti, İs lâm’ın is te di ği ah lâk esas la rı na uy gun dur. İs lâm ah lâ kı, en mü kem-

mel var lık olan in sa na la yık ol du ğu en yük sek de ğe ri ver mek te dir. Çün kü İs lâm na za rın-

da in san, ya ra tıl mış la rın en üs tü nü olan bir var lık; va ro luş ağa cı nın en ve rim li mey ve si, 

İla hi Ya ra tı mın ih ti şam ta cı dır. Bun dan do la yı İs lâm’ın be nim set mek is te di ği ah lâk il ke-

le ri, da ima yük sek var lık olan in sa nın gelişimini, değerini koruyup geliştirmesini göz 

önün de bu lun du rur. Di ğer şey le rin de ğe ri de, in san ha ya tıy la olan iliş ki le rin den ve in san 

ha ya tı üze rin de ki et ki le rin den kay nak la nır. 
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•  Kur’an ön ce lik le, in san ben li ği nin tah li li ni ya par ve in sa nı bu ko nu da 

dü şün me ye sevk eder. 

•  İs lâm’ın he def le di ği in san bi rey sel leş miş, ya ni ben cillikten uzak, kendinin, 

görevinin, yaratılışının ve kendi imkanlarının farkında olan; buna inanan 

şahsiyet sahibi biridir. Bu şuur sayesinde kişi, kendisini geliştirerek ahlâkî 

bir varlık haline gelir. Bu noktada ortaya çıkan ahlâk, dışardan zorla kabul 

ettirilmiş bir mahiyette değil; insan benliğinden/fıtrattan ortaya çıkan 

kamil bir  ahlâktır.

Düşünelim

İs lâm ah lâ kı, ki şi nin fer dî imkân la rı nı ge niş le te rek in san ca ya şa ma sı nı sağ la ya cak bir 

ha yat tab lo su su nar. Bu ha yat tab lo sun da en ha yır lı lar, ah lâ kı en gü zel olan lar dır. Bu 

du rum ise, ah lâ kın ger çek mü min ol ma nın ala me ti ol du ğu nu bi ze söy ler. Al lah’a say gı 

te me li ne da ya lı, fer dî ve sos yal plan da yü cel me nin ve de ğer ka zan ma nın tek öl çü sü 

sa de ce ah lâkca olgunluktur. 

Ahlâklı kişi, dışarıdan yönlendirilen değil kendi kendisini yöneten kişidir, 

sözünü tartışınız!

Sıra Sizde

Ah lâ kın Top lum sal Ka za nım la rı

Top lum sal bir var lık olan in san ya şa mak için sos yal çev re ye ih ti yaç du yar. İn sa nın onu ru-

na ya kı şan bir şe kil de ya şa ma sı ve mut lu ol ma sı için sos yal çev re nin ahenk için de ol ma sı 

ge re kir. El bet te bu sos yal ahenk, top lu mu oluş tu ran bi rey le rin so rum lu luk la rı nın, ya ra tı-

lış hik me ti nin far kın da ol ma la rıy la; fert ve top lu mun ya pı sı nı bo za cak dav ra nış lar dan da 

ka çın malarıyla sağ la na bi lir. Zi ra top lu mu bo zup, yoz laş tı ra cak kö tü lük ve çir kin lik ler den 

ka çı nan bi rey le rin oluş tu ra ca ğı top lum lar ahenk için de ya şar. Bu yüz den ah lâk, in sa nı 

ken di siy le ol du ğu gi bi, için de ya şa dı ğı top lum la da ba rı şık ha le ge tir me yi amaç edi nir. 

Hz. Pey gam ber böy le bir bi re yi şöy le ta nı tır:

“Mü min, ken di si in san lar la kay na şan ve in san la rın da ken di si ile kay na şa bi le-

ce ği kim se dir. Ül fet kur ma yan ve ken di si ile ül fet ku rul ma yan in san da ha yır 

yok tur” (Ah med, Müs ned II, 400).

Di ni miz İs lâm, ah lâk ba kı mın dan zin de bir top lum is ter. 
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İslâm’ın öngördüğü toplum, iyilik ve güzellikleri göstermek, kötülük ve 

çirkinliklere karşı çıkmak bakımından tüm insanlığa örnek olacak model bir 

toplumdur. 

Düşünelim

El bet te bu mo del, iyi lik ve tak va hu su sun da yar dım la şa cak; ken di si için is te di ği ni baş ka sı 

için is te ye cek; ken di sin den zi ya de top lu mun men fa ati ni gö ze te cek; kö tü lük le ri ör te cek; 

iyi lik le re ça ğı ra cak; ken di sin de tüm ah lâ kî de ğer le rin ve gü zel lik le rin te za hür ede ce ği 

eği tim li bi rey ler den olu şa cak tır. 

Ah lâ kın Ev ren sel Ka za nım la rı

İs lâm, in san ha ya tı nın bü tün yön le ri ni ıs lah et mek, in san la rın ıs la hıy la da top lu mun 

ve ev re nin ıs la hı nı ger çek leş tir mek is ter. Bi rey den baş la ya rak top lu ma ve ora dan 

ale me uza nan bu ıs lah sü re ci ev ren sel bir ma hi yet içe rir. Do la yı sıy la İs lâm ah lâ kı, 

ev ren sel ka za nım la rı içe ren bir ya pı da dır. Ku ran’da bu ev ren sel ıs lah sü re ci nin zıd dı-

na tu tum lar ise da ima eleş ti ri lir. Yü ce Al lah, “O, (se nin ya nın dan) ay rı lın ca yer yü zün de 

boz gun cu luk yap ma ğa, ekin ve nes li yok et me ğe ça lı şır. Al lah ise boz gun cu lu ğu sev mez” 

(Ba ka ra, 2/205) bu yu rur. 

•  İslâm’da ah lâk il ke le ri, bü tün in san lı ğa ses le nen ve tüm var lık lar la iliş ki le ri 

il gi len di ren ev ren sel ma hi yet te  de rin ve ku şa tı cı ku ral lar dır.

•  Va ro luş tan so rum lu ol mak; ha ya ta say gı lı ol mak, te mel hak la ra say gı ve 

on la rı ko ru mak, ma ru fu em ret mek, hoş gö rü, mad dî ve ma ne vî te miz-

lik, dü rüst lük, mer ha met, ada let vb. kav ram lar İs lâm ah lâ kı nın ev ren sel 

bo yut la rı nı yan sı tan de ğer ler dir.

Düşünelim

İs lâm ah lâ kı nın ev ren sel ilkeleri, varlığın ve ha ki ka tin kaynağı olan yü ce Al lah’a da yan-

mak ta dır. 
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4 İman, İbadet ve Ahlâk İlişkisi

•  Ger çek bir mü min inanç la rıy la tu tar lı bir ah lâ kî ya şa yı şa sa hip tir. 

•  İman, dav ra nış la rı mı zın oluş ma sı na yol açan bir şu ur üre tir. Bu şu ur, iba-

det ler ile des tek len di ğin de te za hür eden ya şan tı ah lâ kî bir ya şan tı, ki şi ise 

ah lâ kî bir var lık olur. Bu yüz den iman, iba det ve ah lâk ara sın da çok sı kı bir 

iliş ki var dır.

Düşünelim

İman-Ah lâk İliş ki si

İs lâm, ah lâ kî ha ya t ile iman arasında sıkı bir ilişki gö rür. Çün kü hak ve doğ ru luk, an cak 

söz ve dav ra nış la rın da doğ ru olan kim se ler de te za hür eder. Bu bü tün lük Kur’an’ı 

Ke rim’de şöy le di le ge ti ri lir:

“Şüp he siz Rab bi miz Al lah’tır” de yip son ra da dos doğ ru olan la ra hiç bir kor-

ku yok tur, on la r üzül me ye cek ler de” (Ah kaf, 46/13).

“Şüp he siz “Rab bi miz Al lah’tır” de yip de, son ra da dos doğ ru olan lar var ya, 

on la rın üze ri ne akın akın me lek ler iner ve der ler ki: “Kork ma yın, üzül me yin, 

si ze (dün ya da iken) va at edil mek te olan cen net le se vi nin!” (Fus si let, 41/30).

İman ve ah lâk bütünlüğünü is ti ka met ola rak ni te len di ren İs lâm, ima nı in san dav ra nı-

şı nın ru hu ola rak gö rür. Bu ruh, ah lâk lı ol ma nın, ha ya tı gü zel dav ra nış lar la süs le me yi 

he def le yen ni yet ve ka rar lı lı ğın adı dır. 

İmanı ve dav ra nı şı sıkı biçimde birbiriyle irtibatlı gö ren İs lâm, iman yö nün den en mu te-

ber ola nın ah lâk ça en iyi olan; en ha yır lı ola nın da ah lâk ça en gü zel olan ol du ğu nu 

be yan eder. Ni te kim, hem ima nın hem de ah lâ kın na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni, “dos doğ ru 

yol da ve bü yük bir ah lâka sahip olan” Hz. Pey gam ber biz le re gös ter miş tir. 

İba det-Ah lâk İliş ki si

İba det, ya ra tı cı ve her şe yin sa hi bi yü ce Allah kar şı sın da, in sa nın ben li ği nin far kın da ol ma-

sı ve O’nun önün de ken di ne öz gü bir şe kil de de rin den say gı ve eği li şin bir ifa de si dir.

İs lâm iba det ler le ah lâ k arasında sıkı bağ kurmaktadır. Zi ra, iba det, ha yat ta ta kı nı la cak 

tav rın; in sa nın dav ra nış la rı na inan dı ğı de ğer le re gö re şe kil ver me si nin ifa de si dir. Ni te-

kim “Ba na kul luk edin. İş te bu dos doğ ru yol dur, di ye em ret me dim mi?” (Ya sin, 36/61) 

âye tin de bu iliş ki ye işa ret edi lir. 
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İba det ler, hem kal bi miz de ki ima nı güç len di rir hem de iyi ah lâk lı ol ma mı zı sağ lar. 

Me se la, beş va kit na maz bi ze da ima Al lah’ı ha tır la tır, her tür lü çir kin dav ra nış-

tan vaz ge çi rir. Oruç, şef kat ve mer ha met duy gu la rı nı ge liş ti rir, eli mi zi ha ram dan, 

di li mi zi ya lan dan ko rur. Ze kât cim ri lik ten kur ta rır, baş ka la rı na kar şı iyi lik ve yar-

dım se ver lik duy gu la rı nı ge liş ti rir, top lu ma fay da lı bir in san ha li ne ge ti rir. Böy le ce 

iba det ler le bes le nen inanç, iyi ah lâk mey ve le ri ni ver miş ve in sa na ger çek de ğe ri ni 

ka zan dır mış olur. 

Mev la na’nın, “Bü tün ci ha nı araş tır dım, gü zel ah lâk tan da ha üs tün bir li ya kat 

bu la ma dım”  sö zü nü tar tı şı nız.

Araştıralım - Öğrenelim

Ünitenin Özeti

İs lâm’ın ana ga ye si ah lâk lı bir in san ve top lum oluş tur mak tır. İs lâm, in sa nın Al lah’a iman 

çerçevesinde, ken di si ne, baş ka la rı na ve hat ta di ğer var lık la ra kar şı va zi fe le ri ni bil di re rek 

ona de ğer kı la vuz lu ğu ya par.  Ah lâk değerleri de bunun içindedir. İs lâm, ah lâ kî ha ya tın 

en de rin ve en zen gin bo yut la rı nı Hz. Pey gam be rin ör nek li ği ile gös ter miş tir. Hz. Pey-

gam ber, “Ben gü zel ah lâ kı ta mam la mak için gön de ril dim” di ye rek İs lâm’ın esa sen gü zel 

ah lâk ol du ğu na işa ret et miş tir.

İs lâm’a gö re ah lâkın te mel kay na ğı Ku r’an-ı Ke rim ’dir. Ku r’an-ı Ke rim ah lâ kî de ğer le ri 

bi ze en gü zel ve en et ki le yi ci bi çim de ta nı tır. İs lâm ah lâ kı nın ikin ci kay na ğı, sev gi li Pey-

gam be ri miz Hz. Mu ham med’in (s.a.s.) Sün ne ti’dir. 

İs lâm ah lâ kı, ev ren sel ka za nım la rı ile bi re yin fer dî imkân la rı nı ge niş le te rek in san ca 

ya şa ma sı nı sağ la ya cak bir ha yat tab lo su su nar. Bu ha yat tab lo sun da en ha yır lı lar, 

en ah lâk lı olan lar dır. Bi rey le ri ah lâk lı olan top lum lar, hu zur lu ve mut lu olur lar. İs lâm, 

in san dan inan cıy la tu tar lı bir ah lâ kî ya şa yış is ter. Ni te kim, iman ve ah lâk bü tün lü ğü nü 

is ti ka met ola rak ni te len di ren İs lâm, iba det le ri de bu bü tün lü ğe da hil ede rek ya şa na-

cak bir ha yat in şa eder.
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Din ve ah lâk ara sın da ki iliş ki yi açık la yı nız?

2. İs lâm ah lâ kı nın kay nak la rı ne ler dir?

3. Ah lâ kın bi rey sel ve top lum sal ka za nım la rı ne ler dir?

4. İman-ah lâk iliş ki si ni açık la yı nız?

5.  İba det-ah lâk iliş ki si ni açık la yı nız?
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Değerlendirme Soruları

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si, İs lâm’ın ana ga ye si dir?

 A) İn san la rı çi le çek me ye da vet et mek.

 B)  İn san la rı kor kut mak.

 C) İn san la rı ba şı boş dav ran ma ya sevk et mek.

 D) İnanç la rıy la tu tar lı dav ra nan ah lâ kî bir top lum oluş tur mak.

2. Aşa ğı da ki ha dis ler den han gi si, İs lâm’ın esa sen gü zel ah lâk ol du ğu nu 

an la tır?

 A) “Te miz lik, ima nın ya rı sı dır.”

 B) “Ben gü zel ah lâ kı ta mam la mak için gön de ril dim.” 

 C) “Gü ler yüz sa da ka dır.”

 D) “Bi zi al da tan biz den de ğil dir.”

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si İs lâm ah lâ kı nın temel kay nak la rın dandır? 

 A) Hurafeler.

 B) Hi ka ye ve ef sa ne ler.

 C) Âdet ve gelenek ler.

 D) Hz. Pey gam be rin ha ya tı ve söz le ri.

 4. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ah lâ kın bi rey sel ka za nım la rın dan de ğil dir?

 A) Bi re yin in san ca ya şa ma sı nı sağ lar.

 B) Bi re ye sos yal plan da de ğer ka zan dı rır ve bi re yi yü cel tir. 

 C) Bi re yi bencillik duygusuna yöneltir. 

 D) Yü ce Al lah’ın sev gi si ni ka za ndı rır.

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si, iba det ve ah lâk iliş ki si ni yan sıt maz?

 A) Na maz kıl mak, bi zi her tür lü çir kin dav ra nış tan ko rur

 B) Oruç tut mak, şef kat ve mer ha met duy gu la rı mı zı ge liş ti rir.

 C) Ze kât ver mek, bi zi cim ri lik ten kur ta rır.

 D) Baş ka la rı na yar dım et mek, bi zi meş hur eder.
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1. İs lâm Ah lâ kın da İyi ve Övü len Tu tum ve Dav ra nış lar

2. İs lâm Ah lâ kın da Kö tü Olan ve Ye ri len Dav ra nış lar

İslâm Ahlâkının Öngördüğü

Örnek İnsan
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de İs lâm ah lâ kı nın ön gör dü ğü iyi ve övü len tu tum ve dav ra nış lar ile kö tü ve 

ye ri len dav ra nış lar an la tı la cak tır. İs lâm ah lâ kı nın ön gör dü ğü örnek in san; iyi lik ve doğ ru-

luk üze re, baş ka la rı na mad dî yar dım da bu lu nan, na mus lu, ema ne te ri ayet eden, hoş gö-

rü ve ba ğış la ma sa hi bi, sa bır lı, te va zu sa hi bi, da ima sö zün de du ran, gör gü lü, in san lar la 

iyi ge çi nen, on la ra gü zel söz söy le yen, yar dım se ver insandır. Bu dav ra nış la rı gös te ren 

in san, cim ri lik yap maz; if ti ra et mez; yap tı ğı iyi lik le ri ba şa kak maz; baş ka la rı nı çe kiş tir-

mez; ki bir li dav ran maz; in san lar ara sın da boz gun cu luk et mez; ha set et mek ten uzak 

du rur; ma lı nı sa çıp sa vur maz; gös te riş ten sa kı nır; zi na ve fuh şa te ves sül et mez; sar hoş-

luk ve ku mar dan uzak du rur; bü yü cü lük vb iş le re mey let mez; her han gi bir iş ya par ken 

rüş vet ver mez ve al maz.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te yi ta mam la dı ğı nız da;

1.  İs lâm ah lâ kı nın ön gör dü ğü örnek in sa nın özel lik le rini bileceksiniz.

2. İs lâm ah lâ kın da iyi ve övü len tu tum ve dav ra nış la rı söy le ye bi le cek si niz.

3. İs lâm ah lâ kın da kö tü ve ye ri len dav ra nış la rı söy le ye bi le cek si niz

4. İs lâm ah lâ kı nın ön gör dü ğü örnek in san ol ma özel lik le ri ni ger çek leş tir me ye is tek li ola-

cak sı nız.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len amaç la ra ula şıp ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-

ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

3. Öğ ren mek için ki tap la ye tin me yi niz. Ki ta bı nızın sonunda bir kay nak lis te si su nul mak-

ta dır. Bu lis te den ula şa bil di ği niz kay nak la rı in ce le yi niz.
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Peygamberimiz Hz. Mu ham med’in müs lü man lar için en gü zel ör nek 

ol ma sı ne de mek tir? Tar tı şı nız.

Tartışalım

1 İslâm Ahlâkında İyi ve Övülen  Tutum ve Davranışlar

İs lâm ah lâ kın ca iyi gö rü len ve övü len tu tum ve dav ra nış la ra sa hip ol mak, bu dav ra nış lar 

ara cı lı ğıy la şahsiyet ka zan mak; kişilik in şa et mek için dir. Ah lâk, bir ha yat tar zı ol du ğu için 

ah lâ kî gü zel lik le rin bir şa hıs ta alış kan lık; tu tum ve dav ra nış ha li ne gel me si ge re kir. 

İyi lik ve Doğ ru luk

İs lâm’da ah lâ kî “iyi lik” kav ra mı nın kar şı lı ğı ola rak pek çok ke li me kul la nıl mak ta dır. 

“Sa lah,” “birr,” “ha yır,” “ma ruf,” “ha sen,” “tay yib,” “ih san” kav ram la rı yerine göre iyi lik ola-

rak ter cü me edi le bi lir. Bu kav ram la rın or tak yönü, içten ve sa mi mi bir iman dan do ğması 

ve onun la uyum ar ze den gü zel dav ra nış la rı tas vir et me si dir. 

Dün ya da in san larla kurulan iyi iliş kiler ve gü zel dav ra nış lar; ahi ret te elde edil-

mek istenen yük sek de re ce ler hep iyi lik lerle mey da na ge lir.

Düşünelim

Akıl lı in san, fay da nın iyi lik ler de, za ra rın ise kö tü lük ler de bu lun du ğu nu gö re bi len in san-

dır. Bu yüz den her kes gü cü yet ti ği oran da ah lâ kı nı güzelleştirerek, iyi lik ve gü zel liğe 

yö nel me li dir. Bi lin me li dir ki, ya pı lan iyi lik le rin lez ze ti, bu dün ya da ki hiç bir lez zet ile 

mu ka ye se edil mez ve iyi lik yap mak tan do ğan se vinç, o iyi li ğe ulaş ma nın ve re ce ği 

se vinç ten da ha çok ola cak tır. Ku ran’ı Ke rim’de Allah Teâlâ: “… Şüp he siz Al lah, iyi lik eden-

le ri se ver” (Ba ka ra, 2/195) ve “Şüp he siz, iyi ler, Na îm cen ne tin de dir ler” (İn fi tar, 82/13) bu yu-

ra rak ya pı lan iyi lik le rin mü ka fa tı nı be yan et miş tir.

•  İslâm ahlâkı nın özü olan doğ ru luk; in sa nın içi ile dı şı nın, özü ile sö zü nün 

bir ol ma sı de mek tir. 

•  Doğruluk, in sa nın söy le dik le ri ile yap tık la rı ara sın da ki uyu mun adı dır.

•  Doğ ru luk, gü zel ah lâk sa hi bi in sa nın ayırt edi ci vas fı dır.

Düşünelim

Ku r’an’da “sıdk” ve “hakk” ola rak ge çen doğ ru luk, Mev la na’nın ifa de siy le, in sa nın ya 

ol du ğu gi bi gö rün me si ya da gö rün dü ğü gi bi ol ma sı ha li dir. Alimler, doğ ru lu ğu şah si ye-

tin mey ve si, asa le tin esa sı, mak bul bir huy ve ha yır lı bir süs ola rak tas vir eder ler.  
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Doğ ru luk, in san ol ma nın ge rek tir di ği bir ya şan tı ha li dir. İn san her han gi bir men fa at için 

de ğil de sadece in san ol ma nın ge re ği olarak sırf Allah’ın rızasını kazanmak için doğ ru 

ol ma lı dır. Çün kü doğ ru luk da tıp kı iyi lik gi bi, bi zi dün ya ve ahi ret te so rum lu luk tan kur-

ta ra cak ve in san lar ara sın da yük sek ma ka ma er di re cek gü zel bir er de mdir.

“Al lah şöy le di ye cek: “Bu gün doğ ru la ra, doğ ru luk la rı nın yarar sağlayacağı 

gündür.” Onlara; içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler 

vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’dan razı olmuşlardır. İşte 

bu büyük başarıdır” (Maide, 5/119).

Her ahlâkî erdem gibi, doğruluk da ancak ilişkilerde ortaya çıkar. Beşerî iliş-

kilerde doğru davranamayan insanlar, yalancı, sahtekar veya ikiyüzlü gibi 

sıfatlarla nitelenirler. Münafık, belirli ilkelere inanmadığı halde, inanıyor 

gözüken kişidir. Böyle olanlar doğru insanlar değil, iki yüzlü kimselerdir.

Düşünelim

Baş ka la rı na Mad dî Yar dım da Bu lun mak (İn fak)

İs lâm ah lâ kı nın ön gör dü ğü in sa nî özel lik ler den bi ri de in fak et mek tir. İn fak, 

ze kat ve sa da ka nın dı şın da Müs lü ma nın Al lah rı za sı için ya kın la rı na, fa kir le-

re, muh taç la ra ve hayır yer lerine yar dım da bulun masıdır.

Düşünelim

İn fak, as lın da sosyal den ge nin sağ la na ca ğı bir fa ali yet tir ve bu fa ali yet şu urlu insan işi-

dir. Şöy le ki, in sa nın elin de ki mal lar, ha ki kat te Al lah’ın dır; meş ru biçimde fay da lan ma sı 

için in san la ra ema net edil miş tir. İn san la rın elin de bu lu nan mal lar da ki ta sar ru fu, ve ki lin 

ta sar ru fu gi bi ol du ğun dan mal sa hi bi ne em re der se ona in sa nın uy ma sı ge re kir. 

“Ak ra ba ya, yok su la ve yol da kal mış yol cu ya hak la rı nı ver, fa kat sa çıp sa vur-

ma. Çün kü sa çıp sa vu ran lar şey tan la rın kar deş le ri dir. Şey tan ise Rab bi ne 

kar şı çok nan kör lük et miş tir” (İs ra, 17/26-27).

Baş ka la rı na yar dım da bu lun ma, bir ih ti ya cın gi de ril me si ola rak de ğil; in san ol ma nın bir 

gereği ola rak gö rül me li dir. Ya ni bir kim se di ğer bir kim se ye başka bir nedenle de ğil; ken-

di si nin yar dım da bu lun mak gi bi bir in sa ni yü küm lü lü ğü ol du ğu için yar dım et me li dir. 

Zi ra, ka mil in san ol ma nın yo lu baş ka la rı na yar dım eli uzat mak tan geç mek te dir. Bu yüz-

den muh taçların yar dı ma ih ti ya cın dan çok, imkan sa hip le ri nin yar dım et me ye muhtaç 

ol du kları dü şü nül me li dir. Böy le bir an la yış, top lum da ki eşit siz lik le ri, in san lar ara sın da ki 

ay rı lık la rı gi der me nin yo lu nu aça cak tır.
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Na mus lu Ol mak (İf fe ti Ko ru mak)

Ah lâ kî bir var lık olmanın gereği olan if fet, dün ya da say gın lı ğı olan, hu zur lu, ahi ret te 

Al lah’ın hoş nut lu ğu na er miş mut lu in san la rın tu tum ve özelliklerindendir. 

İf fet, ru hun te miz li ği; gü nah tan ve ka ba hat ler den uzak du ru şun ifadesidir. İf fet ken di ne 

ait ol ma yan hiç bir şe ye göz dik me mek; her ko nu da gö zü tok ol mak an la mı na da ge lir. 

Her ko nu da meş ru ve he lal olana kani olan, kı sa ca ken di hak kı na ra zı olan kim se de if fet li 

kim se dir. An cak, if fet denilin ce ak la ilk ge len ırz ve na mu sun ko run ma sı dır. Baş ka sı nın 

ırz ve na mu su na, ken di ırz ve na mu su gi bi say gı gös ter mek as lın da ken di ırz ve na mu-

su nu ko ru mak tır. 

Bi lin di ği gi bi in sa nın te mel gü dü le rin den bi ri şeh vet tir. Şeh vet, kar şı cin se; ka dı nın er ke ğe, 

er ke ğin ka dı na duy du ğu cin sel duy gu nun da adı dır. Şeh ve tin pe şi ne dü şüp ar sız lık et mek, 

kö tü bir dav ra nış ol du ğu gi bi, şeh ve ti büs bü tün öl dür mek de mak bul bir şey de ğil dir. Bu 

duy gu yu meş ru yol dan ve öl çü lü olarak ko ru ma nın adı if fet ola rak ta nım la nır. Din dar lı ğın 

özü nü oluş tu ran bu özel lik, her tür lü is tek le re, şe he vi ar zu la ra kar şı sab rı içe rir. 

“Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini/ırzlarını 

korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların 

yaptıklarından hakkıyla haberdardır. İnanan kadınlara da söyle, gözlerini 

haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar” (Nur, 24/30-31).

Na mus lu ol ma nın bir ge re ği de ha ya sa hi bi ol mak tır. Ha ya, utan ma duy gu su dur. Bu 

duy gu, sa hi bi ni kö tü lük ler den ve gü nah olan söz, fi il ve dav ra nış lar dan alı ko yar. Ha ya-

nın or ta dan kalk ma sı, kö tü olan söz, fi il ve dav ra nış la rın if şa sı, bun la rın top lum da ya yıl-

ma sı na, ah lâ kın bo zul ma sı na se bep olur. Ha ya nın iman dan bir şu be ol du ğu nu ve ha ya-

nın an cak ha yır ge ti re ce ği ni söy le yen Hz. Pey gam ber, ina nan kim se le rin ha ya lı ve if fet li 

ol ma la rı nı is te mek te ve Al lah’ın ha ya sa hip le ri ni sev di ği ni bil dir mek tedir.

Ema ne te Ri ayet Et mek

Ema net in san fıt ra tı nın özü ile ala ka lı ol duk ça ge niş bir kav ram dır. İlk ba kış ta ema net 

denilin ce, ko run mak ve is te di ği za man sa hi bi ne ve ril mek üze re bi risine tes lim edi len 

bir şey ak la ge lir. Oy sa ema net, en kü çü ğün den en bü yü ğü ne bü tün so rum lu luk la rı mı zı 

kap sar. Do la yı sıy la ema net ten söz edi lin ce ha yat ta ki bü tün so rum lu luk ların ak la gel me-

si ge re kir. Sağ lı ğa dik kat et mek, sak lan ma sı is te nen bir söz, ka rı ko ca nın ara la rın da ki bir 

sır, eş ya nın doğ ru kul la nı mı, her han gi bir gö re vi ye ri ne ge tir mek, alış ve riş te dü rüst lük 

vs. hep si ema net kav ra mı için de an la şı la bi lir. 

Ema ne te ri ayet et mek, esa sın da gü ve ni lir in san ol ma nın, do ğal so nu cu dur. İs lâm di ni, 

ah lâk il ke le riy le gü ve ni lir bir in san oluş tur mak is ter. Sev gi li Pey gam be ri miz bu hu su su 

“Müs lü man, insanların elin den ve di lin den gü ven de ol du ğu kim se dir!” (Tirmizî, İman, 12) 
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di ye rek di le ge ti rir. Ha dis te ifa de edi len “elin den ve di lin den gü ven de ol mak” en ge niş 

an la mıy la, bil gi ve dav ra nı şın dan emin olu nan ki şi yi tas vir et mek te dir. Bil gi si ve dav ra-

nı şı ara sın da uyum ku ra ma yan kim se, hem Kur’an’da hem de ha dis ler de kı nan mış tır: 

“Ey iman eden ler! Ya pa ma ya ca ğı nız şey le ri ni çin söy lü yor su nuz? Ya pa ma ya ca ğı nız şey le ri 

söy le me niz Al lah ka tın da bü yük ga zap ge rek ti ren bir iş tir” (Saff, 61/2-3).

Pey gam be ri miz bir ha dis le rin de “Bi zi al da tan biz den de ğil dir” (Müs lim, 

İman, 164) bu yu ra rak ema ne te ri ayet et me nin, örnek ve olgun in san 

ol manın ayırıcı öl çütü ol du ğu nu or ta ya koy muş tur.

Düşünelim

Adil Ol mak

Ada let, her şe yi yer li ye ri ne koy mak, hak ede nin hak kı nı ne ek sik ne faz la ek sik siz ver mek 

ola rak ta rif edi le bi lir. Ada le tin zıd dı, zu lüm ve taş kın lık tır. Bir top lum da dir lik ve dü ze nin 

sağ lan ma sı ve bu dü ze nin sür dü rül me si an cak ada let sa ye sin de müm kün dür. 

Adalet, yaşantı haline getirilmesi gereken ahlâkî bir değerdir. İnsanın adaleti yaşantı 

haline getirmesi demek; hangi işi yapıyorsa o işi hakkıyla yapması demektir. Bir başka 

deyişle adalet, işi nasıl yapmak gerekiyorsa o şekilde yapmak demektir. 

“Şüp he siz Al lah, ada le ti, iyi lik yap ma yı, ya kın la ra yar dım et me yi em re der; 

ha ya sız lı ğı ve az gın lı ğı da ya sak lar. Dü şü nüp tu ta sı nız di ye si ze öğüt ve ri-

yor” (Nahl, 16/90).

Ada let, her tür lü be şe ri iliş ki de gö ze til me si ge re ken te mel ah lâ kî bir fa zi let ol du ğu için, 

ada let ko nu sun da ti tiz lik gös ter mek ge rek fer din ge rek se top lu mun hu zu ru için zo run-

lu dur. Çün kü bir top lum da iş ler; ya pıl ma sı ge rek ti ği şe kil de ya pıl maz, eh li ne tes lim 

edil mez ve hak ede nin hak kı ve ril mez se, o top lum da dir lik ve dü zen den bah set mek 

müm kün ol maz. Böy le si top lum lar da, hak sız lık, zu lüm ve anar şi or ta ya çı kar. Bu ko nu da 

şu ha di si şe rif ne ka dar an lam lı dır. “İş ler ehil ol ma yan la ra ve ril di ği za man, kı ya me ti bek-

le yi niz” (Bu hâ rî, İlim, 2). 

Ehil ol ma yan kim se le re ya pa ma ya cak la rı gö rev le rin ve ril me si, hak ve hu ku kun gö ze-

til me me si de mek tir. Hak ve hu ku kun gö ze til me di ği, ada le tin sağ lan ma dı ğı top lu mun 

in san la rın da gü ven ve iti mat kal maz. Bu da top lum da ba rı şın bo zul ma sı na se bep olur. 

Top lum da ba rış ada let ile sağ la na bi lir. Ada le tin sağ lan ma sı ise, her bir in sa nın doğ-

ru luk tan ay rıl ma ma sı, özel lik le so rum lu luk ma ka mın da ki kim se le rin ada let ten tav iz 

ver me me si ile müm kün dür. “Ada let, mül kün te me li dir” sö zü, bil has sa yö net me nin ve 

yö ne ti ci le rin so rum lu lu ğu nu ha tır lat mak için söy len miş tir.
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Ka dı nın bi ri hır sız lık su çun dan Hz. Pey gam ber’in huzurunda da va edi lir. 

Ka dın çok iti bar lı bir ai le ye men sup tur. Ona ce za ve ril me me si için her kes 

se fer ber ol muş tur. Hz. Pey gam ber nez din de te şeb bü se ge çil mek is te nir. 

Kim se ce sa ret ede mez. Hz. Pey gam be re, O’nun çok sev di ği Usa me b. Zeyd’i 

gön de rir ler. Bu nun üze ri ne Hz. Pey gam ber (s.a.s.) dün ya dur duk ça de ğe ri 

her gün da ha iyi an la şı la cak unu tul maz tav rı nı ko yar ve bu yu rur:

- Siz den ön ce geç miş mil let ler, iş te bu nun için he lak ol muş lar dır. İç le rin den 

ile ri ge len ler suç iş ler se, göz yu mu lur, on la ra ce za ve ril mez di. Kim se siz, za yıf 

in san lar suç iş ler se on lar ce za lan dı rı lır dı. Al lah’a ye min ede rim ki, kı zım Fa tı ma 

da hır sız lık et se ce za sı nı ver mek te te red düt et mez dim!” (Bu ha ri, Hu dûd, 12).

Okuma Parçası

Kar deş lik

İs lâm top lu mu nun da yan dı ğı ah lâ kî il ke ler den bi ri de kar deş lik tir. Kur’an-ı Ke rim bütün 

insanların kardeşliğine işaret eder ve sonra iman kardeşliğine vurgu yapar. Kur’an-ı 

Ke rim’de “Mü min ler an cak kar deş tir ler. Öy ley se kar deş le ri ni zin ara sı nı dü zel tin. Al lah’a 

kar şı gel mek ten sa kı nın ki si ze mer ha met edil sin” (Hu cu rat, 49/10) âyeti ile kar deş li ğin 

sa de ce kan ve süt ba ğın dan kay nak lan ma dı ğı; inanç ve gö nül ba ğı nın da in san la rı kar-

deş yap tı ğı be lir ti lir. Âyet te kas te di len dün ya ve ahi ret kar deş li ği dir. Böy le bir kar deş lik, 

ina nan la rın her tür lü men fa at duy gu sun dan arı na rak, herhan gi bir çı kar ar zu sun dan 

uzak ve her tür lü şa ibe den te miz len miş bir sev gi or ta ya koy ma sı dır. İs lâm’da bir kim se yi 

di ğe ri ne bağ la yan kar deş lik ba ğı, iman dır. 

İman  kar deş li ği, gö nül bağ la rı nın en kuv vet li si, kalp iliş ki le ri nin en me ti ni 

ve ruh kay naş ma sı nın en yü ce si dir. Bu eş siz kar deş li ğin yü ce li ğin de, te miz-

li ğin de, de rin li ğin de ve de vam lı lı ğın da hay ret ve ri ci bir sev gi şek li nin te za-

hür et me si şa şı la cak bir şey de ğil dir. Bu sev gi yi İslâm “Al lah uğ run da sev gi” 

di ye isim len dir miş tir. Do la yı sıy la İslâm kar deş li ği iman sev gi si ne da ya nır ve 

bu sev gi bü tün ya ra tık la ra yö ne lik tir. Bu sev gi nin te me lin de Yu nus’un di liy-

le “ya ra tı la nı hoş gör ya ra tan dan ötü rü” an la yı şı ya tar.

Düşünelim

Kar deşlik, birlik ve beraberlik demektir. Fert olarak ayrı olmalarına rağmen bir topluluk 

içersinde yaşayan müminler, birbirlerini bütünleyen, biri diğerine destek olmak suretiy-

le oluşan sağlam bir bina gibidir. Birinin derdi, sıkıntısı hepsini ilgilendirir. Bu birlik ve 

dayanışma, samimi bir duygu ve ideal işidir. Bu idealin daimi olarak beslenmesi, gıda-

lanması gerekir. Hz. Peygamber, “Hiçbiriniz kendisi için dilediğini diğer kardeşi için iste-

medikçe iman etmiş olamaz” (Buhârî, İman, 7) sözüyle kardeşliğin ölçüsünü bildirmiştir. 
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Bu ölçüye göre müminler kardeşleri için ancak iyilik isteyecekler. Zira ahenk, kaynaşma, 

bütünleşme, birlik, iyi niyet, samimiyet ve birbirimiz için hayır dilemekle ve istemekle 

mümkün olur. 

Kar deş li ğin ol ma dı ğı yer de sev gi ye şer mez, sev gi nin ol ma dı ğı yer de de bir-

lik ten, bü tün lük ten ve kar deş lik ten söz edi le mez.

Düşünelim

Al lah yo lun da kar deş lik yüz yü ze ol ma yı ge rek ti rir. Bu se bep le her han gi bir se bep ten 

do la yı ve ya dün ye vi men fa at se be biy le bir kim se nin di ğe ri ni terk et me si sev gi nin kay-

bol ma sı na yol açar, sev gi ye da ya nan kar deş lik ve dost lu ğun hu ku ku kay bol du ğun da 

bir lik ve be ra ber lik de kay bol muş olur. 

Hz. Pey gam ber ya şa yı şıy la, kar deş li ğin ne den li önem li ol du ğu nu gös ter miş tir. Pey gam-

be ri miz kar deş le ri ile be ra ber hic ret et miş; on lar la be ra ber ça lış mış; Be dir, Uhud ve Hen-

dek’ te on lar la be ra ber sa vaş mış; on lar la be ra ber se vin miş ve üzül müş tür. 

Bir lik ve be ra ber li ğin iti ci gü cü olan kar deş lik üze ri ne tit re ye rek, bu nun ko run ma sın da ki 

ah lâ kî gay re tin yi tir ilme me si, azaltıl ma ma sı ge re kir. Kar deş li ğin en bü yük düş ma nı olan 

kö tü zan, gıy bet, de di ko du cu luk ve özel lik le şah si men fa at le ri ön plan da tut mak tan 

ka çın mak ge re kir. Bu kö tü huy la rın za ra rı nın sa de ce bir ve ya bir kaç ki şi üze rin de de ğil, 

bü tün bir top lum üze rin de ol du ğu nu unut ma ma lı yız. 

Hoş gö rü ve Ba ğış la ma

Gü zel ah lâk de nil di ğin de ilk ak la ge len il ke ler den bi ri de hoş gö rü dür. Hoş gö rü, her şe yi 

an la yış la kar şı la ma, ola bil di ği ka dar hoş gör me ha li şek lin de ta rif edi lir. Hoş gö rü, “mü sa-

ma ha” ve “to le rans” ke li me le rin den da ha yük sek bir ruh ha li ni ve üs tün bir ah lâk tav rı nı 

ifa de eder. 

Hoş gö rü, as lın da va ro luş tan kay nak la nan bir er dem, bir de ğer dir. Zi ra in sa nın do ğu-

mun dan iti ba ren “in san hak la rı” de nen bir ta kım hak lar la do nan mış ka bul edil me si hoş-

gö rü ye yer açar. Bu yüz den aslında hoş gö rü, baş ka sı na var lık ta yer ver mek, yer aç mak 

tav rı dır. Baş ka sı na var lık ta yer aç mak, Ba tı dü şün ce sin de ki “ya şa mak için mü ca de le” 

ve ya “in san in sa nın kur du dur” gi bi do ğal ol ma yan, ta as su bu ön pla na çı ka ran an la yış lar 

ye ri ne, or tak ya şa ma yı, da ya nış ma yı, tü rlerin be ka sı nı sağ la yan “doğal sev gi yi” gös te rir. 

He pi mi zin or tak ka bu lü dür ki var lık ta ki, va ro luş ta ki ay rı lık la rın, fark lı lık la rın mev cu di ye ti 

in kar edi le mez. An cak bu “fark”la rın bir ara ya ge ti ri le rek kay naş tı rıl ma sı ge rek mek te dir. 

Bu ise an cak ada let ve gö nül ile te mel le nen hoş gö rü ortamında ger çek le şir. 

Hoş gör me yi, hoş gö rü lü ol ma yı mümkün kı lan ada let, var lı ğı yerli ye ri ne koy mak, ona 

uy gun şe kil de dav ran mak an la mı na ge lir. Bu ma na da ada let li ol mak, in sa na ba ğış la nan 

lü tuf de ğil; var lık ol ma nın, ben li ğe sa hip ol ma nın as li yü küm lü lü ğü dür. Hoş gö rü nün 
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kay nak lan dı ğı di ğer bir un sur da gö nül dür. Gö nül, mu hab be tin, hür me tin, mer ha me tin, 

ede bin, hu zu run bir bi riy le kay naş tı ğı Al lah’ın nazargâhıdır. O, Al lah’ın lütfudur. İn san-

lar da ki bu kut sal yan ger çek ten an la şı lır sa, her ke si yü ce Ya ra tı cı önün de hoş gör mek 

ger çek an la mı nı bu lur. 

“Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabi-

lecekler vardır: Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve 

bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir” 

(Teğabün, 64/14).

Doğ ru su in san hoş gör mek le, ya ni baş ka la rı na var lık ta yer aç mak la as lın da ken di iç 

hu zur ve mut lu lu ğu na yar dım et miş olur. Bu ba kım dan hoş gö rü, bir lü tuf de ğil; ak si ne 

bir gö rev dir; va ro lu şun te me lin de ya tan ah lâ kî bir yü küm lü lük tür, do la yı sıy la da in san-

la rın hoş gö rü lü ol ma ma hak kı yok tur.

Olum suz luk la ra Kar şı Da yan ma ve Di ren me (Sa bır)

Bi lin di ği gi bi ha yat sa de ce gü zel lik le ri içer mez; zor luk lar ve sı kın tı lar ha ya tın baş lan gı cı 

ve so nu ara sın da ta nı ma mız ge re ken ger çek ler dir. Ha ya tı ger çek ten an lar sak zor luk lar 

ve sı kın tı la rın in sa nın ye tiş me si ve ol gun laş ma sı için ge rek li un sur lar ol du ğu nu gö rü rüz. 

İn sa nın ha yat ta kar şı laş tı ğı güç lük le re, sı kın tı la ra gö ğüs ger me si nin adı sa bır dır. İn san  

iman et tik ten son ra, ima nın ge rek tir di ği şe kil de ya şa ya bil mesi için sa bır şart tır. İs lâm 

alim le ri, sab rın iki bo yu tu na dik kat çe ker ler. Bi ri si in sana ağır ge len elem le re kat la na rak 

so nu cun da gü zel lik bek le mek. Di ğe ri de, lez zet ve şeh vet ve ren şey ler den uzak du ra rak, 

bun la rın kö tü so nuç la rın dan ko run mak tır. 

Sa bır, ge nel ola rak zor luk ve sı kın tı la ra ilk an da gös te ri len bir ka bul len me 

ve da yan ma ha li ni tem sil et ti ği gi bi; ha ram lar dan uzak kal ma ve di ni emir-

le re se bat la uy ma an la mı na da ge lir. 

Düşünelim

Ha yat için de ki zor luk ve sı kın tı lar, pek çok İs lâm ali mi ne gö re in sa nın reh be ri dir; çün kü 

dün ya da hiç bir iş, dert siz, zah met siz mey da na gel mez. İn sa nın dün ya da ki sı kın tı la ra 

kar şı tek da ya na ğı sa bır dır. Sa bır, ha ya tın ze hir gi bi sı kın tı la rı nı et ki siz ha le ge ti ren bir 

pan ze hir dir. Sa bır, an cak işin so nu nu gö re bi len le rin ba şa ra bi le ce ği zor bir tu tum dur. 

Çün kü kar şı lık sız ola rak kim se bir fa ali ye ti sür dü re mez. Do la yı sıy la sab ret me yi, za fer den 

emin ol ma tav rı na ben ze te bi li riz. 

“An dol sun ki si zi bi raz kor ku ve aç lık la, bir de mal lar, can lar ve ürün ler den 

ek sil te rek de ne riz. Sab re den le ri müj de le!” (Ba ka ra, 2/155).
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Olum suz luk la ra kar şı sa bır, in sa na ula şa bi le cek sı kın tı ve dert le ri ken di sin den uzak laş tı-

rır. İnan mış ve ah lâk lı ki şi ye dü şen, ha ya tın gü zel lik le ri ni de zor luk la rı nı da bi rer im ti han 

ko nu su ola rak Al lah’tan bil mek ve gü zel lik le re şük re de rek zor luk la ra sa bır la gö ğüs ger-

mek tir. Bu du rum, in sa nı hem ol gun laş tı ran, ya şam di ren ci ni yük sel ten hem de ona iyi lik-

ler ka zan dı ran bir hal dir. Ni te kim Hz. Pey gam ber bu du ru mu şöy le açık lar: “Mü min ki şi nin 

işi ne şaşılır. Zi ra onun her işi, so nuç iti ba riy le ken di si için ha yır dır: Bol luk ve ni me te ka vu şur sa 

onu Al lah’tan bi lir ve ona şük re der; o sa ye de de bol luk ve ni met so nuç iti ba riy le onun için ha yır 

ol muş olur. Dar lık ve mu si bet le kar şı la şır sa onu da Al lah’tan bi lir ve ona sab re der; o sa ye de o 

dar lık ve mu si bet de so nuç iti ba riy le onun için ha yır ol muş olur” (Müslim, Zühd, 64).

Al çak gö nül lü lük (Te va zu)

Al çak gö nül lü ol mak de mek olan te va zu, in sa nın say gın lı ğı nı ar tı ran ah lâ kî er dem ler den 

bi ri dir. Bu has let, yü ce Al lah’ın bü yük lü ğü kar şı sın da in sa nın ken di kü çük lü ğü nü an la-

mak ve id rak et mek esa sı üze rin de ge li şen bir an la yı şa da ya nır. Te va zu, bü yük len me nin 

zıd dı olup, şe ref ve yük sel me nin mer di ve ni dir. Pey gam be ri miz, iba det le rin en üs tü nü-

nün te va zu ol du ğu nu ifa de ede rek, bu tu tum ve dav ra nı şın öne mi ni be lir tir. 

Te va zu, iyi ni yet le ya pıl dı ğı ve Al lah rı za sı için ol du ğu za man de ğer li dir. Ak si ha li ki bir, 

bü yük len me dir. Ni ce al çak gö nül lü gö rü nen var ki kalp le ri ki bir do lu dur. Te va zu, yal tak-

lan mak ve al çal mak da de ğil dir, ve böy le ol ma ma lı dır. İn san han gi mev ki de bu lu nur sa 

bu lun sun yi ne in san ol du ğu nu ve her hu sus ta aciz ve za yıf ol du ğu nu ha tı rın dan çı kar-

ma yıp, ya ra tı lış ve in san ol ma ba kı mın dan di ğer le rin den bir far kı ol ma dı ğı nı unut ma-

ma lı dır. Ken di sin de bi raz faz la ni met ve özel lik var sa onu ki şi sel gü cü ne ve ta bi atı na 

ver me yip, yü ce Al lah’ın ken di si ne ver miş ol du ğu bir lü tuf ve onu ve re nin ge ri ala bi le ce-

ği ni ha tı rın dan çı kar ma ma lı dır. Zi ra al çak gö nül lü in san lar be ra ber ya şa dık la rı in san la ra 

hu zur ve gü ven ve rir ler. 

Ol gun la şan ba şak la rın ye re doğ ru eğil dik le ri gi bi, ni met ve me zi yet sa hi bi in san la rın 

da ha çok te va zu gös ter me si ge re kir. 

“Rah man’ın kul la rı, yer yü zün de va kar ve te va zu ile yü rü yen kim se ler dir. 

Ca hil ler on la ra laf at tık la rı za man “se lam!” der (ge çer)ler” (Fur kan, 25/63).

Sö zün de Dur mak

Sö zün de dur mak ya da ve ri len bir sö zün ye ri ne ge ti ril me si ah lâ kî il ke ler den bi ri dir. 

Zi ra bu hal, o ki şi nin doğ ru ve dü rüst bir ki şi ol du ğu nu gös te rir. Sö zün de dur mak, 

bi rey için ol du ğu ka dar, top lum sal hayat için de bü yük bir öne me sa hip tir. Ha ya tın 

her anın da, söz ge li mi, gün lük iş le rin den tu tun da me mu ri yet, ti ca ret, ai le ku ru mu-

nun te sis edi li şin de sü rek li ola rak bir söz ve ri şin ol du ğu nu gör mek te yiz. Bu nok ta da 

bir in sa nın ah lâ kî ba kım dan de ğer len di ril me si, ön ce lik le ver di ği söz le re, yap tı ğı fi il-
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le re sa dık ka lıp kal ma dı ğı ile be lir le nir. O hal de in sa nın yü ce Al lah, di ğer in san lar ve 

eş ya ile iliş ki le ri ni dü zen le yen ku ral la rın en te me lin de doğ ru lu ğu, ver di ği sö ze sa dık 

kal ma sı yat mak ta dır. 

“Ant laş ma yap tı ğı nız za man Al lah’a kar şı ver di ği niz sö zü ye ri ne ge ti rin…” 

(Nahl, 16/91). “O kul lar adak la rı nı ye ri ne ge ti rir ler. Kö tü lü ğü her ya nı ku şat-

mış bir gün den kor kar lar” (İn san, 76/7).

Sözünde durmak, ahlâk ve insanlık yönünden gereklidir. Zira verilen sözleri 

tutmamak insanlar arasındaki ilişkileri ve toplumsal düzeni bozar. Bir kimse, 

söz verdiği zaman onu yerine getirmelidir Zira o verilen söz, özgür ve 

şahsiyet sahibi kişi üzerine gerekli bir borçtur. Eğer o kimse vaadini yerine 

getiremeyecekse, söz vermemelidir.

Düşünelim

Ver di ği sö ze ri ayet et me mek, Hz. Pey gam ber ta ra fın dan mü na fık lık ala me ti sa yıl mış tır. 

“Mü na fı ğın ala me ti üç tür: Ko nuş tu ğun da ya lan söy ler, söz ver di ğin de ye ri ne 

ge tir mez, ema ne te ri ayet et mez” (Müs lim, İman,107).

Gör gü lü Ol mak

Mut lu bir hayat için in san la rın uy ma sı ge re ken ah lâ kî il ke ler den bi ri gör gü lü ol mak tır. 

Gör gü den mak sat, bir top lum da in san la rın bir bir le riy le iliş ki le rin de ol gun ve me de ni 

dav ra nış lar da bu lu na rak, fert ve top lu mun hu zur ve mut lu lu ğu nu sağ la mak tır.

Gör gü lü ol mak, çok kar şı la şı lan gün lük iş ler de dü zen ve in ti za mın ha kim ol ma sı na 

se bep olur, böy le ce top lum bel li bir ra hat lı ğa ka vu şur. Gör gü ku ral la rı bir top lu mun, 

inanç, eko no mik güç, tek no lo jik se vi ye si, örf ve adet le ri ne gö re za man la de ği şik lik gös-

te re bi lir. Gör gü lü ol ma nın te me lin de bil gi li ve kül tür lü ol mak var dır. Kül tür lü ol mak, 

gör gü lü ol mak, bü tün in sa ni fa ali yet le ri mi ze de ğer ve güzellik ka tan en önem li özel-

lik ler dir. Say gı, gör gü nün te me li ni teş kil eder ve gör gü lü in san ken din den baş ka la rı na 

de ğer ve ren ve yar dım cı olan in san dır. 

So ka ğa tü kür mek, çöp at mak, ge liş ge çi şe mâ ni ol mak, so ka ğa tik sin di ri ci çir kin şey ler 

bı rak mak gör gü süz lük tür. Vasıtalara inip bi ner ken itiş mek, sı ra olan yer ler de sı ra sı nı 

bek le me mek çir kin dav ra nış tır. Dü ğün ve bay ram lar da her za man kin den da ha faz la 

gü ler yüz lü, ne şe li, na zik, ik ram edi ci ol mak, bü yük le re ve kü çük le re uy gun he di ye ler 

ver mek, gö nül le ri ni ve du âla rı nı al mak gör gü le ri miz ara sın da dır. Gör gü de, eliy le ve 

di liy le baş ka la rı nı in cit me mek esas tır. İyi ge çim, kar şı lık lı yar dım laş ma, dert ve se vinç le-

ri ne iş ti râk, her kar şı laş mada se lâm laş ma, hal ha tır sor ma, bir bi rin den is tek le ri ni im kan 

öl çü sün de te min et me de önem li gör gü ku ral la rın dan dır. 

ahlakim.pdf   42 28.09.2010   10:42:08



İ S L Â M  A H L Â K I N I N  Ö N G Ö R D Ü Ğ Ü  İ N S A N333

42

ÜNİTE

“Si ze bir se lam ve ril di ği za man, on dan da ha gü ze liy le ve ya ay nı se lam la 

kar şı lık ve rin: Şüp he siz Al lah her şe yin he sa bı nı ge re ği gi bi ya pan dır” (Ni sa, 

4/86).

İn san la ra İyi Dav ran mak ve Gü zel Söz Söy le mek

İn san la ra kar şı iyi dav ran-

mak ve gü zel söz söy le mek, 

İs lâm’ın ah lâ kî pren sip le-

rin den dir. Gü zel söz söy-

le mek de ni lin ce in san la rın 

ço ğu bu nu il ti fat et mek, 

sev gi si ni di le ge tir mek ya 

da umut ve ren ko nuş ma-

lar yap mak ola rak al gı lar. 

An cak, gü zel söz sa de ce 

bun lar de ğil dir.

Gü zel söz gö nül alan, onur 

kır ma yan, hak ve doğ ru-

yu gös te ren bü tün söz ler-

dir. Fert ler ara sın da sev-

gi nin, hak ve doğ ru nun 

üs tün tu tul ma sı, nef ret ve 

düş man lı ğın gi de ril me si 

an cak hak ka uy gun söz-

ler le müm kün ol mak ta dır. 

Söz le rin en gü ze li Al lah’ın 

ke lâ mı dır. Bu yüz den asıl 

gü zel söz in san la rı Al lah’a 

ça ğı ran, ah lâk lı ol ma ya 

da vet eden söz dür. 

Hz. Pey gam ber (a.s.) bir-

çok ha di siy le, in san la ra 

kar şı gü zel söz söy le me yi emir ve tav si ye et miş, biz zat ken di si de ha ya tı bo yun ca ka ba 

söz den sa kın mış tır. Hz. Pey gam ber şöy le bu yu rur: “Gü zel söz sa da ka dır” (Buharî, Sulh, 

11; Müslim, Zekât, 56), “Mü min dil uza tı cı de ğil dir, lâ net oku yu cu de ğil dir, kö tü iş ya pan 

de ğil dir, kö tü söz söy le yen de ğil dir” (Tir mi zî, Birr, 48).

İn san la ra iyi dav ran mak ve gü zel söz söy le mek, ha yır lı iş le rin bü yük le rin den dir. Bu 

hu sus hem âyet ler de hem de ha dis ler de vur gu la mış tır. 
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“İyi lik le kö tü lük bir ol maz. Sen kö tü lü ğü en gü zel bir şe kil de sav. Bir de 

ba kar sın ki, se nin le ara sın da düş man lık bu lu nan kim se san ki sı cak bir dost 

olu ver miş tir” (Fus si let, 41/34).

Yar dım laş mak

Top lu mun mut lu ve hu zur lu ya şa ma sı için ge rek li ah lâ kî il ke ler den bi ri de da ya nış ma ve 

yar dım laş ma dır. Yar dım laş ma nın, bi ri mad dî di ğe ri ah lâ kî ol mak üze re iki yö nü var dır. 

Mad dî yar dım laş ma ve da ya nış ma hu su sun da her Müslüman ih ti yaç için de ki kar de şi ne 

Al lah rı za sı için yar dım et mek zo run da dır. 

“Mal la rı nı ge ce ve gün düz, giz li ve açık hay ra sarf eden ler var ya, on la rın 

mü ka fat la rı Al lah ka tın da dır. On la ra kor ku yok tur, üzün tü de çek mez ler” 

(Ba ka ra, 2/274).

İs lâm’a gö re mad dî yar dım laş ma, in san ol ma nın esa sı ve dinin de em ridir. Ze kat, sa da ka, 

in fak, ih san gi bi kav ram lar la İs lâm, ina nan la ra yar dım laş ma ha ki ka ti ni bir iba det ola rak 

tel kin et miş tir. Bir top lu mun kal kın ma sı an cak da ya nış ma ve yar dım laş ma öl çü sün de 

müm kün olur. Bu yüz den bi rey ler, yük sel me nin ve kal kın ma nın hep bir lik te ola ca ğı nın 

bi lin ci ne var ma lı dır. 

“Al la h’a ve Re su lü ne iman edin ve si zi üze rin de ta sar ru fa yet ki li kıl dı ğı mal-

dan (Al lah yo lun da) har ca yın. İçi niz den iman edip de (Al lah yo lun da) har ca-

yan lar var ya; on lar için bü yük bir mü ka fat var dır” (Ha did, 57/7).

Yar dım laş ma nın ikin ci yö nü ise ah lâ kî dir. Müs lü man lar bir bir le ri ni bil gi len dir me, iyi 

ve doğ ru ola nı gös ter me, gü zel öğüt ler de bu lun ma ve bir bir le ri ni ay dın la tıp, çir kin ve 

za rar lı olan dan men et me gi bi gö rev ler le va zi fe li dir. Bir top lu mun hu zur lu ol ma sı an cak 

bu gö rev le rin ye ri ne ge ti ril me si ile müm kün dür. 

“…İyi lik ve tak vada (Al lah’a kar şı gel mek ten sa kın ma) yar dım la şın. Ama 

gü nah ve düş man lık üze re yar dım laş ma yın. Al lah’a kar şı gel mek ten sa kı-

nın” (Ma ide, 5/2).
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2 İslâm Ahlâkınca Kötü Olan ve Yerilen Davranışlar

İs lâm, bir ta raf tan in sa nın iyi ve övü len dav ra nış la rı yap ma sı nı is ter ken, di ğer ta raf tan 

kö tü ve ye ri len dav ra nış lar dan ka çın ma sı nı is ter. Zi ra bun lar, in sa nın özü nü bo zan ve 

onu ru nu dü şü ren tu tum ve dav ra nış lar dır.

Cim ri lik

Kö tü ve ye ri len dav ra nış lar ın başında cim ri lik  gelir. Cö mert li ğin zıd dı olan cim ri lik, in san 

ol ma nın hay si ye ti ni ve onu ru nu ze de le yen kö tü huy lar dan bi ri dir. Cim ri li ğin ya fa kir lik 

kor ku su ve ih ti yaç tan ya da ma la aşı rı de re ce de sev gi bes le mek ten, ya hut ne fis te mey da-

na ge len hırs se be biy le in san la ra sev gi ve acı ma yı terk ten ile ri gel di ği söy le nir. İs lâm bil-

gin le ri, fa kir düş mek ten kor ka rak cim ri lik eden le rin, as lın da her ke sin rız kı nı ve ren Al lah’a 

kar şı kö tü zan bes le dik le ri ni ve bu kim se le rin akıl ve fi kir nok sa nı ol duk la rı nı söy ler ler. 

“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, 

kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için şerdir. 

Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin 

ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır” (Âl-i 

İmran, 3/180).

Cim ri in san ken di ne ve di ğer in san la ra gü ven mez. Gü ven kay na ğı ola rak sa de ce pa ra yı ve 

mad de yi gö rür. Ne ka dar çok pa ra sı olur sa o ka dar gü ven lik te ola ca ğı nı zan ne der. Oy sa 

cim ri kim se nin dos tu, top lum için de onur ve şe re fi ol maz Bu ruh ha li, Al lah’a gü ven duy-

gu su nu ze de le ye ce ği için, iman açı sın dan da teh li ke li; top lu mun hu zur ve mut lu lu ğu nu 

boz du ğu için za rar lı bir dav ra nış tır.

Ni te kim Hz. Pey gam be ri miz (s.a.s.); “Cim ri lik ten sa kı nın, çün kü cim ri lik siz den ev vel ge lip 

ge çen le ri he lak et miş, on la rı kan dök me ye, ha ra mı he lal gör me ye yön len dir miş tir...” bu yur-

mak ta dır (Müs lim, Birr, 56). Ku ran, cim ri lik yap mak ye ri ne şu nu öne rir: “On lar har ca dık-

la rın da ne is raf ne de cim ri lik eden ler dir. On la rın har ca ma la rı, bu iki si ara sı den ge li bir 

har ca ma dır” (Fur kan, 25/67).

İf ti ra

İf ti ra, bir kim se ye yap ma dı ğı bir şe yi yap tı di ye söy le mek ve ayıp is nat et mek tir. İs lâm bu 

du ru mu ka bul et me di ği gi bi akıl da uy gun gör mez. Zi ra if ti ra ah lâ kî ku sur ol ma nın öte-

sin de suç tur. Ko lay ca atı lan bir if ti ra, öze ne be ze ne ku ru lan ai le yu va la rı nın yı kıl ma sı na, 

ar ka daş lık bağ la rı nın kop ma sı na se bep olur. Bu yüz den if ti ra hem tek tek in san la ra hem 

de top lu ma kar şı ya pı la bi le cek en bü yük kö tü lük tür. 
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İftira eden kişi en büyük zararı farkında olmadan kendisine yapar. Çünkü 

iftira ettiği ortaya çıkan bir insan, toplum tarafından dışlanır, yalnızlığa 

itilir.

Düşünelim

İf ti ra de yin ce ilk ak la ge len na mus lu in san la rı zi na ile suç la mak tır. 

“İf fet li ve (hak la rın da uy du ru lan kö tü lük ler den) ha ber siz mü min ka dın la ra 

zi na is nat eden ler, ger çek ten dün ya ve ahi ret te la net len miş ler dir. İş le miş 

ol duk la rı gü nah tan do la yı dil le ri nin, el le ri nin ve ayak la rı nın ken di aleyh-

le ri ne şa hit lik ede cek le ri gün de on la ra çok bü yük bir azap var dır” (Nur, 

24/23-24).

İf ti ra, di ni miz de en ağır gü nahlardan ve yüz kı zar tı cı suç lar dan dır. Ak lı ba şın da, Al lah 

ve ahi ret gü nü ne ina nan lar if ti ra et mek gi bi baş ka la rı nı ra hat sız ede n, çev re si ne za rar 

ve recek, ay nı za man da in san onur ve şe re fi ni ze de le yen dav ra nış lar dan uzak du rur lar. 

Ya pı lan İyi li ği Ba şa Kak ma

Ya pı lan iyi li ği ba şa kak mak, kö tü ve ye ri len dav ra nış lar dan bi ri dir. Bu, an cak, akıl ve 

dü şün ce den uzak, özü çü rü müş ki şi le re ya ra şır. Böy le le ri, yap tık la rı iyi li ği söz ya da dav-

ra nış lar la açık la ma ya kal kı şa rak o kim se yi mah cup eder ve gön lü ne ıs tı rap ve ya yap tık-

la rı iyi li ğe kar şı lık ola rak o kim se ye al tın dan kal ka ma ya ca ğı bir yük yük ler ler.

“Mal la rı nı Al lah yo lun da har ca yan, son ra da har ca dık la rı nın pe şin den (bun-

la rı) ba şa kak ma yan ve gö nül in cit me yen le rin, Rab’le ri ka tın da mü ka fat-

la rı var dır. On lar için kor ku yok tur. On lar üzül me ye cek ler dir de” (Ba ka ra, 

2/262).

Onur lu kim se ler için can ve be den le ri ni sı kın tı için de bı rak mak, bu min net yü kü nü çek-

mek ten da ha ko lay dır. İyi yü rek li, asa let sa hi bi kim se ler yap tık la rı iyi li ği ba şa ka kan kim-

se le re du dak la rı nı oy na tıp da her han gi bir ri ca da bu lun maz lar. 

Baş ka la rı nı Çe kiş tir mek (Gıy bet)

Uzak du rul ma sı ge re ken kö tü ve ye ri len dav ra nış lar dan bi ri de, in san la rı ar ka la rın dan 

çe kiş tir mek tir. Bu ey le min bir di ğer adı da gıy bet tir. 
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Gıy bet, bir in sa nın ar ka sın dan hoş lan ma ya ca ğı şey le ri ko nuş mak de mek tir. 

Ko nu şu lan şey le rin doğ ru ol ma sı, bir in sa nın ar dın dan ko nu şul ma yı hak lı 

gös ter mez. Za ten bir in san hak kın da ya lan şey le ri ko nuş mak o in sa na if ti ra 

et mek de mek tir.

Düşünelim

Gıy bet, in san lar ara sın da ki gü ve ni sar san kö tü bir dav ra nış tır. İn san lar ar sın da ki gü ven 

or ta mı nın sar sıl ma sı, in sa nın ve top lu mun hu zu ru nu bo zar; in san lar ara sın da ki yar dım-

laş ma ve kar deş lik duy gu la rı nı ze de ler.  

“Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir 

kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırma-

yın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini 

yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten 

sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir” 

(Hucurat, 49/12).

Gö rül dü ğü gi bi âyet te, gıy bet et me nin in sa nın ka nı ve eti ni ye mek gi bi onu ru nu ya ra-

la yan tik sin di ri ci bir iş ol du ğu ifa de edi li yor. Bu kö tü ey le min ya pıl ma ma sı ve en gel len-

me si fert ve top lu mun va zi fe le rin den dir. 

İn san onu ru nu ze de le yen, dar gın lık ve düş man lık la ra se bep olan gıy bet ten uzak dur-

mak ge re kir. Gıy bet kar deş li ğe sap la nan han çer; sev gi yi sol du ran bir alev dir. İn san lar 

ara sın da ki bir li ği ve be ra ber li ği bo zan, fit ne ve fe sat kay na ğı dır. Tek ke li mey le gü nah 

ba ta ğı dır.

Ken di ni Be ğen miş lik (Ki bir)

İn san lar ara sı iliş ki le ri olum suz yön de et ki le yen kö tü ve ye ri len dav ra nış lar dan bi ri de 

ki bir dir. Ki bir, ki şi nin ken di si ni hü ner, şe ref, ser vet ve ba şa rı ba kı mın dan üs tün gö rüp 

ken di ni be ğen me si dir. 

“Kü çüm se ye rek su rat asıp in san lar dan yüz çe vir me ve yer yü zün de bö bür-

le ne rek yü rü me! Çün kü Al lah hiç bir ki bir le ne ni, övün ge ni sev mez” (Lok-

man, 31/18).

Ki bir’in kö tü ve ye ri len bir dav ra nış ka bul edil me si nin ve Al lah’ın ki bir li olan la rı sev-

me me si nin ar ka pla nın da ki ger çek, in sa nın ken di ne ve ri len bir ta kım kabiliyetleri ve 

ni met le ri yan lış de ğer len di r me si, et ra fın da ki olay ve ol gu la rı yan lış an lam lan dır ma sı 

se be biy le dir. Ki bir len mek, in sa nın sa hip ol du ğu de ğe rin ger çek sa hi bi ni bil me me si, 
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kı sa ca ken di ni ta nı ma ma sı de mek tir. İs lâm’ın inanç sis te mi nin te me lin de bu lu nan tev hit 

aki de si ge re ği, her şe yin ger çek sa hi bi biz zat yü ce Al lah’tır. İz zet ve ulu luk da O’na ait tir. 

Bu ger çe ği bi len bir kim se nin ki bir len me me si ge rek tir.

“Kal bin de zer re ka dar iman bu lu nan kim se ate şe gir mez. Kal bin de zer re ka dar 

ki bir bu lu nan da Cen net’e gi re mez” (Müs lim, İman, 39).

Te va zu gi bi, in sa nın şe ref ve şa nı nı yük selt me ye hiz met eden bir gü zel huy mey dan da 

du rur ken, de ğer ve iti ba rın yı kıl ma sı na se bep olan bü yük len me yi seç mek akıl sa hi bi 

in san la rın işi ol ma sa ge rek tir. 

Boz gun cu luk (İf sat)

Yer yü zün de ila hi ira de ye uy gun olan dü ze nin, do ğa nın, çev re nin, top lum hu zu ru nun, 

din, mal, can, akıl ve na mus gü ven li ği nin, in san hak la rı nın ve öz gür lük le ri nin, ah lâ kın, 

ça lış ma dü ze ni nin, ti ca re tin, bir lik te li ğin ve top lum ba rı şı nın bo zul ma sı ça ba la rı na boz-

gun cu luk (if sat), bun la rı bo zan la ra da müf sit de nir. Fe sa dın esa sı nı var lık ve oluş ta ki 

den ge yi boz mak oluş tu rur. Bu ba zen in sa nın iç dün ya sın da, ba zen be de ni miz de, ba zen 

de dı şı mız da ki dün ya da mey dan ge lir. 

Fe sa dın te me lin de in sa nın ah lâ kî ve tabii de ğer le ri ken di şahsî dür tü le ri ve doy maz lık-

la rı uğ ru na tersyüz et me si ya tar. En yı kı cı fe sat, şirk tir, çün kü o, ya ra tı cı ya öz gü kud ret 

ve de ğer le ri baş ka var lık la ra at fet mek an la mı na ge lir. İn sa nın üret ti ği fe sat, yer yü zü nü 

kar ga şa ve mut suz luk la dol du rur.

“İn san la rın ken di iş le dik le ri (kö tü lük ler) se be biy le ka ra da ve de niz de bo zul-

ma or ta ya çık mış tır. Dön me le ri için Al lah, yap tık la rı nın ba zı (kö tü) so nuç la rı nı 

(dün ya da) on la ra tat tı ra cak tır” (Rum, 30/41). 

İslâm ahlâkı, bozgunculuk üreten kişi ve gruplara karşı önlem alınmasını ve 

barış üretecek çabaların yerine getirilmesini emreder.

Düşünelim

Çe ke me mez lik (Ha set)

Ha set, baş ka sın da olan ni met ten hu zur suz olup elem du ya rak, o ki şi den o ni me tin git-

me si ni is te mek de mek tir. Baş ka bir ifa dey le ha set, in sa nın ken di sin de ol ma yan özel lik-

le re sa hip olan la rı çe ke me me si de mek tir. Ha set, ca hil lik ve gö zü doy maz lı ğın bir leş me-

sin den do ğan kö tü bir huy dur. 

Dün ya’da sa yı sız gü zel lik ve özel lik ler var dır. Bir in sa nın bun la rın hep si ni ken din de top-

la ma sı müm kün de ğil dir. Ken din de ol ma yan şey le re sa hip olan la rı kıs ka nan in san, baş ka 
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her tür lü kö tü lü ğü ya pa bi le cek bir ka rak te re sa hip de mek tir. İn sa nın sa hip ola ma dı ğı 

gü zel lik le re sa hip olan la rı kıs kan ma sı ye ri ne, o in san lar gi bi ol ma ya ça lış ma sı nın adı 

gıp ta et mek tir. Gıp ta in sa nı ah lâ ken ol gun laş tı rır. Oy sa ha set, in sa nı ah lâ ken kü çül ten 

kö tü bir huy dur. Ha set öy le kö tü huy dur ki, Ku ran’ı Ke rim ha set çi nin ha se din den Al lah’a 

sı ğın ma hu su sun da dua öğ re tir: 

“De ki:“ Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin 

kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman 

hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sı ğı nı rım” (Fe lak, 

113/1-5).

İs lâm di ni, içerdiği ah lâ kî il ke ler le in san lar ara sın da sev gi ve say gı ya dayalı bir kardeşlik 

ortamı oluşturmayı hedefler. Oysa haset, insanlar arasında kurulması gereken kardeşlik 

bağını zedeler. Peygamberimiz hadisiyle bu noktayı şöyle vurgular: 

“Bir bi ri ni ze hid det len me yin, bir bi ri ni ze ha set edip, birbirinizi kıs kan ma yın. 

Bir bi ri ni ze ar ka çe vir me yin. Ey Al lah’ın kul la rı kar deş olun. Bir müs lü ma na, üç 

gün den faz la kar de şi ile dar gın kal ma sı he lal ol maz” (Bu hâ rî, Ede bu’l-Müfred, 

I, 491).

“Ateşin odunu yakıp bitirmesi gibi haset de iyilikleri mahveder” (Ebu Davud, 

Edeb, 44).

Ha set et mek ten kur tul ma nın ça re si, her şe yi Al lah’tan bil mek, “On da ni çin var da ben de 

yok” di ye dü şün mek ye ri ne “Ona ve ren Al lah, ba na da ve rir” di ye rek ken di ne de is te mek 

ve bu yol da ça ba har ca mak tır.

Adam Öl dür mek

Adam öl dür mek, İs lâm’a gö re Al lah’a eş koş mak tan son ra en büyük suç, en büyük kötü-

lüktür. Masum insanların canına kıyma, fert ve topluma zarar veren; maddî ve manevî 

huzuru yok eden korkunç bir davranıştır. Yüce Allah, kasten insan öldürmeyi yasaklamış 

ve haksız yere insanı öldürmeyi bütün insanları öldürmek gibi saymıştır. 

“…Kim bir in sa nı, bir can kar şı lı ğı ve ya yer yü zün de bir boz gun cu luk çı kar-

mak kar şı lı ğı ol mak sı zın öl dü rür se, o san ki bü tün in san la rı öl dür müş tür…” 

(Ma ide, 5/32) 

“Kim bir mü mi ni kas ten öl dü rür se, ce za sı, için de ebe di ka la ca ğı ce hen nem-

dir. Al lah ona ga zap et miş, la net et miş ve onun için bü yük bir azap ha zır la-

mış tır”  (Ni sa, 4/93).
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Yüce Allah’ın insanlara verdiği en yüce hak hayat hakkıdır. Bu hakkı hiç 

kimse ihlal etmemelidir. Bu hak tamamen Allah’a aittir. Bu yüzden insan 

hayatı kutsaldır; değil onu öldürmek, ona eziyet vermek, ona saygıda kusur 

etmek bile Allah’a isyandır. 

Düşünelim

Ha yat hak kı na te ca vüz eden in san la rın, di ğer hak ve hu kuk ku ral la rı na he men hiç dik-

kat et me ye cek le ri ko lay ca an la şı la bi lir. Üs te lik bu has sas ko nu da ci na yet le rin önü alın-

maz sa, yer yü zün de ka os ve kar ga şa nın önü alın maz. Kur’an’ı Ke rim bu hu sus ta fert le rin 

du yar lı lı ğı nı ön pla na çı ka ra rak hak sız lı ğın ve zul mün ya yıl ma sı na en gel ola cak yo lu 

gös te rir: “Siz in san lar için çı ka rıl mış en ha yır lı üm met si niz. İyi li ği em re der, kö tü lük ten men 

eder ve Al lah’a iman eder si niz…” (Âl-i İm ran, 3/110). 

Ya lan Söy le mek

Ge nel an la mıy la ya lan cı lık, doğ ru lu ğun ak si ne söz söy le mek, ol muş bir ola yı ol ma mış, 

ol ma mış bir ola yı da ol muş gi bi gös ter mek tir. Ya lan en çir kin kö tü lük ler den bi ri dir. Ya lan 

söy le mek, in sa nın şe ref ve hay si ye ti ni ze de le yen ve onu kü çük dü şü ren dav ra nış tır. 

Bu nun böy le ol du ğu nu, esa sen ya lan cı nın ken di si de bi lir. Çün kü ya lan ko nu şan in san, 

ken di si ne ya lan cı de nil me si ni is te mez. 

Ya lan, in sa nı çev re sin de gü ve nil me yen, iti bar edil me yen biri ko nu muna dü şü rür. Çün kü 

ya lan söy le yen le rin ço ğu ha setçi ve cim ri in san lar dır. Bu tür in san la ra da hiç kim se hak lı 

ola rak gü ven mez. Doğ ru söz lü ol mak, ne ka dar in sa nî ve ah lâ kî bir özel lik ise; ya lan cı lık 

da o ka dar gay ri in sa nî ve ah lâk dı şı bir du rum dur. Zi ra ya lan söy le me nin za ra rı, sa de ce 

in san lar ara sın da ki iliş ki le ri sars ma sı de ğil; fa kat ay nı za man da bir kı sım in san la rın hak la-

rı nın yok ol ma sı na, hak sız olan in san la rın da hak sa hi bi ol ma sı na se bep ol ma sı dır. 

İn san la rın sağ lık lı ve sa mi mi iliş ki ler kur ma im ka nı nı or ta dan kal dı ran ya lan cı lık, İs lâm 

ah lâ kın da ke sin bir dil ile ya sak lan mış tır.

“…Ya lan söz den ka çı nın” (Hac, 22/30). 

“Ya la nı, an cak Al lah’ın ayet le ri ne inan ma yan lar uy du rur lar. İş te on lar, ya lan-

cı la rın ta ken di le ri dir” (Nahl, 16/105).

Ya la nı en bü yük gü nah lar dan bi ri ola rak ka bul eden pey gam be ri miz onun mü na fık lık 

ala me ti ol du ğu nu ha ber ve rir.

Ya lan, in sa nın ku ra bi le ce ği her tür lü be şe ri iliş ki yi olum suz yön de et ki ler. İn sa nın özen le 

kur du ğu çev re si ne za rar ve rir; gü ve ni len, fi kir le ri ne iti bar edi len in san ol ma özel li ği ni 
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kay be der. Bu se bep ten şa ka ol sun di ye bi le ya lan söy le mek, iyi kar şı lan maz. Ya lan söy le-

mek, ço ğu za man ada le tin te si si ne de en gel olur. Bu se bep ten ya lan cı şa hit lik gi bi ya lan 

ye re ye min et mek de ke sin ola rak ya sak tır. 

Sa vur gan lık (İs raf)

İs lâm, had di aş ma, aşı rı lı ğa git me nin her tü rü nü, in sa nın bi rey ve top lum ola rak mut lu-

lu ğu nu ze de le yen olum suz bir ge liş me ola rak gö rür. 

İs raf, in sa nın her han gi bir iş te 

had di aş ma sı, aşı rı git me si, 

sö zü nü, gü cü nü, za ma nı nı, 

ma lı nı ve mül kü nü boş ye re 

ve ha ram yer le re har ca ma sı, 

yer li ye rin de kul lan ma ma sı, 

sa çıp sa vur ma sı, öl çü lü ha re-

ket et me me si ola rak ta nım-

la na bi lir. İs raf ke li me si, da ha 

zi ya de ma lı sarf eder ken aşı rı 

git mek an la mın da kul la nı lır. 

İs raf ede ne müs rif de nir. 

İs raf ile il gi li temel il ke, Ku r’an 

ta ra fın dan şöy le ko nul muş-

tur:

“Yi yin, için fa kat is raf et me yin. Çün kü Allah, is raf eden le ri sev mez” 

(Araf, 7/31).

İn san ha ya tın da ra hat bir ge çim için iki şey ge rek li dir. Bun lar dan bi ri ka zan mak, di ğe ri 

de el de ola nı ye rin de ve öl çü lü har ca mak tır. Bun lar dan biri ek sik olur sa ha ya tın ahen gi 

bo zu lur, ya şam zor la şır, hu zur yok olur. Var lı ğın kıy me ti nin bi lin me si, ye rin de ve an cak 

ih ti ya ca gö re sarf edil me si pek önem li bir gö rev dir. 

Her ko nu da ol du ğu gi bi bu hu sus ta or ta yo lu ta kip et mek, ya ni har ca ma da den ge li 

ol mak in san için en iyi düs tur dur. İs raf, den ge il ke si ni boz du ğu için ye ril miş tir. Çün kü 

bir kim se nin ge rek ti ğin den çok har ca ma sı, di ğer bir kim se nin ge rek ti ğin den az har-

ca ma sı nı ge rek ti re cek tir. Yü ce Al lah, yer yü zü sof ra sı na ni met le ri ni den ge li bir bi çim de 

gön der miş tir. İs ra fa gi den ler bu den ge yi ken di le hi ne bo zan kim se ler dir. Bu den ge nin 

bo zul ma ma sı ina nan la rın gö re vi dir. 
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“On lar, har ca dık la rın da ne is raf ne de cim ri lik eden ler dir. On la rın har ca ma la-

rı, bu iki si ara sı den ge li bir har ca ma dır” (Fur kan, 25/67).

Hır sız lık Yap mak

Hır sız lık, bir kim se nin ken di ne ait ol ma yan mal, de ğer ve im ka nı giz li ce al ma sı, ken di-

ne mal et me si dir. Hır sız lık, di ni miz de ya sak edi len dav ra nış lar dan bi ri dir. Zi ra hır sız lık, 

emek siz ve gay ret siz ka zan ma ya, baş ka la rı nın mağ dur ol ma sı na se bep ol mak tır. Hır sız-

lık, bir top lum da ki ah lâ kî çö kün tü nün işa re ti dir. Mad dî ve ma ne vî ön lem le re baş vu ra rak, 

kö tü dav ra nı şı or ta dan kal dır mak bir in san lık gö re vi dir.

İs lâm di ni, her şe yin te miz ve gü zel ola nını ka bul et miş, çir kin ve kir li ola nını ha ram say-

mış, red det miş tir. Ma lın te mi zi, he lal yol dan ka za nıl mış ola nı dır. Di ni miz, mal la rın he lal 

yol dan ka za nıl ma sı ko nu sun da sa de ce emir ver me yi ye ter li gör me miş; in san la rı hır sız-

lı ğa gö tü re bi le cek olan yol lar dan uzak laş tır dı ğı gi bi, zekât ve ril me si ni, yar dım laş ma yı, 

sa da ka ve borç ver me yi, sos yal gü ven li ği sağ la ma yı ön gör müş tür. Bu hu sus la rı iman 

duy gu su ile bir leş ti re rek, ge rek li davranışların oluş ma sı nı teş vik et miş tir. 

“Ey iman eden ler! Mal la rı nı zı ara nız da ba tıl yol lar la ye me yin. An cak kar şı lık-

lı rı za ile ya pı lan ti ca ret le olur sa baş ka. Ken di ni zi he lak et me yin. Şüp he siz 

Al lah size karşı çok merhametlidir”  (Nisa, 4/29).

İn san la rı Kü çük Dü şür mek

İn san lar la alay et mek ve on la ra ha ka ret et mek, kötü ahlâktır. İn san bir top lum için de 

ya şar. Top lum için de ya şa mak ise, baş ka in san lar la iliş ki kur ma yı zo run lu ha le ge ti rir. 

Et ra fın da ki in san lar la alay eden ve ya on la ra ha ka ret eden ki şi, çev re siy le sağ lık lı bir iliş ki 

kur ma im ka nı nı ön ce den kay bet miş de mek tir.

Alay et me in san lar da, ken di ni bü yük gör mey le baş lar; da ha son ra kar şı sın da ki in sa nı 

hi çe sa yıp, ona te pe den bak ma ya ka dar gi der. Alay eden kim se nin gu rur la nıp ki bir len-

me si ya nın da, alay et me fi iliy le mü min kar de şi ni in cit me si ve ra hat sız et me si söz ko nu-

su dur. Ki bir len mek ha ram ol du ğu gi bi mü mi ne ezi yet de ha ram dır. Zi ra alay et mek, top-

lum da kar deş lik bağ la rı nın gev şe me si; fert ler ara sın da düş man lık ve nef ret duy gu la rı nın 

or taya çık ma sı na se bep olur. 

Di ni miz de her fer din hay si yet ve şe re fi nin do ku nul maz lı ğı var dır. Fer din ma ne vî ha ya tı-

nın te me li ni oluş tu ran ırz, şe ref, hay si yet, na mus duy gu la rı le ke le ne mez. İn san hay si ye-

ti ni le ke le ye cek olan kö tü ha re ket le rin ba şın da alay et mek ge lir. İs lâm, in san hak ve hür-

ri ye ti ni, in san hay si yet ve şe re fi ni ko ru ma esa sı üze rin de du rur; bu se bep le, Müslüman-

la rın duy gu ve dü şün ce le ri ni Kur’an-ı Ke rim va sı ta sıy la ga ran ti al tı na alır.
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“Ey iman eden ler! Bir top lu luk bir di ğe ri ni ala ya al ma sın. Bel ki on lar ken di-

le rin den da ha iyi dir ler. Ka dın lar da di ğer ka dın la rı ala ya al ma sın. Bel ki on lar 

ken di le rin den da ha iyi dir ler. Bir bi ri ni zi ka ra la ma yın, bir bi ri ni zi (kö tü) la kap-

lar la ça ğır ma yın. İman dan son ra fa sık lık ne kö tü bir nam dır! Kim de töv be 

et mez se, iş te on lar za lim le rin ta ken di le ri dir” (Hu cu rat, 49/11).

Top lum ha ya tın da ki iliş ki ler sa mi mi yet üze ri ne ku ru lmalıdır. Bu sa mi mi yet 

ise, insanın kal bin de dir.

Düşünelim

İn san lar, da ima dış gö rü nü şü bi lir ler ama iç âlem bi lin mez. Al lah ka tın da tar tı la cak olan 

dış gö rü nüş de ğil; kalp le rin sa mi mi ye ti dir. İn sa nın bil gi si, bu nu bil me ye ve an la ma ya 

ye ter li de ğil dir. Bu se bep le bir kim se önü ne ge le ni hor la ma ma lı, ala ya ala rak baş ka sı nı 

kır ma ma lı dır.

Gös te riş Yap mak (Ri ya)

İş, söz ve dav ra nış lar da gös te ri şe yer ver mek; bir iyi li ği ve ya gü zel bir ey le mi Al lah’ın 

rı za sı nı ka zan mak ni ye tiy le de ğil; in san la rın be ğe ni si için yap mak de mek tir. Ri ya, bü yük-

len me den kay nak la nır ve iki yüz lü dav ran mak la ir ti bat lı dır. Bu dav ra nış ta bu lu nan kim-

se ye ri ya kâr ve ya mü raî de nir.

Ri ya, in san lar ara sın da ma ne vî nü fûz, şan ve şöh ret, mad dî çı kar sağ la mak için ya pı lır. 

Dün ya ya âit bu tür mad dî ve ma ne vî çı kar la rı el de et mek için, in san lar ta ra fın dan kut-

sal de ğer le re kar şı bes le nen bağ lı lık ve hür met duy gu la rı nın istismar edil me si, ri ya nın 

en kö tü şek li dir. Bu tür dav ra nış lar, hi le kâr lık ve ya lan cı lık tır. İn san şe ref ve hay si ye ti ne 

ha ka ret tir. 

Ri ya kâr ki şi nin söz ve dav ra nış la rın da ki sa mi mi yet siz lik le ri, di ğer in san lar ta ra fın dan kı sa 

za man da an la şı lır. Bun la ra kim se gü ven mez. Ri ya nın her çe şi di ah lâk sız lık ol du ğu hal de, 

iba det ler de ri ya kâr ol mak çok da ha bü yük bir ah lâk sız lık tır. Oy sa iba det, Al lah için ya pı-

lır. Al lah’ın rı za sı dı şın da bir amaç la; gös te riş ola rak iba det yap mak, Al lah rı za sı nı or ta dan 

kal dı rır. Gös te riş için ve bir çı kar dü şün ce siy le Kur’an oku mak, na maz kıl mak, oruç tut-

mak, ze kât ver mek, hac ca git mek, sa da ka ver mek iba det le ri bo şa çı ka rır. 

“Ey iman eden ler! Al lah’a ve ahi ret gü nü ne inan ma dı ğı hal de in san la ra gös-

te riş ol sun di ye ma lı nı har ca yan kim se gi bi, sa da ka la rı nı zı ba şa kak mak ve 

gö nül kır mak su re tiy le bo şa çı kar ma yın. Böy le si nin du ru mu, üze rin de bi raz 

top rak bu lu nan ve ma ruz kal dı ğı şid det li yağ mu run ken di si ni çıp lak bı rak tı-

ğı bir ka ya nın du ru mu gi bi dir. On lar ka zan dık la rın dan bir şey el de ede mez-

ler. Al lah ka fir ler top lu lu ğu nu hi da ye te er dir mez” (Ba ka ra, 2/264).
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Şu hal de, Al lah’ın em ri ni ve rı za sı nı dü şü ne rek de ğil de, gösteriş için iba det et mek, âlim 

ve bil gi li de sin ler di ye ilim le uğ raş mak, cö mert ta nın mak için ze kât ve sa da ka ver mek, 

ri ya dan iba ret kö tü bir dav ra nı şın öte sin de bir an lam ifa de et me mek te dir. Ri ya çok de ği-

şik şe kil ler de ya pıl mak la bir lik te, bun lar da or tak özel lik, din dar lık ve ya dü rüst lük gö rün-

tü sü al tın da, in san lar ara sın da çı kar sağ la mak, şan ve şöh re te ulaş mak ar zu su dur. 

Allah’a ve insanlara karşı samimi davranarak riyadan uzak durmak, Allah 

rızasını insanların övgüsü, isteği, yergisi, korkusu ve çıkar düşüncesine   ter-

cih etmek müslümanın ahlâkî ilkesidir. 

Düşünelim

Zi na ve Fu huş

Zi na, ara la rın da meş rû bir ev li lik ol ma yan, ni kâh ba ğı bu lun ma yan kim se le rin cin sî 

mü na se bet te bu lun ma la rı na de nir. Zi na, in san lı ğı fert ve top lum ola rak if sad eden, 

in san ha ya tı nın ne zih li ği ni kir le ten bir dav ra nış ol du ğu için di ni miz ce ya sak lan mış tır. 

Ni te kim Kur’an-ı Ke rim’de: “Zi na ya yak laş ma yın. Çün kü o, son der ce çir kin bir iş tir ve çok 

kö tü bir yol dur” (İs ra, 17/32) bu yu rul muş tur. Akıl lı bir in san, bu çir kin dav ra nı şı yap maz 

ve ya pıl ma sı na ra zı ol maz. Zi ra baş ka la rı nın na mu su nu kir let mek ten, sos yal ha ya tın 

dü ze ni ni bo zan da ha kor kunç bir fe la ket ta sav vur edi le mez. 

Zi na ve fu huş, top lum la rın çe kir de ği ni teş kil eden ai le ya pı sı nı sek te ye uğ ra tıp nes lin 

bo zul ma sı na se bep ola ca ğı, in san sağ lı ğı nı teh li ke ye so ka ca ğı, bi re yi ruh sal çö kün tü-

ye ve ka dı nı eko no mik sö mü rü ara cı ha li ne dü şü re ce ği vb. için ya sak lan mış tır. Zi na ve 

fu huş, ina na nın ma ne vî duy gu la rı nı ze de ler; zi ra ol gun iman ile bu dav ra nı şın bir ara da 

bu lun ma sı müm kün de ğil dir. Yi ne bu kö tü lük ler, ai le nin oluş ma sı na en gel olur ve ya 

ku rul muş olan ai le nin da ğıl ma sı na ve pe ri şan ol ma sı na se bep olur.

Zi na ve fu huş in sa nı en bü yük özel li ğin den, sev gi ve mer ha met duy gu sun dan yok sun 

ha le ge ti rir. Zi na ve fu huş, han gi top lum lar da yay gın ha le gel miş se o top lu mu çö kert-

miş tir. Zi na, in sa nın sağ lı ğı nı da bo zar. Pek çok züh re vî has ta lık la rın kay na ğı nın zi na ve 

fu huş ol du ğu tıb ben sa bit ol muş tur. Ay nı şe kil de zi na ve fu huş, hu ku ki açı dan ne sil ile 

il gi li pek çok so ru nun doğ ma sı na se bep olur. 

Fert ve top lu mun bu kö tü lük le ri ön le me hu su sun da gay ret gös ter me si bir ge rek li lik tir. 

İn sa nın en bü yük fa zi le ti, he va ve he ve si ne ka pıl ma ya rak ira de si ne ha kim ol ma sı dır. Böy le 

olan kim se Yü ce Al lah’ın rı za sı nı ka zan mış olur. Bun lar cen ne te gir me yi ve Al lah’ın bü yük 

lü tuf la rı na er me yi hak eder ler. Ni te kim Kur’an-ı Ke rim’de: “Rahman’ın iyi kulları, Al lah ile 

be ra ber baş ka bir ila ha kul luk et me yen, hak sız ye re, Al lah’ın ha ram kıl dı ğı ca na kıy ma yan ve 

zi na et me yen kim se ler dir. Kim bun la rı ya par sa ağır aza ba uğ rar.” (Fur kan, 25/68.) bu yu rul-

muş tur. Hz. Pey gam ber (s.a.s.) de şöy le bu yur muş lar dır: “Her kim di li ile edep ye ri ni kö tü lük-

ten ko ru ma yı ba na te min eder se, ben de o ki şi ye cen ne ti te min ede rim” (Bu hâ rî, Ri kak, 23). 
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İç ki ve Ku mar

İs lâm, ak lı, ca nı, nes li, ma lı ve di ni ko ru ma yı esas almış, bunları yerli yerince değerlendir-

meyi emretmiş, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini de şiddetle yasakla-

mıştır. Dünya ve âhiret mutluluğunu engelleyen kişisel, ailevî ve toplumsal huzursuzluk-

lara yol açan sarhoşluk veren maddeler ile kumar oynamayı yasaklamıştır. 

İn san lı ğın ba şı na ta rih bo yun ca cid di so run lar açan iç ki ve ku mar, bir çok 

in sa nın ız dı ra bı na, ai le le rin da ğıl ma sı na, has ta lık la rın ya yıl ma sı na yol açan; 

sos yal, psi ko lo jik ve eko no mik uzan tı la rı olan ah lâ kî kö tü lük ler dir. 

Düşünelim

Bu iki kö tü alış kan lık, in san lı ğın en büyük düşmanıdır. Zi ra on lar, doğ ru dan doğ ru ya 

in sa nı he def ala rak; in sa nın hem be de ni ni hem de ru hu nu has ta eder. İç ki ya da ku mar 

müp te la sı bir kı sım in san lar, ka zan dık la rı nı iç ki ve ku ma ra ver mek su re tiy le ken di le ri ni 

mah vet tik le ri yet mez miş gi bi ço luk ço cu ğu nun ka zan cı nı o yol da har ca mak tan çe kin-

mez ler. Da ha da ile ri gi dip, eşi ne ve ço cuk la rı na fi zik sel ve ruh sal za rar ve rir, hat ta çe şit li 

ci na yet le re de yol açar lar. İç ki ve ku mar sü rek li kö tü lük ler do ğu rur; in san la rın ara sı nı 

açar, kin ve dar gın lık la rın top lum da ya yıl ma sı na ve in san la ra kö tü lük ya pıl ma sı na se bep 

olur. Bu hu sus ta Ku r’an-ı Ke rim’de şöy le bu yuru lur:
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“Ey iman eden ler! (Ak lı ör ten) iç ki (ve ben ze ri şey ler),ku mar, di ki li taş lar 

ve fal ok la rı an cak, şey tan işi bi rer pis lik tir. On lar dan ka çı nın ki kur tu lu şa 

ere si niz. Şey tan, iç ki ve ku mar la, an cak ara nı za düş man lık ve kin sok mak; 

si zi Al lah’ı an mak tan ve na maz dan alı koy mak is ter. Ar tık vaz ge çi yor mu su-

nuz?” (Ma ide, 5/90-91). 

Ayet-i ke ri me hem iç ki yi hem de ku ma rı ya sak la mış tır. Ku mar, hak sız bir ka zanç tır. Baş-

ka sı nın ma lı nı ve pa ra sı nı hi le ile ka zan ma so nu cu nu do ğu rur. İn san la rın ka zan ma duy-

gu la rı kuv vet li dir. Fa kat bu olum lu duy gu yu ku mar olum suz bir du ru ma sok mak ta dır. 

Ki şi de ka zan ma hır sı nı art tı ra rak ki şi le rin ruh sağ lı ğı nı boz mak ta dır. Ku mar oy na yan lar 

ara sın da ar ka daş lık ve dost luk lar bo zul du ğu gi bi onun ye ri ni düş man lık lar alır.

Bu tür za rar lı alış kan lık lar, bi lin di ği gi bi ba zen tak lit, özen ti ve kö tü çev re, ba zen de 

me rak ve ki şi lik za fi ye ti se be biy le oluş mak ta dır. Al kol ve ku mar ba ta ğı na sap lan mış ki şi-

le rin he men he men hep si nin za rar lı alış kan lık la ra bu şek li de baş la dık la rı bi lin mek te dir. 

Bun dan do la yı ai le ve eği tim ku rum la rı  genç le rin ye tiş me sin de çok dik kat li ol ma la rı 

ge re kir. Ana ba ba lar, ço cuk la rı nın ne re le re gi rip çık tık la rı na, kim ler le ar ka daş lık yap tık-

la rı na dik kat et me li, on lar la sağ lık lı ile ti şim kur ma lı dır lar. Genç ne sil iman, ah lâk ve gü zel 

amel ler nok ta sın dan tak vi ye edil me li, on la ra bü yük ide al ve he def ler gös te ril me li dir. 

Bü yü cü lük ve Bü yü ye Baş vur mak

Bü yü, ta bi at üs tü giz li güç ler le iliş ki ku ru la rak ve ya ken di le rin de giz li güç ler bu lun du ğu-

na ina nı lan ba zı nes ne ler kul la nı la rak za rar lı, fay da lı ve ya ko ru ma ga ye li so nuç lar el de 

et mek için ya pı lan iş ler dir. Baş lı ca ga ye si çı kar sağ la mak olan bü yü ve bü yü cü lük hiç bir 

ah lâ kî amaç ta şı ma mak ta dır. Bü yü, bü yü cü le rin elin de mu kad des de ğer le rin ala bil di ği-

ne is tis mar edil di ği, her şe yin bi li ne bi le ce ği id di ası nı ta şı yan,in san la rın al da tı la bil me si ne 

en mü sa it ze min ha zır la yan bir sa ha dır. 

Bü yü de ya lan, al dat ma, kan dır ma, göz bo ya ma, saf zi hin le ri boz ma, Al lah’tan baş ka sı-

na bağ lan ma ve Al lah’tan baş ka sı nın gay bı bi le bi le ce ği ni san ma gi bi, hep si de İs lâm’ın 

te mel il ke le riy le bağ daş ma yan bir çok olum suz luk var dır. Bu iti bar la sağ lam inanç lı bir 

Müs lü man, bun lar dan uzak du rur, inan cı na göl ge dü şü re bi le cek şey le re iti bar et mez ve 

bu ka ran lık iş ler le uğ ra şan la ra prim ver mez. 

İn san lık ta ri hi ka dar es ki ol du ğu ve he men he men bü tün mil let ler de çe şit li şe kil ler de 

var lı ğı nı sür dür dü ğü bi li nen bü yü-si hir, İs lâm’a gö re bü yük gü nah lar ara sın da sa yıl-

mış, açık ve ke sin bir şe kil de ya sak lan mış tır. Büyük gü nah lar dan sa yıl ma sı na rağ men 

bü yü ve bü yü cü lü ğün ba zı in san lar ta ra fın dan rağ bet gör me si nin se be bi, bü yü ko nu-

su nun ye te rin ce bi lin me mesi dir. Ma ale sef bü yü ve bü yü cü lük, top lu mumuz da önem li 
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bir pa zar oluş tur mak ta ve bu pa zar, bu tür ka ran lık iş ler den çı kar sağ la yan la rın işi ni 

ko lay laş tır mak ta dır. Hal bu ki di ni miz bü yü cü lük, fal cı lık, ke ha net, med yum luk ve ben-

ze ri fa ali yet le ri şid det le ya sak la mış tır. Ku ran’ı Ke rim’de şöy le bu yu rul mak ta dır: “…bir 

de fal ok la rıy la kıs met ara ma nız si ze ha ram kı lın dı” (Ma ide, 5/3). “…dü ğüm le re üf le yen le-

rin kö tü lü ğün den, …sa bah ay dın lı ğı nın Rab bi ne sı ğı nı rım” (Fe lak, 113/5). Pey gam be ri-

miz, si hir ve bü yü ile uğ raş ma yı bü yük gü nah lar ara sın da say mış tır. “Kim si hir ya par sa 

şir ke dü şer” (Ne saî, Tah rim, 197.11).

Bü yü ve bü yü cü nün za rar la rın dan ko run ma nın en güvenli yo lu ise, ki şi nin özel lik le 

Al lah inan cı nı can lı tut ma sı; gü cü nü aşan teh li ke ve kö tü lük ler den Al lah’a sı ğın ma sı; 

di ni  en doğ ru ve en gü zel bir şe kil de öğ ren me ye ça lış ma sı dır. İs lâm’ın ay dın lık yo lu na 

ters dü şen bü tün ka ran lık fa ali yet ler den uzak dur mak, ina nan fert ve top lu mun en önde 

gelen va zi fe le rin den dir.

Rüş vet Al mak ve Ver mek

Rüş vet, yap tı rıl mak is te nen bir iş te ya sa dı şı ko lay lık ve ça buk luk sağ lan ma sı hak edilme-

yen şeyin elde edilmesi vs. için bir kim se ye mal ve ya pa ra ola rak sağ la nan çı kar an la mı na 

ge lir. Rüş vet, top lu mu fe la ke te gö tü ren, bir lik ve kar deş lik duy gu la rı nı kö kün den sar san, 

iti mat ve gü ve ni yok eden çir kin dav ra nış tır. 

Rüş vet al mak ve ver mek, hak ve hu ku kun en gel len me si ne ve toplumsal dü ze nin 

bo zul ma sı na se bep olan ah lâ kî bir çü rü me dir. Bu dav ra nış, ço ğu kez in san hak la rı na 

te ca vüz dür. Rüş vet al mak ve ver mek, di ni miz de ha ram kı lın mış ve bü yük gü nah lar dan 

sa yıl mış tır. Bu kö tü lü ğü iş le yen le rin ahi ret ha yat la rı pe ri şan dır. Yap tık la rı nın ce za la rı nı er 

geç çe ke cek ler dir. Yü ce Rab bi miz bi zim giz li ve aşi kâr bü tün yap tık la rı mız dan ha ber dar-

dır: “O kul la rı nın yap tık la rı nı ve ya pa cak la rı nı bi lir. (O’na hiç bir şey sak lı kal maz.)” (Ba ka ra, 

2/255). “Ara nız da bir bi ri ni zin mal la rı nı hak sız ye re ye me yin. İn san la rın mal la rı nın bir kıs-

mı nı bi le bi le gü na ha gi re rek ye mek için on la rı yetkililere (rüş vet ola rak) ver me yin” (Ba ka-

ra, 2/188). Pey gam be ri miz de “Al lah rüş vet ala na da ve re ne de la net et miş tir” (Tirmizî, 

Ahkâm, 9; Ebu Davud, Akdiye, 4) bu yur muş tur.

İnanç sız ve ah lâk sız bir kim se, Al lah’tan kork ma dı ğı için, ka nu nun gör me di ği yer ler de 

her re za le ti iş le ye bi lir. Fa kat ina nan bir kim se, Al lah’ın her za man ken di ni gör dü ğü nü 

bil di ği için rüş ve te ka rış maz ve di ğer gü nâh la rı iş le mez. Rüş vet ve yol suz luk top lum la rı 

fe la ke te gö tü ren, bir lik ve kar deş lik duy gu la rı nı kö kün den sar san, iti mat ve gü ve ni yok 

eden çir kin dav ra nış lar dan dır. Ken di si nin Al lah ta ra fın dan her yer de gö rül dü ğü ne ve bir 

gün he sa ba çe ki le ce ği ne ina nan lar dan olu şan bir top lum da bu tür dav ra nış la ra rast lan-

maz. Eğer Müslüman bir kim se, rüş vet gi bi kir li iş le re ka rış mış sa, Al lah’tan gereği gibi 

kork ma dı ğı an la şı la bi lir. 
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Rüş vet bir mil le ti ma nen ve mad de ten çö ker ten bir dav ra nış ol du ğu için, mutlaka uzak 

du rul ma lı dır. Di ni miz ce bü yük gü nâh sa yı lan, bir mil le tin fe lâ ke ti ne se bep olan rüş ve-

ti kal dır mak hak ve hu kuk an la yı şı nı, bü tün ku rum ve ku ral la rıy la in san la rın zi hin le ri ne 

yer leş ti r mek le müm kün olur. Bu yüz den top lum sal de ğer le ri ko ru yan eği tim ve öğ re tim 

esas alın ma lı; bu nun ya nı sı ra ah lâ kî ve cay dı rı cı ted bir ler de gö ze til me li dir.

Ünitenin Özeti

İs lâm ah lâ kı nın ön gör dü ğü örnek in san, iyi ve övü len tu tum ve dav ra nış la rı ya par ken 

kö tü ve ye ri len dav ra nış lar dan sa kı nır. Örnek in san, inanç la rıy la uyum lu dav ra nış lar da 

bu lu nan doğ ru in san dır. O, herşeyden önce in san ol ma nın bir ge re ği ola rak baş ka la rı na 

yar dım eder; her tür lü gü nah ve ka ba hat ten ka ça rak if fet li ol ma ya ça lı şır. Olgun in san, 

ha yat ta ki bü tün so rum lu luk la rı ema net ola rak al gı la ya rak, ema ne te ri ayet eder; her işi 

hak kıy la ya pa rak adil dav ra nır; kar deş lik sev gi si ni üs tün tu tar ve in san la ra kar şı hoş gö-

rü lü olur. Bu in san, ha ya tın sı kın tı ve güç lük le ri ne sa bır gös te re rek, her ke se te va zu ile 

dav ra nır. İn san lar ara sı iliş ki ler de sö zün de dur ma nın öne mi ni kav ra mış olan örnek in san, 

gör gü ve bil gi si ni ar tı rır; ha ya tın ana de ğer le rin den bi ri olan yar dım laş ma bi lin ci ni uya-

nık tu ta rak, in san la ra iyi dav ra nır ve gü zel söz söy ler. 

İs lâm ah lâ kı nın ön gör dü ğü örnek in san, in san ol ma nın hay si yet ve onu ru nu ze de-

le yen kö tü huy lar dan ya ni cim ri lik ten, if ti ra et mek ten, ya pı lan iyi li ği ba şa kak mak-

tan, baş ka la rı nı çe kiş tir mek ten, ki bir li dav ran mak tan, boz gun cu luk yap mak tan, 

ha set et mek ten, adam öl dür mek ten, ya lan söy le mek ten, is raf et mek ten, hır sız lık 

yap mak tan, in san lar la alay et mek ten, gös te riş yap mak tan, zi na ve fu huş yap mak-

tan, sar hoş luk ve ku mar dan, bü yü cü lük ve bü yü ye baş vur mak tan ve rüş vet al mak 

ve ver mek ten uzak du rur. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. İyi lik ve doğ ru luk ni çin önem li dir?

2. Na mus lu ol mak ni çin ge rek li dir?

3. İs lâm ni çin kar deş li ği tav si ye et miş tir?

4. Te va zu ne dir, ni çin ge rek li dir?

5. Yar dım laş mak ni çin ge rek li dir?

6. İf ti ra nın za rar la rı ne ler dir?

7. Al lah ken di ni be ğen miş li ği ni çin sev mez?

8. Rüş vet al mak ve ver me nin za rar la rı ne ler dir?
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Ze kât ve sa da ka nın dı şın da in sa nın Al lah rı za sı için ya kın la rı na, fakir-

lere, muhtaçlara ve hayır kurumlarına yardım etmesi, aşağıdakilerden 

hangisi ile karşılanır?

 A) İf fet       B) İn fak       C) İn kar       D) Doğ ru luk.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ema ne te ri ayet et me kap sa mı na gir mez?

 A) Sağ lı ğa dik kat et mek,

 B) Ka rı ko ca ara sın da ki özel bir ha li baş ka la rı na söy le mek, 

 C) Gö re vi ni ye ri ne ge tir mek,

 D) Alış ve riş te dü rüst dav ran mak.

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, al çak gö nül lü ol ma nın ya rar la rın dan bi ri  

de ğil dir? 

 A) Al çak gö nül lü in san lar, be ra ber ya şa dık la rı in san la ra hu zur ve gü ven ve rir ler,

 B) Al çak gö nül lü in san lar, baş ka la rı na yal tak la nır ve dal ka vuk luk ya par.

 C) Al çak gö nül lü in san lar, in san lar ara sın da say gı gö rür ler.

 D) Al çak gö nül lü in san lar, Al lah’ın rı za sı nı ka za nır lar. 

4. Ken di ni be ğen miş li ğin ah lâ kî bir kö tü lük ol ma sı nın esas ne de ni aşa ğı-

da ki ler den han gi si dir?

 A) İn san lar ara sın da ki gü ve ni sars ma sı,

 B) İn san la rı kız dır ma sı,

 C) İn sa na ve ril miş bir ta kım ye ti ve ni met le ri yan lış de ğer len di rip, yan lış 

an lam lan dır ma sı, bun la rı ken din den bil me si,

 D) İn san la rın iliş ki le ri ni boz ma sı.

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ku mar oy na mak ve iç ki iç me nin baş la ma sın-

da en et kin se bep tir?

 A) Eği tim siz lik, 

 B) Tak lit ve özen ti,

 C) Ki şi lik za fi ye ti,

 D) İl gi siz lik.

1. Ze kât ve sa da ka nın dı şın da in sa nın Al lah rı za sı için ya kın la rı na, fakir-

lere, muhtaçlara ve hayır kurumlarına yardım etmesi, aşağıdakilerden 

hangisi ile karşılanır?

 A) İf fet       B) İn fak       C) İn kar       D) Doğ ru luk.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ema ne te ri ayet et me kap sa mı na gir mezg ?

 A) Sağ lı ğa dik kat et mek,

 B) Ka rı ko ca ara sın da ki özel bir ha li baş ka la rı na söy le mek,

 C) Gö re vi ni ye ri ne ge tir mek,

 D) Alış ve riş te dü rüst dav ran mak.

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, al çak gö nül lü ol ma nın ya rar la rın dan bi ri  

de ğil dirğ ? 

 A) Al çak gö nül lü in san lar, be ra ber ya şa dık la rı in san la ra hu zur ve gü ven ve rir ler,

 B) Al çak gö nül lü in san lar, baş ka la rı na yal tak la nır ve dal ka vuk luk ya par.

 C) Al çak gö nül lü in san lar, in san lar ara sın da say gı gö rür ler.

 D) Al çak gö nül lü in san lar, Al lah’ın rı za sı nı ka za nır lar.

4. Ken di ni be ğen miş li ğin ah lâ kî bir kö tü lük ol ma sı nın esas ne de ni aşa ğı-

da ki ler den han gi si dir?

 A) İn san lar ara sın da ki gü ve ni sars ma sı,

 B) İn san la rı kız dır ma sı,

 C) İn sa na ve ril miş bir ta kım ye ti ve ni met le ri yan lış de ğer len di rip, yan lış 

an lam lan dır ma sı, bun la rı ken din den bil me si,

 D) İn san la rın iliş ki le ri ni boz ma sı.

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ku mar oy na mak ve iç ki iç me nin baş la ma sın-

da en et kin se bep tir?

 A) Eği tim siz lik, 

 B) Tak lit ve özen ti,

 C) Ki şi lik za fi ye ti,

 D) İl gi siz lik.

Değerlendirme Soruları
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1. Ya şa ma Hak kı

2. Sağ lık Hak kı

3. Eği tim Hak kı

4. İnan ma ve İba det Hak kı

5. Özel Ha ya tın Giz li li ği Hak kı

6. Eko no mik Hak lar

İslâm' ın Temel
Haklara Yaklaşımı
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de İslâm’ın te mel hak la ra yak la şı mı ge nel ola rak or ta ya ko nu la cak tır. İn sa nın 

ha ya tı nı onur lu bir şe kil de sür dü re bil me si için vaz ge çil mez bel li baş lı te mel hak la rı var-

dır. Bun lar ya şa ma hak kı, sağ lık hak kı, eği tim hak kı, inan ma ve iba det hak kı, özel ha ya tın 

giz li li ği hak kı ve mülkiyet hakkıdır. Bu te mel hak lar, in sa nı in san ya pan de ğer ler bü tü-

nü dür. Te mel hak lar, in sa nın de ğe ri ni ta nı ma ve ko ru ma is tem le ri ola rak iş lev gö rür ler. 

İn san lık, ta rih bo yun ca bu de ğer le ri el de edip mu ha fa za et mek için ağır be del ler öde miş 

ve öde me ye de de vam et mek te dir. İslâm, bu hak ve de ğer le ri 14 asır ev vel dinin gerçek-

leştirmeyi hedef le di ği te mel ga ye ler ola rak biz le re bil dir miş tir. Gü nü müz de ka bul edi len 

“İn san hak la rı ev ren sel bil dir ge si” bu gayeleri de kapsamına almaktadır. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te yi ta mam la dı ğı nız da;

1. Te mel hak la rın ne ler ol du ğu nu söy le ye bi le cek si niz. 

2. İslâm’ın te mel hak la ra yak la şı mı nı söy le ye bi le cek si niz. 

3. Te mel hak la rın bir bi riy le iliş kisi ni açık la ya bi le cek si niz. 

4. İslâm ahlâkın da ki te mel hak la rı ger çek leş tir me de is tek li ola cak sı nız.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len amaç la ra ula şıp ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li dü şü nü nüz. Ula şa ma dı-

ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

3. Öğ ren mek için ki tap la ye tin me yi niz. Ki ta bı n sonunda bir kay nak lis te si su nul mak ta-

dır. Bu lis te den ula şa bil di ği niz kay nak la rı in ce le yi niz.
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1 DERSY a ş a m a  H a k k ı

“İn san ol mak” ne de mek tir, tar tı şı nız?

Tartışalım

1 Yaşama Hakkı

İn san la rın sa hip ol du ğu her tür lü ya rar an la mı na ge len “hak” te ri mi, İslâmî kay nak lar da 

do ğuş tan sa hip olu nan ve son ra dan el de edi len “ka za nıl mış hak lar”ı ifa de eder. Hu kuk 

di lin de “in san hak la rı” di ye ta nım la nan te mel hak lar, Kur’an ve Sün ne tin belirlediği pek 

çok hük mün ko nu su dur. İslâm’a gö re te mel hak lar, in san ol ma dan kay nak la nan ve in san 

onu ru nu her şart ta ko ru yan de ğer ler dir.

İslâm, ya şa ma hak kı nı ko run ma sı ve say gı gös te ril me si ge re ken en te mel hak ola rak 

gö rür. İn sa nın var lı ğı nı sür dü re bil me si, onun ha ya ti fa ali yet le ri ni ek sik siz ye ri ne ge tir-

me siy le müm kün dür. Do la yı sıy la ya şa ma hak kı na sa hip ol ma yan bir kim se, di ğer hak la-

ra da sa hip ola maz. En do ğal hak olan ya şa ma hak kı na sa hip ol ma yan la rın so rum lu luk-

la rından ve gö rev le rinden söz edilemez. 

İn sa nın ya şa ma hak kı, yaratılışından kay nak la nır. İn san, ka ina tın kü çük bir 

mo de li, bü tün in san lık ale mi nin üye si ve tem sil ci si dir. Al lah’ın ya rat tı ğı en 

mü ker rem var lık ol ma sı açı sın dan o var lık la rın en üs tü nü sa yıl mak ta dır. 

Düşünelim

Kur’an-ı Ke rim çe şit li âyet ler de yaşama hakkına say gı lı ol ma nın yük sek bir dav ra nış 

ol du ğu nu ve ya şa ma hak kı nın kut sal lı ğı nı bil dir miş tir. As lın da ya şa ma hak kı, sa de ce 

in sa nı de ğil, hay van ve bit ki le ri de içer mek te dir. Can lı olan her var lık say gın dır; can lı la-

rın do ku nul maz lı ğı an cak dinî, ahlâkî, hu ku kî ve in sa nî bir ta kım pren sip ler çer çe ve sin de 

kal dı rı la bi lir; zi ra ya şa mak on la rın te mel hak kı dır. Bi rey, ha ya tı nı sür dür me hu su sun da 

hem hak sa hi bi dir, hem de ca nı nı ko ru mak la gö rev li dir. Bu yüz den hiç kim se bir baş ka-

sı nın ha ya tı na son ver me hak kı na sa hip ol ma dı ğı gi bi, ken di ya şam hak kın dan da vaz-

ge çe mez. Ya şa ma hak kı, bi re ye, top lu ma onun si ya sal ör güt len me si olan dev le te, cid di 

ve ağır yü küm lü lük ler yük ler. 

Kur’an, baş ta in san ol mak üze re bir can lı nın hak sız ye re öl dü rül me si ni, gü nah la rın en 

bü yük le rin den bi ri ola rak ka bul et mek te dir. Böy le bir su ça te ves sül ede nin, ebe di ola rak 

la net len di ği ni ve ce hen nem de ka la ca ğı nı bil di ren Kur’an, bu tav rın Al lah’ın ga zap ve 

la ne ti ni çe ken bü yük bir gü nah ol du ğu nu ifa de eder. 
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“Rahman’ın iyi kulları, Al lah ile be ra ber baş ka bir ila ha kul luk et me yen, hak-

sız ye re, Al lah’ın ha ram kıl dı ğı ca na kıy ma yan ve zi na et me yen kim se ler dir. 

Kim bun la rı ya par sa ağır aza ba uğ rar” (Fur kan, 25/68).

Âyet te ge çen “hak sız ye re öl dü rül me” ifa de si çok has sas ve önem li bir içe ri ğe sa hip tir. 

Bu ifa de, in sa nın ha ya ta gel me si ne ve si le ol ma dan tu tun da, onun var lı ğı nı gü ven ce 

al tı na al mak ve sür dür me si ne yar dım cı ol ma ya ka dar va ran alan için de ki hak sız bir 

mü da ha le ye işa ret et mek te dir. Bu açı dan, in sa nın ha ya ta gel me si sü re cin den iti ba ren 

ölü mü ne ka dar olan bir sü reç te in sa nın in san ol ma onu ru na ya pı lan dış tan ya da iç ten 

ge le bi le cek her mü da ha le; söz ge li mi, an ne nin ha ya ti teh li ke si ol mak sı zın kür taj, kü çük 

bir ezi yet ya da bü yük bir zu lüm vs., as lın da ya şa ma hak kı nı ih lal an la mı na ge lir. Di ğer 

bir ifa dey le sa de ce ca nı ko ru mak ye ter li ol ma yıp, in sa nın maddî ve manevî ha ya tı na 

yö ne lik te ca vüz le ri ön le mek ve onur lu bir ya şam sür me si ni sağ la mak asıl dır.  

İslâm, sa de ce Müslüman la rın de ğil; tüm in san la rın ya şa ma hak kı nın ko run ma sı nı is ter. 

Zi ra in san onu ru nu yan sı tan ya şama hak kı nın öte sin de say gı du yu la cak her han gi bir şey 

yok tur. Bu yüz den her han gi bir can lı ya za rar ver mek, ha ya ta say gı nın ek sik li ği ni gös te rir. 

Di ni miz fe sat çı kar mak ve hak sız ye re ca na kıy mak gi bi is tis nai du rum la rın ha ri cin de bir 

in sa nın öl dü rül me si ni ya sak la mış tır. Zi ra fe sat, top lu mun dü ze ni ni, is tik rar ve mut lu lu-

ğu nu or ta dan kal dı ra cak her çe şit şid de te baş vur mak tır. Al lah, top lum da fit ne ve fe sat 

çı kar ma nın ölüm den be ter ol du ğu nu di le ge tir mek te dir: “…Fit ne, adam öl dür mek ten 

da ha kö tü dür…” (Ba ka ra, 2/191). 

İn san için esas olan esenlik için de ya şa mak tır. Bu, in san ol ma nın bir ge re ği ol mak la bir-

lik te Al lah’ın da istediği bir du rum dur.
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İslâm, ha ya ta iliş kin her hu su su iman ile iliş ki li hâ le ge ti re rek; in san lar da Al lah’a kar şı 

so rum lu luk ve he sap ver me duy gu su nu can lı tut ma yı öngörür. İn san ol ma nın, ya şa ma 

hak kı nın ne ol du ğu na da ir bir bi linç ol mak sı zın den ge li bir toplum te si s et mek müm kün 

de ğil dir. Gü nü müz de bu tür bi lin ce sa hip ol ma yan in san la rın ha ya ta ver di ği za ra rı sağ-

du yu lu her ki şi gör mek te dir. 

2 Sağlık Hakkı

Te mel hak lar sı ra la ma sın da ya şa ma hak kın dan son ra sağ lık hak kı nın ge li şi an lam lı dır. 

Zi ra so luk alıp ver me de zor la nan, beş du yu su nu sağlıklı biçimde kul la na ma yan ya da 

ağ rı çe ken in sa nın dik ka ti ken di acısında top la nır. Sağ lık so run la rı çe ken bir kim se, do ğal 

ola rak ken di iç ba rı şık lı ğı ze de len di ği için ön ce lik li ola rak sağ lı ğı nı onar ma ya yö ne lir. Bu 

hal için de ki bir kim se, başkalarını düşünemez; top lum hayatına ka tı lım da, insanlar ara-

sın da ki iliş ki ler de so run lar yaşar.  

•  Sağ lık, yal nız ca has ta lı ğın ol ma yı şı de ğil, en geniş anlamıyla ki şi nin be den-

ce, ruh ça ve sos yal yön den tam bir iyi lik ha lin de ol ma sı dır. 

•  Sağ lık hak kı ya da sağ lık lı ya şam hak kı, İslâm’ın sağ lı ğın ko run ma sı na 

yö ne lik ola rak ön gör dü ğü bir hak tır.

•  Sağ lık lı ya şa manın sağlanmadı ğı, sağ la na ma dı ğı hiç bir du rum da in san 

hak la rın dan söz edi le mez. 

•  Sağ lık hak kı bi rey le rin, ırk, din, po li tik inanç ve sos yal du rum la rı na bağ lı 

ol mak sı zın do ğuş tan ka zan dı ğı; in san ol maktan kay nak la nan bir hak tır.

Düşünelim

Sağ lı klı in san, sağ lık lı dü şü nür, ka rar ve rir ve sağlıklı ilişkiler kurar. Bu yüz den İslâm di ni, 

sağ lı ğın ko run ma sı nı em ret miş, sağ lı ğı bo zan her tür lü iş ve dav ra nı şı ya sak la mış tır. 

Kur’an-ı Ke rim’de ki: “El le ri niz le ken di ni zi teh li ke ye at ma yın” (Ba ka ra, 2/195) buy ru ğu, 

Allah yolunda infak ederek çalışmanın yanında ha ya tı mı zı ve sağ lı ğı mı zı teh li ke ye so ka-

cak her tür lü tu tum ve dav ra nış tan sa kın ma mı zı da içer mek te dir. Hz. Pey gam ber (s.a.s.) 

de: “(İslâm’da) za rar ver mek ve ya pı lan za ra ra, za rar la mu ka be le et mek yok tur” (İbn Ma ce, 

Sü nen, Ah kam, 17) bu yu ra rak bir kim se nin ken di si ne ve baş ka la rı na za rar ver me me si 

ge rek ti ği ni bir pren sip ola rak bil dir miş tir. 

İslâm, sağ lık hu su sun da fert ve top lu mun bi linç li ol ma sı nı; yöneticilerin ay rım yap ma-
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dan her tür lü sağ lık hiz met le ri sağ la ma sı nı ve sağ lı ğa za rar ve ren hu sus lar kar şı sın da 

ted birler al ma sı nı em re der. Do la yı sıy la dev let, zen gin ya da fa kir her ke sin be den ve 

ruh sağ lı ğı için de ya şa ya bil me si ni ve tıb bî ba kım imkanını sağ la mak la ve sağ lık hak kı na 

yö ne lik her tür lü sal dı rı yı ön le mek le gö rev li dir. 

Sağ lık lı insanlar, top lum da ki üret ken li ği, pay la şı mı ve se ve cen li ği art tı rır. Tam ter si bir 

du rum ise, bi rey le rin sağ lı ğı nı yi ti re rek gü zel lik ler den al dı ğı pa yın azal ma sı nı, iliş ki le rin 

bo zul ma sı nı ve mut suz lu ğu or ta ya çı ka rır. İnsanlar sağ lık lı ol mak için, ko ru yu cu sağ lık 

hiz met le ri ne önem ver me li dir. Ko ru yu cu sağ lık hiz met le ri kimi durumlarda ki şi nin tek 

ba şı na de ğil, “grup ça” ya pa ca ğı iş ler dir. Grup ha lin de ya pı lan bu ey lem ler, top lu mun 

bir bi ri ne yak laş ma sı na ve bir lik te iş yap ma sı na, do la yı sıy la sos yal ba rı şın güç len me si-

ne yar dım cı ola cak tır. Bu na ila ve ten sağ lık hak kı nın et kin leş me sin de, sos yal gü ven lik 

ku rum la rı nı dev re ye sok mak ge rek li dir. 

3 Eğitim Hakkı

Birey, doğuştan sahip olduğu yeteneklerini eğitim sayesinde geliştirip insanlaşır. İn sa-

nın, ha ya tı ger çek an la mıy la kav ra ya bil me si an cak ömür boyu sü re cek bir eği tim fa ali ye-

ti ile ger çek le şe bi lir. Eği tim, in san la ra doğ ru bil gi ve re rek, zi hin le ri esir ala cak her tür lü 

yak la şı mı en gel ler nitelikte olmalıdır.

•  Eği tim, ge nel ola rak in san ki şi li ği nin ve onu ru nun ge liş me si ne ve in san 

hak la rı na ve te mel öz gür lük le re say gı nın güç len me si ne yö ne lik her tür lü 

fa ali yet ola rak ta nım la na bi lir. 

•  Özel de ise eği tim, in sa nın ya ra tı lı şın da var olan bü tün ka bi li yet le ri te mel 

ala rak onu yön len dir mek, ge le ce ğe ha zır la mak, ha ya tı bo yun ca ge rek li 

bil gi yi na sıl el de ede ce ği ni öğ ren me si ne yar dım cı ol mak tır. 

Düşünelim

İslâm in sa nın maddî ve manevî ba kım dan ken di si ni ge liş tir me si ni ve fi kir le ri ni baş ka la-

rı na ak tar ma sı nı bir hak ola rak ka bul eder. 

Eği tim hak kı, iş lev sel li ği açı sın dan öğ ret me ve öğ ren me hak kı ola rak ka bul edi le bi lir. 

Öğ ren me hak kı, as lın da bir dinî gö rev ola rak ka bul edi le bi lir. Ku r’an’ın ilk âyeti nin “oku” 

em ri ol du ğu nu ha tır lar sak; İslâm’da öğ ren me nin, bil gi ve gör gü art tır ma nın ne den-
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li teş vik edil di ği ni çı ka ra bi li riz. İn san an cak oku mak ve bil mek su re tiy le iyi yi kö tü den, 

doğ ru yu yan lış tan ayı ra bi lir. İlim (bil gi), in sa nın ge rek dün ya ve ge rek se ahi ret iş le rin de 

üze rin de yü rü ye ce ği hi da yet va sı ta sı dır. Ku r’an’ı Ke rim’de oku ma yı ve öğ ren me yi teş vik 

eden pek çok âyet yer al mak ta dır: 

“…Al lah’a kar şı an cak; kul la rı için den alim olan lar de rin say gı du yar lar…” 

(Fa tır, 35/28). 

“De ki: “Hiç bi len ler le bil me yen ler bir olur mu?” An cak akıl sa hip le ri öğüt 

alır lar” (Zü mer, 39/9).

İlim ve öğ ren me ye bü yük önem ve ren İslâm, el bet te öğ re ni len şe yin öğ re til me si ni de 

is ter. İl mi öğ ren dik ten son ra baş ka sı na öğ ret me yen, il mi ni ken di si ne sak la yan kim se le r 

kı na nmış tır. Çün kü bu kim se ler Yü ce Al lah’ın ken di le ri ne ver miş ol du ğu bil gi yi sak la mak ta, 

baş ka la rı nın is ti fa de le ri ne sun ma mak ta dır. Hz. Pey gam ber şöy le bu yu rur: “Kim bil di ği bir 

şe yi, so rul du ğun da giz ler se, kı ya met gü nü Al lah ona ateş ten bir gem vu rur” (Tir mi zi, İlim, 3).

İslâmın, yaşama hakkının bir uzanımı olarak eğitim hakkına özel vurgu 

yapması hem ferdin gelişimini desteklemesi hem de toplumun geleceğini     

yönlendirmesi açısından önemlidir.

Düşünelim

Zi ra Ku ran’da “Siz in san lar için çı ka rıl mış en ha yır lı üm met si niz. İyi li ği em re der, kö tü lük ten 

men eder ve Al lah’a iman eder si niz…” (Âl-i İm ran, 3/110) hi ta bı na an cak eği ti min yay gın-

laş tı rıl ma sı ve eği tim dü ze yi nin yük sel til me si ile ula şı lır.

4 İnanma ve İbadet Hakkı

İslâm, bizatihi gerçek bir düşünce ve inanç hürriyeti olduğu için, inanç konularında hoş-

görülü olmayı ve inanma ve ibadet hakkına saygıyı ister. Zor kullanmayı yasaklar. Allah, 

insanları iman konusunda özgür bırakmıştır. “…Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar 

etsin…” (Kehf, 18/29) âyeti bu özgürlüğün ifadesidir. İnsanları dine (İslâm’a) girmek için 

zorlamak yasaklanmıştır. “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrıl-

mıştır. O halde kim tağûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir 

kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir” (Bakara, 2/256) âyeti, sadece 
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insanlara baskı yapılmasını değil, aynı zamanda dinde zorlamanın hiçbir türünün mev-

cut bulunmadığını ifade eder. 

Di ni miz zor la ma nın bel li tür le ri ni de ğil, biz zat ken di si ni ya sak la mış tır. Do la yı sıy la dinde 

zor la ma İslâm’a ay kırı bir tutumdur.

Di ni miz de zor la ma nın bu lun ma yı şı na Hz. Pey gam be rin ha ya tı ör nek tir. Al lah Teâlâ da 

şöyle buyurmuştur: “Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi 

yapmadık. Sen onlara vekil (onlardan sorumlu) da değilsin” (Enam, 6/107). Allah, insanla-

rın bir takım dayatmalarla değil, kendi arzu ve istekleri sonucunda inanmalarını ister. 

İnsanın hesaba çekilebileceği inanç, ancak özgür iradesi ile tercih ettiği inançtır. Kişi 

istediği inancı seçme ve inancının gereklerine göre dua ve ibadet etme hususunda 

özgürdür. 

5 Özel Hayatın Gizliliği Hakkı

Bir kim se nin baş ka la rı nın gör me si ni, duy ma sı nı ve bil me si ni is te me di ği ya ni giz li tut tu ğu 

ha ya tı na, özel ha yat de nir. Ya ban cı la rın bu özel ala na gir me si, onun sır la rı nı öğ ren me si 

ve baş ka la rı na ak tar ma sı, ki şi lik hak la rı nın ih lal edil me si de mek tir. Ki şi nin özel ha ya tı, 

ken di sin den baş ka bir kim se nin bil me me si ge re ken bir alan ola rak an la şıl ma ma lı dır. 

Çün kü bir kim se çok ya kın lık duy du ğu bir baş ka sı na sır la rı nı aça bi lir. Bu du rum, ko nu-

şu lan o hu sus la rın özel ha yat ala nın dan çık tı ğı an la mı na gel mez ve baş ka la rı nın bun la rı 

bil me le ri hak kı nı ver mez. Ken di si ne, özel ha ya tı ile il gi li sır lar açık la nan kim se bun la rı 

sak la maz ve baş ka la rı na ak ta rır sa, sır sa hi bi nin bu hu sus ta ki ki şi lik hak la rı na mü da ha le 

ve te ca vüz et miş olur. 

İslâm’da özel ha ya tın giz li li ği nin ko run ma sı birtakım il ke lerle sağ lan mış tır. Bir di ğer 

de yiş le, bu il ke le re ri ayet edil di ği tak dir de özel ha ya tın giz li li ği ko run muş ola cak, in san-

lar baş ka la rı nın özel ha ya tı nı ih lal et me ye te şeb büs et me ye cek, hat ta im kan bu la ma-

ya cak lar dır. Do la yı sıy la bu il ke ler de, doğ ru dan doğ ru ya özel ha ya tın giz li li ği nin ih lal 

edil me me si de ğil; ge nel ola rak in san hak la rı na say gı lı olun ma sı is ten mek te dir. 

Baş ka la rı nın özel ha ya tı nı iz le me ye ve ku sur la rı nı araş tır ma ya Ku r’an-ı Ke rim’de ve 

ha dis ler de “te ces süs” adı ve ril miş ve bu tu tum ahlâkî fe na lık la rın en önem li le rin den bi ri 

ka bul edi le rek ya sak lan mış tır. Özel ha ya tın ko run ma sın da özel lik le “te ces sü sü” ya sak la-

yan âyet, bü tün özel ha yat hal le ri ni ko ru ma da ana hü küm teş kil eder. 
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“Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı 

günahtır. Tecessüs etmeyin (birbirinizin kusurlarını ve gizli yönlerini araş-

tırmayın)... “ (Hucurât, 49/12).

Te ces süs, bir kim se nin, baş ka sın da bu lu nan ve ken di si nin bil me di ği hu sus la rı me rak 

et mek ve öğ ren mek için ha re ke te geç me si dir. Böy le bir dav ra nış, en ba sit ve en çok 

te za hür eden şek li ile özel ha ya ta da ir bil gi le ri öğ ren me te şeb bü sün de gö rü lür. Bu 

an lam da sa de ce mah rem hal ler de ğil ayıp ol ma yan du rum la rı da araş tır mak te ces sü s 

kap sa mın da dır. Söz ge li mi, bir kim se nin ban ka da mev cut pa ra mik ta rı nı me rak edip, 

ban ka cüz da nı nı el de et me ye ça lış mak te ces süs sa yıl dı ğı için, ya sak tır. Ay nı şe kil de 

me se la bir kim se nin gün lü ğü nü izin siz oku mak da bu kap sam için de dir. 

İslâm’da baş ka la rı nın özel ha ya tın giz li li ği ni ko ru yu cu hü küm ler ya nın da bu giz li li ği ih la-

le im kan ver me yen emir ler de bu lun mak ta dır: “Ey iman eden ler! Ken di ev le ri niz den baş ka 

ev le re, gel di ği ni zi his set ti rip (izin alıp) ev sa hip le ri ne se lam ver me den gir me yin. Bu dav ra nış 

si zin için da ha ha yır lı dır. Dü şü nüp an la ya sı nız di ye si ze böy le öğüt ve ri li yor” (Nur, 24/27) 

âyeti, ev sa hi bi nin iz ni ol ma dan ev le re gir me yi ya sak la mış tır. Özel ha ya tın ko run ma sı na 

hiz met eden bu esas, as lın da ki şi lik hak la rı na say gı ola rak dü şü nül me li dir.

Di ğer ta raf tan İslâm, baş ka sı nın özel ha ya tı nı te sa dü fen ya da bir şe kil de öğ re nen bir 

kim se nin, bu ha li açı ğa vur ma ma sı nı ve giz le me si ni em re der. 

“Kim bu dünyada müslüman kardeşinin kusurunu saklarsa Allah’da ahirette 

onun kusurunu saklar (bağışlar); kim de bu dünyada müslüman kardeşinin 

kusurunu ifşa ederse Allah’da ahirette onun kusurunu ortaya çıkarır” (İbn 

Mace, Hudud, 5). 

İslâm, ba zı du rum lar se be biy le özel ha ya tın giz li li ği nin ko run ma sı na sı nır ge ti rir. Bu hal-

ler, özel ha ya tın giz li li ği ne bir mü da ha le, “ih lal” sa yıl maz. Söz ge li mi, yan gın, sel, hır sız-

lık vs. do la yı sıy la ha ya tı teh li ke de olan bi ri nin evi ne gi rer ken doğal olarak izin is te mek 

ge rek mez. Hukukî sınırlar içinde avu kat, no ter, dok tor vb. kim se ler, mes lek le ri ica bı özel 

ha yat sı nır la rı için de ki bil gi le ri öğ re ne bi lir ler. An cak bu kim se ler öğ re ni len bil gi le ri sak-

la mak ve if şa et me mek zo run da dırlar. 
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6 Ekonomik Haklar (Mülkiyet Hakkı)

Eko no mik hak lar ge nel ola rak üret mek, üret ti ği ne malik ol mak, mü ba de le et mek ve 

tü ket mek gi bi ko nu lar la il gi li olan hak lar dır. İs lâm di ni he lal olan bir mad de nin üre ti mi 

ve tü ke ti mi ni ser best bı rak mış tır. Her kes iş ku rup üre tim yap ma hak kı na sa hip ol ma lı, 

her han gi bir zor luk la kar şı laş ma dan üre tim ya pa bil me li dir. Hat ta dev let iş ye ri açıp, üre-

tim ya pa cak la ra yar dım cı ola cak im kan lar ve dü zen le me ler ha zır la ma lı dır. 

İn san lar ge çim le ri ni sağ la ya bil mek için ça lış mak zo run da dır. Bu yüz den her kes ça lış ma 

hak ve hür ri ye ti ne sa hip tir. Yü ce Al lah, şöy le bu yu rur: “İn san için an cak ça lış tı ğı var dır” 

(Necm, 53/39). Ça lı şıp, ka zan ma hu su sun da cin si yet ay rı mı ya pıl maz. Ça lı şan la rın emek-

le ri de mut la ka ko ru nur. İslâm’da ça lış ma ha ya tı, ahlâkî il ke le rin ışı ğın da oluş tu ru lan 

ya sa la rın te mi na tı al tın da dır. Kur’an’ı Ke rim ve ha dis-i şe rif ler ça lı şa na kar şı lı ğı nın ve ril-

me si ni teş vik et miş ve bu hak kın gü ven ce al tı na alın ma sı nı is te miş tir. Söz ge li mi bu gün kü 

an lam da ki şi le rin eko no mik ve sos yal men fa at le ri ni ko ru mak ve ge liş tir mek için sen di ka 

kur ma ve sos yal gü ven lik ku rum la rı na ka tıl ma hak kı var dır. Bu nun ya nı sı ra di ni miz, ça lı-

şa ma yan ya da iş siz le rin sos yal gü ven lik mü es ses le ri ile des tek len me sini em ret miş tir. 

İslâm’da ça lış ma hak kı nın ya nın da, is raf et me mek ko şu luy la ser vet, özel mül ki yet hak kı 

da ta nın mış tır. Al lah’ın emir le ri doğ rul tu sun da, O’nun çiz di ği sı nır lar için de ol mak üze re 

bir çok âyet te özel mül ki ye te sa hip ol ma hak kı ta nın mış tır. Her kes meş ru ola rak üre tip, 

ka zan dı ğı mal la rı yi ne meş ru şe kil de har ca ma lı dır. “..Yi yin, için fa kat is raf et me yi n. Çün kü 

Al lah is raf eden le ri sev mez” (Araf, 7/31).

İslâm, eko no mik hak la rı meş ru ze min ler de sı nır la ya bi lir. Söz ge li mi özel mül ki yet, ka mu-

nun ya ra rı söz ko nu su ol du ğun da bi re ye za rar ver mek si zin sı nır la na bi lir. Hak el de et me 

id di asıy la bir baş ka sı nın ma lı na za rar ver mek İslâm’da hoş gö rül me miş tir. 

Ünitenin Özeti

İn san la rın sa hip ol du ğu her tür lü ya rar an la mı na ge len “hak” te ri mi, İs lâ mi kay nak lar da 

do ğuş tan sa hip olu nan ve son ra dan el de edi len “ka za nıl mış hak la rı” ifa de eder. Hu kuk 

di lin de “in san hak la rı” di ye ta nım la nan te mel hak lar, Kur’an ve Sün ne tin koy du ğu pek 

çok hük mün ko nu su dur. 

İs lâm’a gö re te mel hak lar, in san ol mak tan kay nak la nan ve in san onu ru nu her şart ta 

ko ru yan de ğer ler dir. İs lâm’a gö re bü tün hak la rın te me lin de, ya şa ma hak kı var dır. Bu na 
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gö re bü tün in san la rın ha ya tı, ma lı ve ır zı hür me te de ğer ve do ku nul maz dır. Do ku nul-

maz lık lar, meş ru bir se bep ya hut meş ru bir emir ol ma dık ça kal dı rı la maz. Te mel hak lar 

sı ra la ma sın da ya şa ma hak kın dan son ra sağ lık hak kı nın ge li şi özel lik le an lam lı dır. Zi ra 

sağ lık lı in san lar, sağ lık lı iliş ki ler ku ra bil di ği için; İslâm sağ lı ğın ko run ma sı nı em ret miş, 

sağ lı ğı bo zan iş ve dav ra nış la rı ya sak la mış tır. 

İslâm, in sa nın maddî ve manevî ba kım dan ken di si ni ge liş tir me si ni ve fi kir le ri ni baş ka la-

rı na ak tar ma sı nı eği tim hak kı ola rak gö rür. İslâm’ın ya şa ma hak kı nın bir uza nı mı ola rak 

eği tim hak kı na özel vur gu yap ma sı hem fer din ge li şi mi ni des tek le me si hem de top lu-

mun ge le ce ği ni yön len dir me si açı sın dan önem li dir.

İslâm, bizatihi ger çek bir dü şün ce ve inanç hür ri ye ti ol du ğu için inanç ve iba det hak kı nı 

sa vu nur. Bu yüz den han gi ko nu da olur sa ol sun zor la ma nın her tür lü sü nü ya sak lar. İn sa-

nı mükerrem bir varlık ka bul eden di ni miz, onun özel ha ya tı nın giz li kal ma sı nı gü ven ce 

al tı na alır. Yi ne İslâm, in sa nın ra hat ve hu zur lu ya şa ma sı için eko no mik hak la rı nı ve mül-

kiyet hakkını gü ven ce al tı na alır. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Ya şa ma hak kı ni çin en te mel hak tır?

2. Sağ lık hak kı ne le ri içe rir?

3. Eği tim hak kı ne dir ve ni çin ge rek li dir?

4. Özel ha ya tın giz li li ği ne den ge rek li dir?

5. Eko no mik hak lar ne ler dir, ör nek le yi niz?
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1. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ya şa ma hak kı nın ko run ma sı ve say gı gös te-

ril me siy le il gi li de ğil dir? 

 A) İn sa nın in san ola rak var lı ğı nı sür dü re bil me si, onun ha ya ti fa ali yet le ri ni 

ek sik siz ye ri ne ge tir me siy le müm kün dür.

 B) En do ğal hak olan ya şam hak kı na sa hip ol ma yan la rın so rum lu luk la rı ve 

gö rev le ri de bu lu na maz.

 C) Ya şam hak kı na sa hip ol ma yan bir kim se di ğer hak la ra da sa hip ola maz.

 D) Ya şa ma hak kı, in sana her tür lü öz gür lü ğü sağ lar. 

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, sağ lık hak kı kap sa mın da de ğil dir?

 A) Be de ni ne is te di ği gi bi dav ran mak

 B) Sağ lık hiz met le rin den ya rar lan mak

 C) He kim se çe bil mek

 D) Ruh sağ lı ğı nı ko ru mak

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, in san ki şi li ği nin ve onu ru nun tam ola rak 

ge liş me si ne ve in san hak la rı na ve te mel öz gür lük le re say gı nın güç len-

dir me si ne yö ne lik olan her tür lü fa ali ye ti ifa de eden hak tır?

 A) Özel ha ya tın giz li li ği hak kı

 B) Eği tim hak kı

 C) Eko no mik hak lar

 D) İle ti şim hak kı

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si, inan ma ve iba det hak kı na kay nak lık et mez?

 A) Al lah, in san la rın bir ta kım da yat ma lar la de ğil, ken di ar zu ve is tek le ri so nu-

cun da inan ma la rı nı is ter.

 B) İn sa nın he sa ba çe ki le bi le ce ği bir inanç, an cak öz gür ira de si ile ter cih et ti-

ği inanç tır.

 C) İn san la rı zor ve bas kı kul la na rak tek bir di ne inan dır ma ya kal kış mak 

ge rek li dir. 

 D) İla hi ira de, inanç ve iba det hu su sun da zor ve bas kı kur ma mı zı is te mez. 

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si, ya şa ma hak kı nın ko run ma sı ve say gı gös te-

ril me siy le il gi li de ğil dirğ ? 

 A) İn sa nın in san ola rak var lı ğı nı sür dü re bil me si, onun ha ya ti fa ali yet le ri ni 

ek sik siz ye ri ne ge tir me siy le müm kün dür.

 B) En do ğal hak olan ya şam hak kı na sa hip ol ma yan la rın so rum lu luk la rı ve 

gö rev le ri de bu lu na maz.

 C) Ya şam hak kı na sa hip ol ma yan bir kim se di ğer hak la ra da sa hip ola maz.

 D) Ya şa ma hak kı, in sana her tür lü öz gür lü ğü sağ lar. 

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si, sağ lık hak kı kap sa mın da de ğil dirğ ?

 A) Be de ni ne is te di ği gi bi dav ran mak

 B) Sağ lık hiz met le rin den ya rar lan mak

 C) He kim se çe bil mek

 D) Ruh sağ lı ğı nı ko ru mak

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si, in san ki şi li ği nin ve onu ru nun tam ola rak 

ge liş me si ne ve in san hak la rı na ve te mel öz gür lük le re say gı nın güç len-

dir me si ne yö ne lik olan her tür lü fa ali ye ti ifa de eden hak tır?

 A) Özel ha ya tın giz li li ği hak kı

 B) Eği tim hak kı

 C) Eko no mik hak lar

 D) İle ti şim hak kı

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si, inan ma ve iba det hak kı na kay nak lık et mez?

 A) Al lah, in san la rın bir ta kım da yat ma lar la de ğil, ken di ar zu ve is tek le ri so nu-

cun da inan ma la rı nı is ter.

 B) İn sa nın he sa ba çe ki le bi le ce ği bir inanç, an cak öz gür ira de si ile ter cih et ti-

ği inanç tır.

 C) İn san la rı zor ve bas kı kul la na rak tek bir di ne inan dır ma ya kal kış mak 

ge rek li dir. 

 D) İla hi ira de, inanç ve iba det hu su sun da zor ve bas kı kur ma mı zı is te mez.

Değerlendirme Soruları
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5. Aşa ğı da ki ler den han gi si “te ces süs” kav ra mı nın an la mı nı ifa de eder?

 A) Baş ka la rı na yar dım et me

 B) Baş ka la rı nın özel ha ya tı nı iz le me ve ku sur la rı nı araş tır ma

 C) De di ko du yap mak

 D)  Ma lı nı sa çıp sa vur ma

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si “te ces süs” kav ra mı nın an la mı nı ifa de eder?

A) Baş ka la rı na yar dım et me

B) Baş ka la rı nın özel ha ya tı nı iz le me ve ku sur la rı nı araş tır ma

C) De di ko du yap mak

D)  Ma lı nı sa çıp sa vur ma
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9. Yakın Akraba, Komşu ve Topluma Karşı Görev ve 
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Görev ve 
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu ünitede, bireysel ve toplumsal görev ve sorumluluklarımız hakkında bilgi verilmek-

tedir. Sorumluluk kavramının dinî ve ahlakî boyutlarına vurgular yapılmaktadır. Allah’a, 

Peygamberimize ve kendimize karşı görev ve sorumluluklarımız bireyseldir. Allah’a 

inanmak, ona kulluk etmek ve peygamberine itaat etmek her müminin temel görevidir. 

İnsan hayatını korumak, yeme, içme, barınma, düşünme, inanma v.b. gibi bedensel ve 

ruhsal ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. İnsanın toplumsal görev ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. Çocukların anne-babasına, eşlerin birbirine, anne-babanın çocuklarına, 

aile büyüklerine karşı görev ve sorumlulukları konusu ele alınırken, aile bireylerinin bir-

biriyle ilişkilerinde uyulması gereken ahlakî kurallara işaret edilmektedir. İnsan, sosyal 

bir varlıktır. Toplumsal ilişkilerimizi sağlıklı, dengeli ve olumlu biçimde gerçekleştirmek 

durumundayız. Bunun için yakın akrabaya, komşuya, topluma, çevremize ve devletimi-

ze karşı görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Toplumsal görevlerimizden biri 

de yaptığımız işi en güzel biçimde yapmak suretiyle mesleki sorumluluğumuzu yerine 

getirmektir. Toplumsal ilişkilerin iyi yönde oluşmasında ve gelişmesinde, toplumda 

benimsenmiş ve yerleşmiş görgü kurallarına uymamız gerektiğini de unutmamalıyız. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üniteyi tamamlayanların aşağıdaki davranışları gerçekleştirmeleri beklenir:

1. Bireysel ve toplumsal görev ve sorumluluklarımızın neler olduğunu söyler.

2. Allah’a ve Peygamberimize karşı görev ve sorumluluklarımızı kavrar.

3. Kendimize karşı görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olur.

4. Aile bireylerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları olduğunu anlar.

5. Çocukların anne-babasına karşı görev ve sorumluluklarını söyler.

6. Anne-babanın çocuklarına karşı görev ve sorumluluklarını öğrenir.

7. Eşlerin birbirine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini kavrar.

8. Aile büyüklerine karşı görev ve sorumluluklarımızı sıralar.

9. Yakın akraba, komşu ve topluma karşı görev ve sorumluluklarımız olduğunu anlar.

10. Çevremize karşı görev ve sorumluluklarımız neler olduğunu söyler.

11. Devlete karşı görev ve sorumluluklarımızın farkında olur.

12. Mesleki sorumluluklarımızı yerine getirmenin önemini kavrar.

13. Adab-ı muaşeret kurallarını sıralar.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Öncelikle ders kitabınızı okuyup anlamaya çalışınız.

2. Ünitenin başında verilen öğrenme hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı düşünününüz. 

Ulaşamadığınızı düşündüğünüz hedeflerle ilgili konuları yeniden okuyunuz.

3. Ünite içinde verilen araştırma ve inceleme etkinliklerini mutlaka gerçekleştiriniz.

4. Üniteyi öğrenmek için sadece ders kitabıyla yetinmeyiniz. Ünitenin sonunda verilen 

kaynak listesinden ulaşabildiklerinizi inceleyiniz.

ahlakim.pdf   77 28.09.2010   10:42:12



77

1 DERSA l l a h ’ a  K a r ş ı  G ö r e v  v e  S o r u m l u l u k l a r ı m ı z

1 Allah’a Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

 İnsan, Allah’a inanmak ve ona kulluk etmekle yükümlüdür. Akıllı her insanın ilk ve temel 

sorumluluğu, ibadete ve övgüye layık tek ve yüce varlık olan Allah’a imandır. Yaratan 

Allah, yaratılan ve ona karşı görev ve sorumluluğu olan insandır. İnsanı evrenin en seç-

kin varlığı yapan, yaşatan, ona sahip olduğu her nimeti veren ve yeniden diriltecek olan 

Allah’tır. Bu inançla insan, Allah’ı sever, saygı duyar, şükreder, emirlerine uyar, yasakların-

dan sakınır. 

Kur’an, insanın yaratılmasındaki temel amacın, Allah’ın varlığını tanımak, ona inanmak 

ve yalnızca ona kulluk etmek olarak belirlemiştir (Zâriyât, 51/56). Allah’a duyulan derin 

saygı, insan-Allah ilişkisini sağlamlaştırır ve insanı yüceltir: 

“Eğer onlar iman edip Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsa-

lardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. 

Keşke bilselerdi.” (Bakara, 2/103)

İnsan, Allah’a kulluk ederek Allah karşısındaki görev ve sorumluluğunu yerine getirir: 

“... Ey Adem oğulları! Bana kulluk edin. Bu doğru yoldur...” (Yâsîn, 36/61)

Kur’an, insanın, Allah’a karşı görev ve sorumluluğu konusunda ona yol göstermekte-

dir. Bu yolu izleyerek insan, kurtuluşa ve mutluluğa erer. İnsan, kendisinin sürekli alan, 

yararlanan, Allah’ın da veren konumunda olduğunu bilmeli ve onun karşısındaki sorum-

luluğunu asla unutmamalıdır. Görev ve sorumlulukları karşısında duyarlı olanlar, diğer 

insanlar ve evrendeki tüm varlıklarla ilişkilerinde de aynı duyarlılığı gösterirler.

İnsan-Allah ilişkisinde kuralları çiğneyen ve sürekli hata yapan insan, affeden, bağışlayan 

ise, Allah’tır. İnsanın hatasında ısrar etmemesi gerekir. Kur’an, ne kadar kusurlu olursa 

olsun, insanın Allah’tan bağışlanma dilemesini ve hiçbir zaman ümidini kesmemesini 

öğütler. Eğer kul, Allah’a yönelir, yürekten tövbe eder, özür dilerse, Allah da onu boş 

çevirmez: 

“Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan 

bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.” 

(Nisâ, 4/110)
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İnsan-Allah ilişkisinde duâ, çok önemli bir yere sahiptir. Duâ, insanla Allah arasındaki 

ilişki ve iletişimi sürekli canlı tutar. Duâ, Allah’ın bağışlama ve esirgemesine yöneliştir, 

Allah’ın yardıma çağırılmasıdır. Kulun halini Allah’a arz etmesi, ona yakarması ve ona 

sığınmasıdır: 

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) 

yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, 

doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” 

(Bakara, 2/186)

2 Peygamberimize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Dinimizi ve onun yüce Kitabını bize tebliğ eden, açıklayan ve öğreten Peygamberimizdir. 

Kur’an, iyi bir insan olabilmek için onun yolunu izlemek ve onun ahlâkını örnek almamız 

gerektiğini belirtir (Ahzâb, 33/21; Kalem, 68/4). Çünkü onun ahlâkı Kur’an’dır (Müslim, 

“Müsâfirîn”, 139). O, insanlara doğru yolu gösteren rehber, müjdeci, uyarıcı, aydınlatıcıdır 

(bkz. Şûrâ, 42/52; Ahzâb, 33/45-46). Allah, Kur’an’da Hz. Muhammed’e (s.a.v) uymayı, ona 

itaat etmeyi inananlara bir görev olarak yüklemiştir: 

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günah-

larınızı bağışlasın.” (Al-i İmrân, 3/31) “Kim Peygamber’e itaat ederse, Allah’a 

itaat etmiş olur.” (Nisâ, 4/80) 

Bu yüzden Peygamberimizi sevmek, ona saygı duymak ve itaat etmek en değerli görev 

ve sorumluluğumuzdur.

Peygamberimize karşı görev sorumluluklarımızı öğrenebilmemiz için onun hayatını 

bütün yönleriyle tanımamız gerekir. Sahabe onun hayatını titizlikle izlemiş, örnek almış 

ve sonraki kuşaklara aktarmıştır. 

Hz. Muhammed (s.a.v) doğru, güvenilir, merhametli, cesaretli, sabırlı, nazik ve hoşgörülü 

bir insandı. Verdiği sözde durur, hakkı ve haklıyı üstün tutardı. O, insanlara değer verir, 

güler yüz gösterir, selam verir, hatır sorardı. O, zamanı iyi değerlendirir, planlamasını iyi 

yapar ve hiçbir işini ertelemezdi. O, danışarak iş yapmayı sever, konu uzmanlarının görüş-

lerini alır ve değerlendirirdi.  Peygamberimize karşı görev ve sorumluluğumuz, onun 

getirdiği yüce dine uygun davranışlar ortaya koymaktır.
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Peygamberimizin adı anılınca ona saygı ve sevgimizi hangi sözlerle belirtiriz?

Sıra Sizde

Peygamberimizin adını her zaman sevgi ve saygı ile anar, ona bağlılığımızı söz ve dav-

ranışlarımızla gösteririz. Allah, Kur’an’da, Peygamberimize saygı ve sevgi göstermemizin 

görevimiz olduğunu şöyle belirtiyor: 

“Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! 

Siz de ona salât edin, selam edin.” (Ahzâb, 33/56) “Peygamber, mü’minlere 

kendi canlarından daha önce gelir.” (Ahzâb, 33/6) 

Peygamberimiz de inananların kendisiyle olması gereken yakınlığı ve sevgi bağını  şöyle 

ifade ediyor: 

“Beni kendinize babanızdan, çocuklarınızdan ve bütün insanlıktan daha yakın 

görmedikçe, hiç biriniz gerçek mümin olamazsınız.” (Buhari, “İman”, 8)

3 Kendimize Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

İnsanın kendisine karşı görev ve sorumlulukları vardır. Bedensel varlığın ve sağlığın 

korunması bunların en başında gelmektedir. İnsanın dinî ve dünyevî görev ve sorum-

luluklarını yerine getirebilmesi için sağlıklı olması, hayatını koruması gerekir. İnsanın 

bedeni ve sağlığı Allah’ın verdiği bir emanettir. Peygamberimiz, ahirette insanın önce-

likle bedenini nasıl yıprattığından ve hayatını nerede tükettiğinden sorguya çekileceğini 

bildirmiştir (bkz. Tirmizî, “Kıyâme”, 1). Bu emaneti özenle korumak insanın temel görevi-

dir. Dinimiz hiçbir insana kendi hayatına son verme hakkı tanımamıştır.

Sağlığı korumak niçin temel bir sorumluluktur?

Düşünelim

İslâm Dini, içki, kumar, uyuşturucu, fuhuş gibi insan sağlığına zarar veren kötülüklerin de 

yapılmamasını emretmiştir. Kur’an, bu kötü davranışların hepsini de içine alacak biçim-
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de: “Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız.” (Bakara, 2/195) uyarısında bulunmuştur. 

Peygamberimiz, sağlığını ihmal edecek kadar kendini ibadete veren bir sahabenin bu 

davranışını onaylamamış ve onu: “Bedeninin de sende hakkı vardır.” (Buhari, Savm, 55) 

sözleriyle uyarmıştır. Beden sağlığı, bireysel olduğu kadar toplumsal görev ve sorum-

luluklar için de gereklidir. Peygamberimiz: “Güçlü mümin, zayıf müminden hayırlıdır.” 

(Müslim, Kader, 34) sözleriyle, toplumsal görevlerin gereğince yerine getirilebilmesinde 

maddî ve manevî gücün önemli olduğuna işaret etmiştir.

İnsanın ruhsal ve manevî varlığıyla ilgili de görev sorumlulukları vardır. İnsanı evrendeki 

diğer canlılardan üstün yapan; akıl, zeka düşünme, inanma, estetik duygu, iyilik sevgisi 

gibi özelliklerdir. İnsanın ruhsal ve manevî özelliklerini koruması ve geliştirmesi de kendi 

varlığına karşı bir görevi ve sorumluluğudur. İnsan, kendini ayrıcalıklı ve seçkin yapan 

üstün yeteneklerini iyilik yolunda etkin ve verimli hâle getirmelidir. Olgun ve erdemli bir 

insan olabilmek için çalışmalı ve kendini geliştirmelidir.

4 Aile Bireylerinin Birbirlerine Karşı Görev ve Sorumlulukları

Aile, toplumun temel ögesidir. Ailenin yapısı ne kadar sağlam olursa, toplum da o kadar 

sağlıklı ve güçlü olur. İnsan, yaratılışı gereği bir aile ortamı içinde mutlu olabilmektedir. 

Bu nedenle insanlar zamanı gelince evlenip bir yuva kurarlar. Dinimiz, insanları evlen-

meye ve bir aile yuvası oluşturmaya teşvik eder (bkz. Nûr, 24/32). Böylesine önemli top-

lumsal bir kurum olan aileyi sağlamca kurmak, geliştirmek ve yaşatmak, aile içinde bir iş 

bölümünü gerekli kılar. Aile bireylerinin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları vardır. 

Ailenin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi için aile bireylerinin birbirlerine karşı sevgi, 

saygı ve hoşgörüyle görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi gerekir.  

Çocukların Anne-Babasına Karşı Görev ve Sorumlulukları

Çocukların anne ve babalarına karşı görev ve sorumlulukları vardır. Çocuklarının hayata gel-

mesine vesile olan, besleyen, büyüten, yetiştiren ve iyi bir insan olmaları için çaba gösteren 

onlardır. Dinimiz, Allah’a kulluk görevinin hemen ardından anne ve babaya saygılı olma ve 

iyi davranmanın bir görev olduğuna dikkat çeker (bkz. En’âm, 6/151-153; İsrâ, 17/22-37). 

Peygamberimiz anne-babaya iyilik etmeyi, Allah’ın değerli gördüğü en güzel davranışlar, 

onlara karşı gelmeyi de büyük günahlar arasında sayar (bkz. Buhârî, “Edeb”, 1).

Çocukların anne-babasına karşı başlıca görevlerini şöyle sıralayabiliriz: Maddî ve manevî 

ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak. Hoşnut ve huzurlu olabilecekleri bir yaşama ortamı 

sağlamak. Uyarılması gereken durumlarda incitmeden uyarmak. Başkaları karşısında 
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saygınlıklarını zedeleyici davranışlardan sakınmak. Haram olmayan konularda istekleri-

ni yerine getirmek. Hayır işlerini ve ibadetlerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak. 

Hayatta iken ve öldükten sonra onlar için dua etmek. Öldükten sonra vasiyetlerini yerine 

getirmek ve onlar adına hayır ve hasenatta bulunmak. Dinin ve örfün gerekli veya güzel 

gördüğü her konuda gerekeni yapmak.

Çocukların anne-babalarına karşı görev ve sorumlulukları başka neler ola-

bilir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Düşünelim

Eşlerin Birbirlerine Karşı Görev ve Sorumlulukları

Aile yapısına göre oluşan iş bölümü çerçevesinde eşler birbirlerine karşı görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmelidir. Eşler arasındaki ilişkilerin iyi ve sağlıklı olabilmesi 

öncelikle sevgi, saygı, bağlılık ve güvenin yerleşmiş olmasına bağlıdır. Eşlerin her konu-

da birbirine yardımcı olmaları, aralarındaki sevgi ve saygı bağının güçlenmesini sağlar. 

Ailenin yönetimi, ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümlenmesi konusunda 

paylaşımcı bir anlayışla eşler birbirine yardımcı ve destek olmalıdır.

Eşlerin görev ve sorumlulukları konusunda en güzel örnek, Peygamberimizin aile haya-

tıdır. O, hiçbir zaman eşlerine karşı kaba ve kırıcı olmamıştır. Onlara son derecede nazik 

ve yumuşak davranmış ve her konuda onlara yardımcı olmuş ve şöyle buyurmuştur: 

“Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanlarınızdır.” (Buhârî, “Edeb”, 86). Yüce kitabımız 

Kur’an: “Eşlerinizle güzel geçinin.” (Nisâ, 4/19) öğüt ve önerisinde bulunmuştur. Çünkü 

korku, baskı, tehdit ve kaba kuvvete dayanan ilişkiler aile huzurunu bozmaktadır. Bu 

olumsuzluklar, çocukları da etkilemekte ve onların huzursuz ve sorunlu yetişmesine 

neden olabilmektedir.

Peygamberimizin eşlerine nasıl davrandığını gösteren örnekler üzerinde 

konuşunuz.

Birlikte Konuşalım

Anne-Babanın Çocuklarına Karşı Görev ve Sorumlulukları

Çocuk yetiştirmek, anne-baba için oldukça önemli ve kutsal bir görev ve sorumluluktur. 

Çocuklar ailenin büyük bir sevinç ve mutluluk kaynağıdırlar. Onların beslenip büyütülme-

si, güzel bir biçimde yetiştirilmesi, anne-babanın başta gelen görev ve sorumluluğudur. 

Çocukların beslenme, barınma, giyim-kuşam ve sağlığının korunması gibi bedensel 

ihtiyaçlarının karşılanması en başta gelen görevdir. Peygamberimiz, bir kimsenin iyilik 

yolunda harcadıkları içinde sevabı en bol olanının, aile bireylerine karşı yaptığı harca-

malar olduğunu belirtmiştir. O, aile bireylerini muhtaç durumda bırakmanın çok yanlış 

olduğunu şöyle ifade etmiştir: 
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“İnsanın aile bireylerini sefil bırakması, günah olarak kendisine yeter.” (Ebû 

Dâvûd, “Zekât”, 45)

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimleri birlikte yürütülmelidir. Çocuklara karşı göste-

rilen sevgi ve şefkat, onların her iki yönden de gelişiminin sağlıklı olmasına önemli kat-

kılar sağlamaktadır. Peygamberimiz, kendi çocuklarına, torunlarına ve bütün çocuklara 

karşı son derecede sevgi, şefkat ve merhamet göstermiş; onları bağrına basmış, onlarla 

şakalaşmış, kusurlarını bağışlamış, hatta oyunlarına bile katılmıştır. O, çocuklara düşkün-

lüğünü yadırgayan birini: “Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ne yapabilirim!” 

(Buhârî, “Edeb”, 18) diyerek eleştirmiştir. Anne-babanın sevgi şefkat ve ilgisinden yoksun 

kalan çocuklarda uyum sorunları, suç işleme eğilimi gözlenmiştir.

Çocuğun eğitimi, ailenin önde gelen sorumluluklarından biridir. Çocuğun dinî, ahlakî ve 

meslekî eğitimi oldukça önemli ve zor bir görevdir. Eğitim sayesinde çocuklar, her konu-

da donanımlı olarak yetişecek ve geleceğe sağlam ve emin adımlarla yürüyeceklerdir. 

Peygamberimiz çocuk eğitiminin önemini şu sözleriyle belirtmiştir: 

“Hiçbir baba çocuğuna  güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz.” 

(Tâc, V, 8)

Çocuğa verilen terbiyenin en değerli miras olması, ne anlama gelmektedir?

Düşünelim

Çocuk için aile terbiyesi büyük önem taşımaktadır. Çocuğun ailesinden aldığı ilk eğitim, 

onun hayatında derin izler bırakmaktadır. Uyumlu bir aile ortamında yetişen çocuklar-

dan olumlu davranışlar gözlenmiştir. Bu durum, çocuğun yetişkinlik ve sonrası dönem-

lerdeki davranışlarında kendini daha çok göstermektedir. Bu nedenle biyolojik anne-

babalık, psikolojik-eğitsel anne-babalıkla tamamlanmalıdır.

Biyolojik anne-babalık ile psikolojik-eğitsel anne-babalık arasındaki farkları 

söyleyiniz.

Sıra Sizde

Anne-baba davranışlarıyla çocuklarına güzel bir örnek oluşturmalıdır. Onların düzeyine 

inip, onları anlamaya çalışmalıdır. Oyun oynamalarına fırsat tanımalı ve eğitici oyunlara 

yönlendirilmelidir. Onlara daima doğru ve tutarlı bilgiler verilmeli, yalan ve yalancılıktan 

sakındırılmalıdır. Onların iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt etmelerine yardımcı 

ahlakim.pdf   83 28.09.2010   10:42:13



83

DERS4A i l e  B i r e y l e r i n i n  B i r b i r l e r i n e  K a r ş ı  G ö r e v  v e  S o r u m l u l u k l a r ı

olmalıdır. Çünkü çocuk, doğruluğu ve dürüstlüğü aile ortamında öğrenmektedir. Çocuk, 

yaşına uygun olmayan ortamlarda bulundurulmamalı, bu tür işlerde çalıştırılmamalıdır.

Anne-baba, çocukları arasında ayırım yapmamalı, kız-erkek tüm çocuklarını en iyi biçim-

de yetiştirmelidir. Onlara sağladıkları maddî ve manevî imkânları, eşitlik ilkesine göre 

dağıtmalı, birini diğerinden üstün tutmamalıdır. Bu tür davranışlar, çocukların anne-

babalarına karşı sevgi, saygı ve güvenini zedeleyebilir, kardeşler arasında da huzursuz-

luğa neden olarak onların kardeşlik ilişkilerini bozabilir. 

Aile Büyüklerine Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Ailede anne ve babanın 

yanında diğer aile büyükleri-

ne karşı da görev ve sorumlu-

luklarımız vardır. Aile büyük-

lerimiz öncelikle büyük 

annemiz, büyük babamız, 

ağabeyimiz ve ablamızdır. 

Amcamız, dayımız, halamız, 

teyzemiz de aile büyükleri-

miz arasındadır. Onlar anne 

ve babamızın kardeşleri olup, 

bizim anne ve babalarımız 

yerindedir. Onlara saygı ve 

sevgi göstermeli, ilişkilerimi-

zi sürdürmeli, bizlere ihtiyacı 

olduğunda hemen yardımla-

rına koşmalıyız. Aynı görev 

ve sorumluluk, onlar için de 

geçerlidir.

Aile büyüklerimizle ilişkilerimizi sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde oluşturma-

mız gerekir. Onların görüşlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya çalışmalı, 

iyiye ve güzele olan yönlendirmelerini dikkate almalıyız. Büyüyüp yeni aileler 

kurduğumuzda bizleri yetişmesinde büyük emekleri olan aile büyüklerimizin 

iyiliklerini unutmamalıyız. Onları hastalık-sağlık çeşitli vesilelerle ziyaret etmeli 

ve ilişkilerimizi canlı tutmalıyız. İhtiyaç duyduklarında onlara yardımcı ve destek 

olmalıyız. Öldüklerinde onları hayırla anmalı, kabirlerini ziyaret etmeliyiz. Bu bizim 

dinî, ahlâkî ve insanî görev ve sorumluluğumuzdur. Aile büyüklerimizi kimsesiz 

ve terkedilmiş durumda bırakarak üzmemeliyiz. Bir gün bizim de aynı konuma 

geleceğimizi hesap etmeliyiz. Bunu yapabilirsek, aile büyüklerimizle ilişkilerimiz 

olumlu yönde sürer ve gelişir.
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Peygamberimizin Aile Büyüklerine Karşı Sevgi ve Saygısı

Peygamberimizin aile büyüklerine karşı davranışları da bizim için en güzel örnektir. O, 

aile büyüklerini çok sever ve sayar ve bunu davranışlarıyla gösterirdi. Annesini, dedesini, 

amcalarını ve akrabalarını çok sever ve onlara saygı gösterirdi. Küçük yaşta kaybettiği 

annesini ömür boyu unutamamıştı. Her fırsatta annesinin mezarını ziyaret eder, duygula-

nır ve ağlardı. Amcası Ebu Talip’in kendisine çok iyiliği dokunmuştu. Bu nedenle onu çok 

sever, ona her işinde yardımcı olmaya çalışırdı. Onu hiç kırmaz ve incitmezdi. Ebu Talib’in 

bu iyilikleri karşısında, o da amcasının oğlu Hz. Ali’yi küçük yaşta yanına alıp yetiştirmişti. 

Amcalarından Abbas ve Hamza’ya ayrı bir sevgisi vardı. Annesini kaybedince hizmetçileri 

Ümmü Eymen bir anne şefkatiyle onu bağrına basmış ve dedesine teslim etmişti. O, hayatı 

boyunca onun bu içten davranışını hiç unutmamış ve gördüğü her yerde ona anne diye 

hitap etmiştir. Süt annesi Halime’ye karşı da saygı ve sevgisini eksik etmemiştir. Bir gün 

kendini ziyarete geldiğinde ona: “annem, anneciğim!” diyerek yerinden kalkmış, oturacağı 

yere kilim sermiş, ikramda bulunmuş ve hediyelerle evine göndermiştir.

Okuma Parçası

Aile büyüklerimize karşı başka ne gibi görev ve sorumluluklarımız olabilir? 

Düşünelim

5 Yakın Akraba, Komşu ve Topluma Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Yakın akrabalarımıza karşı görev ve sorumluluklarımız vardır. Dinimiz, akrabalık ilişkile-

rinin canlı tutulmasına büyük önem vermiştir. Geniş anlamda ailemizin bir parçası olan 

akrabalarımıza karşı ahlakî görevlerimiz vardır. Peygamberimizin hadislerinde ve ahlâk 

kitaplarımızda sıla-ı rahim deyimiyle, akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesinin gerekliliği 

üzerinde durulmuştur.

Akrabalık ilişkisini yaşatmanın gerekliliği bir kutsî hadiste şöyle belirtilmiştir: “Allah, 

akrabalık ilişkisini yaşatan kuluyla ilgisini sürdürecek, akrabasını terk edenlerden de ilgisini 

kesecektir.” (Buhârî, “Edeb”, 13). Peygamberimiz akrabalığın önemini: “Bütün faziletlerin 

en üstünü, senden ziyareti kesen akrabanı ziyaret ederek ilişkiyi yaşatmandır.” (Müsned, 

III, 438) sözleriyle dile getirmiştir. Ayrıca akrabalar arasındaki ziyaretleşmenin rızkı bol-

laştıracağını (Buhârî, “Edeb”, 12), akrabaya mal yardımında bulunmanın da başkalarına 

yapılan yardımın iki katı sevap kazandıracağını bildirmiştir (Nesâî, “Zekât”, 82). Hatta bir 

hadiste de, akrabalık ilişkisini kesenler, cennete giremeyecekler arasında gösterilmiştir 

(Buhârî, Edeb, 11) 
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Akrabalarımızla ilişkilerimizi sevgi ve saygı içinde geliştirmek, ihtiyacı olanlara yardım 

etmek, ziyaretlerine gitmek, hediyeleşmek dini ve insani bir görevimizdir. Amca, hala, 

dayı ve teyzelerimizin çocukları da bizim kardeşlerimiz gibidir ve yakın akrabalarımızdır. 

Aile ve akrabamızdan sonra bize en yakın insanlar, birbirine yakın mekanlarda yaşadığı-

mız komşularımızdır. Onlarla hemen her gün karşılaşır, oturur, konuşuruz, birlikte oluruz. 

Komşuluk ilişkileri birlikte yaşamamın sonucu olarak ortaya çıkar. Bu ilişkinin iyi yönde 

geliştirilebilmesi için uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Dinimiz, komşularımızla 

iyi ilişkiler kurmamızı, güzel geçinmemizi ister. Allah, Kur’an’da, yakın komşuya ve uzak 

komşuya iyilik yapmamızı emreder (bkz. Nisâ, 4/36). Peygamberimiz, komşuya asla ezi-

yet edilmemesini, onlara iyi davranılmasını öğütler ve onlara karşı kötü davranmaktan 

sakındırır (bkz. Riyâzu’s-sâlihîn, I, 342-343).

Komşularımıza karşı da görev ve sorumluluklarımız vardır. Komşularımızla ilişkileri-

mizi sevgi ve saygı üzerine kurmalıyız. Onlara  karşı güler yüzlü ve güzel sözlü olmalı-

yız, Onları söz ve davranışlarımızla incitmemeli, sevinç ve üzüntülerini paylaşmalıyız. 

Hastalıklarında ziyaret etmeli, ölümlerinde cenazelerine katılmalı ve başsağlığı dileme-

liyiz. Komşularımızı gürültü yaparak, yüksek sesle konuşarak ve çevrelerini kirleterek 

rahatsız etmekten kaçınmalıyız. Onların ihtiyaç duyduğu ev gereçleri, yiyecek-içecek v.b. 

şeyleri ödünç olarak vermeliyiz ve onlarla  hediyeleşmeliyiz. Onların sevgi, saygı ve övgü-

lerini kazanmalıyız. Maddî veya manevî sorunlarının çözümüne yardımcı olmalıyız. 

 “Ev satın almadan önce komşu arayınız.” sözünü açıklayınız.

Sıra Sizde

Toplumsal bir varlık olarak da tanımlanan insanın içinde yaşadığı topluma karşı görev 

sorumlulukları vardır. İnsanın huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturabilmesi için, toplum-

sal çevresini sevgi, saygı, kardeşlik, iyilik, adalet ve hoşgörü temelleri üzerinde kurması 

gerekir. Toplum sevgiyle kaynaşır ve adaletle yaşar. Birbirini seven insanlar, birbirlerinin 

yarar ve mutluluğunu düşünürler. Sevginin ürünü olan kardeşlik ve dostluk, toplumsal 

dayanışma bilincini oluşturur. Toplumsal barış ve uzlaşma, sevgi ve kardeşliğe dayalı 

ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Toplum bireyleri, uzlaşma ve kaynaşma çabası 

içinde olduklarında toplum güçlenir. Peygamberimiz kurduğu devlet ve toplumu, yer-

leştirdiği sevgi ve kardeşlik sayesinde uzlaştırmış ve kaynaştırmıştır.

Kur’an, insanın toplumsal çevresini düzenleyen ilkeler belirlemiş ve ondan buna uygun 

davranmasını istemiştir. Kişi hak ve özgürlükleri ile çevre sorumluluğu arasındaki denge 

iyi kurulmalıdır. İnsanlar, birbirinin varlığını tanımalı, birbirine karşı saygılı ve alçak 

gönüllü olmalıdır (Lokmân, 31/18). Birbirlerine karşı doğru ve dürüst olmalı, yalan 

söylememeli ve verdikleri sözde durmalıdır (Cumâ, 61/2; İnsan, 76/7). İnsanların arasını 

bulmalı, bozguncu değil, düzeltici olmalıdır. (Nisâ, 4/114). Toplumda ihtiyaç sahipleri 

gözetilmeli ve onlara yardımda bulunmalıdır: 
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“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsi-

niz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”  (Al-i İmrân, 3/92)

 İyiliksever olmak, iyilikte yardımlaşmak ve kötülüğe karşı durmak toplumsal bir sorum-

luluktur (Mâide, 5/2) Hile ve aldatma yoluna asla gidilmemelidir. (Mutaffifîn, 83/1-3) 

İnsanların canına, malına (Bakara, 2/188), namusuna göz dikmek kesinlikle yasaktır. 

(Nisâ, 4/93) İnsanlar arasında her zaman adalet ilkesi gözetilmelidir: “Allah adaletle dav-

ranmayı emreder..” (Nahl, 16/90)

Peygamberimiz toplumsal çevremize karşı sorumluluk bilinci içinde olmamızı öğütlemiş 

ve sorumluluk bilincini iman çerçevesine almıştır. O bu bağlamda, geliş gidişe engel 

olan yol ortasındaki bir taşın kaldırılmasını bile imanın gereği olarak görmüştür (Buhârî, 

“İmân”, 3). Onun şu sözleri insanın çevresine karşı sorumluluğunu özlü biçimde ifade 

etmektedir: 

“İçinizden her kim, çirkin bir davranış ve hoşa gitmeyen bir şey gördüğünde 

onu eliyle düzeltsin. Bunu eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştir-

sin. Buna da gücü yoksa, gönlünde o şeye veya davranışa karşı buğzetsin, ona 

karşı tepkisini canlı tutsun. Bu sonuncu tavır, imanın en zayıf şeklidir.” (Müslim, 

“İman”, 78)

İnsan haklarına saygı göstermek, toplumsal görev ve sorumluluğumuzdur. İnsan hak-

larının en başında yaşama hakkı gelir. Her insanın hayatı saygıdeğer ve dokunulmazdır. 

İnsan hem kendi hayatına, hem de başkalarının hayatına saygı göstermek zorundadır. 

Kişinin şahsiyet ve onurunu koruma hakkı vardır. Dinimiz, insanların ırz, namus ve 

onurlarına saygılı olmayı emretmiştir. Alay, hakaret, haset, gıybet, iftira, baskı ve işkence 

sakınılması gereken, insan onurunu kırıcı tutum ve davranışlardır. Özel hayatın gizliliği 

ilkesi gözetilmeli ve insanların özel hayatı deşifre edilmemelidir. Her insanın din ve 

vicdan hürriyeti vardır. İnsanların vicdanlarına baskı yaparak bir şeye inanmaya zorla-

mak kesinlikle yanlıştır. İnsanların dinî ve vicdanî kanaatleri üzerinde baskı kurmayı da 

dinimiz yasaklamıştır. Toplum bireyleri birbirlerinin inanç, düşünce ve kanaatlerine karşı 

hoşgörülü olmalıdır.
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6 Çevremize Karışı Görev ve Sorumluluklarımız

İnsanın içinde yaşadığı ve yararlandığı doğal çevresiyle, birlikte yaşadığı sosyal çevre-

sine karşı görev ve sorumlulukları vardır. İnsan, çevresiyle ilişkilerini sorumluluk bilinci 

içinde kurmalı, doğal ve sosyal çevresini geliştirmelidir. Çevreye karşı yıkıcı ve bozucu 

davranışlar sergileyen insan, büyük sıkıntı ve sorunlarla karşılaşmakta, hem kendine 

hem de başkalarına zarar vermektedir. Çevre sorunları, canlı türlerini ve doğal dengeyi 

bozmaya kadar gidebilmektedir. Dinimiz bütün insanları çevre bilinci ve sorumluluğuna 

ulaştırmayı amaçlamaktadır. Sorumluluk bilinci, insanın sahip olduğu her şeyi dengeli 

biçimde kullanmaya yönlendirmektedir. Çevre sorunları doğada var olan dengenin 

bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır. İnsanın doğal dengeyi koruma sorumluluğu 

vardır, en azından kendi hayatının sürmesi buna bağlıdır. Doğal çevreyi korumak, tüm 

insanlığın en önemli görevidir. Çevrenin bozulması ve kirletilmesi, insanın evrensel 

ahlâkî değerlerden uzaklaşması ve yozlaşmasının bir sonucudur.

Doğayı  niçin sevmeliyiz ve  korumak için neler yapmalıyız?

Düşünelim

İnsan, doğal çevresiyle ilişkilerini sevgi ve dostluk temeli üzerine kurmalıdır. Çünkü doğa 

insana verilen bir emanettir. İnsan, hizmetine sunulan doğayı korumakla yükümlüdür. 

Evrenin insanın hizmetine verilmesi, ona evrendeki varlıkları bilinçsizce, düşmanca ve 

hoyratça kullanma hakkını asla vermez. Aksi takdirde doğa, insana hizmet etmekten 

çıkar ve ona zarar vermeye başlar. Doğal dengenin insan eliyle bozulması ve doğal 

çevrenin kirletilmesi, sadece insanın değil, evrendeki bütün canlıların hayatını tehdit 

etmektedir: “İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde 

bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçla-

rını (dünyada) onlara tattıracaktır.” (Rûm, 30/41) 

Doğal felaketlerde, insanın yaptığı yanlışların etkisini açıklayınız.

Sıra Sizde

Çevresine karşı duyarsız kalıp, sorumluluk görev ve bilinciyle hareket etmeyen birey ve 

toplumlar, insanlık tarihi boyunca büyük sıkıntı, felaket ve tarihi yıkımlarla karşılaşmış-

lardır. Doğal ve toplumsal çevresine karşı görevini yerine getirmeyen insanlar, taşıyama-

dığı bu sorumluluğun hesabını Allah’a verecektir.
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7 Devlete Karşı Görev ve Sorumluluklarımız

Bireylerin devlete karşı yerine getirmesi gereken görev ve sorumlulukları vardır. Devlet, 

bir ülke sınırları içinde yaşayan insanlara ait kurumsallaşmış siyasi egemenliğin adı ve 

bir toplumu yöneten en geniş toplumsal kurumdur. Devlet, insanların birbirine zarar 

vermesini önleyen, onları uzlaştırıp kaynaştıran ve bir hukuk düzeni içinde adaleti ve 

eşitliği sağlayan toplumsal ve siyasal yapıdır. Devlet, ülkeyi düşman saldırılarından koru-

yacak, iç ve dış güvenliği sağlayacak düzenlemeleri yapan ve yöneten bir oluşumdur. 

Devletin görevi, toplumun düzenli, uyumlu, güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamasını 

sağlamaktır. Toplumsal düzeninin yanında halkın dinini korumak da devletin görevidir. 

Halk, bu amaçları gerçekleştirmek üzere devleti yönetenlere itaat etmek zorundadır 

Devlet, kamusal düzeni sağlama, halkı birlik ve dirlik içinde yaşatma gibi toplumsal bir 

temele sahiptir. Devletin toplumsal düzenini sağlamak için koyduğu yasalara herkes 

uymak zorundadır.

Devlet güç, otorite ve sürekliliği temsil etmektedir. Nitekim Peygamberimiz Medine’ye 

gelince ilk fırsatta bu yapılanmayı gerçekleştirmiş ve toplumunu kendi siyasi otoritesi 

altında toplamıştır. Kur’an, toplumu bir kurallar düzeni, bir hukuk sistemi içinde yöne-

ten kimselere itaatin gerekli oluşunu şöyle ifade etmiştir: 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan 

ulu’l-emre (idarecilere) de.” (Nisâ, 4/59) 

Peygamberimiz de halkın işlerinizi yürüten devlet adamlarına itaat edilmesini gerekli 

görmüştür. (Tirmizî, “Cum’a”, 81). Devleti yönetenler, adalet ve doğruluktan ayrılma-

dan halkının sevgi, saygı ve desteğini kazanabilmek için her türlü çabayı göstermek 

zorundadır. Toplum, ahlâk ve hukuk kurallarını çiğneyen devlet ve siyaset adamlarını 

yapıcı ve barışçı eleştiriler yaparak yasal çerçeveler içinde uyarmak durumundadır. 

Bu görev de öncelikle ilim ve fikir adamlarına düşmektedir. Toplumun yöneticilerini 

seçme ve denetleme görevi vardır. Seçme ve seçilme hakkı bir hukuk düzeni içinde 

kullanılır. 

Devletin yükümlülüklerini yürütebilmesi için vergi vermek, vatandaşlık görevidir. 

Toplumun sosyal ve ekonomik düzeyini yükseltmek için yapacağı yatırımlarda 

devlete yardımcı ve destek olmak da bir görevdir. Devletin malını korumak önemli 

ahlakî görev ve sorumluluktur. Vatanın savunması için askerlik görevini yerine getir-

mek millî ve dinî bir görevdir. Devletin sosyal, ekonomik ve askeri alandaki gücü, 
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bireyleri de yurt içinde ve yurt dışında güçlü ve saygın hâle getirmektedir. Devletin 

var olması, toplumun düzen, dirlik ve huzur içinde yaşaması, varlığını sürdürmesi 

demektir.

Devlete karşı görev sorumluluk yerine getirilmezse, hangi sorunlar ortaya 

çıkar?

Düşünelim

8 Mesleki Sorumluluklarımız

Toplumsal hayatta herkesin yürütmek zorunda olduğu bir iş bölümü vardır. Bu çerçeve-

de insanlar kendi yetenek ve imkânları ölçüsünde bir meslek sahibi olur. Her mesleğin 

kendine özgü uyulması gereken kuralları vardır. Meslekî bilgi ve ehliyete sahip olmak 

temel görevdir. Bilgili ve ehliyetli meslek erbabı, toplumun ilerlemesini sağlayabilecek 

önemli bir güçtür. Kişiler, uğraştığı iş, sanat ve ticaret alanıyla ilgili bilgi ve becerileri 

kazanmak zorundadır. Bunun yanında helal kazanç elde etmek ve haramdan kaçınmak 

için gerekli dinî ve ahlakî bilgileri öğrenmelidir. 

Mesleğin sevilerek ve özümsenerek yapılması ürünün kalitesini artırır ve mesleğin geliş-

mesine katkıda bulunur. Meslekte iyi yetişmek, uzmanlaşmak, mesleki gelişim içinde 

olmak gerekir. Usta-çırak ilişkisi çerçevesinde mesleği sürdürecek elemanların yetiştiril-

mesi de mesleki bir sorumluluktur. 

Meslek sahiplerinin işlerini olması gereken biçimde yapması onların mesleki görev ve sorum-

luluğudur. Yapılan işin sağlam ve güzel biçimde yapılması, hile ve aldatma yoluna gidilmeme-

si mesleki bir görev ve sorumluluk olmanın yanında dinî ve ahlakî bir sorumluluktur. 

Eksik, çürük ve kalitesiz üretim yapanlar hem insanlara hem de mesleklerine zarar 

vermiş olurlar. Bilgisiz, ehliyetsiz ve liyakatsizce üretilen bozuk ürünler, büyük ekono-

mik kayıplara neden olmaktadır. Bu bakımdan İslâm ahlâkı, meslekî bilgi ve ehliyete 

büyük önem vermiştir. Meslekî yetkinliği sağlayabilmek ve kişilerin meslek sahiplerine 

güvenini kazanabilmek için her dönemde çeşitli tedbirler alınmıştır. Esnaf ve sanatkar 

kuruluşları oluşturulmuş, ilke ve kurallar belirlenmiştir. Denetim birimleri aracılığıyla 

başıboşluğa izin verilmemiş ve aksi davranışta bulunanlar meslekten uzaklaştırılmıştır. 

Günümüzde de üreticiler yasalar yoluyla denetim altına alınmıştır. Üretici, kalite kontrol 

ve garanti belgeleriyle tüketicilerin ürünlerine karşı güvenini sağlamaya çalışmaktadır-

lar. Ayrıca tüketici haklarını korumak için kurulan dernekler aracılıyla tüketicilerin zarar 

görmemesine çalışılmaktadır.
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Hukuki ve toplumsal yaptırımların yanında dinimiz, erdemli insan modeliyle, yanlış 

davranışlara karşı önlem almıştır. Mesleki sorumluluk bilinci de ancak bu modelde olu-

şabilmektedir. Erdemli insanın temel özelliği, Allah’a içten saygısı, insanlara gönülden 

sevgisidir. Toplumsal ve hukuksal sistemi ayakta tutan da bu erdemdir. Peygamberler, 

getirdikleri mesajlarla insanlığın maddî ve ahlakî yapılarında da bir denge oluşturmaya 

çalışmışlardır. Bu bağlamda onlar, meslek sahipleri için de örnek bir model olmuşlar ve 

çeşitli mesleklerin ilk uygulayıcıları, önderleri olarak görülmüşlerdir.

Hangi peygamber, hangi mesleğin önderi olarak kabul edilmiştir?

Araştıralım - Öğrenelim

9 Adab-ı Muaşeret Kuralları

Bir toplumda yerleşip benimsenerek örf hâline gelmiş kurallara adab-ı muaşeret, görgü 

kuralları denir. İnsan, bu kurallar sayesinde toplum içinde yaşamayı öğrenir. Bu neden-

le görgü kurallarına uymak, önemli toplumsal görev ve sorumluluklarımızdan biridir. 

İnsanlar arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişebilmesi için bu kurallara uymak gerekir. 

İnsanın, yaşadığı toplumda yerleşmiş olan görgü kurallarına saygı göstermesi ve söz ve 

davranışlarını buna göre düzenlemesi gerekir. Toplumda düzenli, uyumlu ve ortak dav-

ranışlar ancak bu kurallara uymakla ortaya çıkar. Doğal ve sosyal çevrenin korunmasında 

bu kurallar etkin, yapıcı ve uyarıcı bir rol oynar. 

Adab-ı muaşeret kurallarının yazılı yasalar gibi yaptırım gücü yoktur. Bu kurallara 

uyanlar takdir edilir, uymayanlar veya aykırı davrananlar, ayıplanır ve görgüsüz olarak 

nitelendirilirler. Toplumsal düzeni bozan, birlikte ve güven içinde yaşamayı güçleştiren 

davranışlardan kaçınmak gerekir. Genel ahlâk kurallarına, toplu taşım araçları, camii, 

okul, salon, otel, lokanta, park alanları, cadde v.b. gibi umuma açık yerlerde geçerli olan 

görgü ve nezaket kurallarına uyma konusunda titizlik gösterilmelidir. Adab-ı muaşeret 

kuralları dinî kültürümüzde vazgeçilmez bir öneme sahip olmuş ve eğitimimizin ayrıl-

maz bir parçasını oluşturmuştur.

Adab-ı muaşeret kuralları, her toplumun kendi gelenek ve kültür değerlerine göre şekil-

lenir. Özü aynı olmakla birlikte görgü kuralları her toplumda aynı değildir. Her birinde 

benzeşen ve değişen yönler ve biçimler vardır. Trafik, genel ahlâk ve sağlık kuralları 

evrensel niteliklidir. Toplantı, sohbet, ziyafet ve cemaatle ibadete ilişkin kurallarda ise 

bölgesel nitelikler ağır basar.
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Adab-ı muaşeret kurallarından bildiklerinizi sıralayınız. 

Sıra Sizde

Dinimiz, insanların birbiriyle iyi ilişkiler içinde olmasına, güzel geçinmesine önem verir. 

Ahlâk ve hukuk kuralları da insanların birbirine zarar vermeden, birbirine destek olarak 

güzel yaşamalarını amaçlar.  Bir toplumda güzel geçimin yerleşmesi de bireylerin birbi-

rine karşı sevgi, saygı, açık kalplilik, alçakgönüllülük, incelik, iyilik ve yardımlaşma içinde 

olmalarına bağlıdır. Kur’an’ın insanlar arası ilişkilerdeki öğütleri, önemli örnek görgü 

kuralları içerir. Bunlardan biri şöyledir: “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere 

izin almadıkça, selam vermedikçe girmeyin...” (Nûr, 24/27)

Kur’an’dan görgü kurallarına işaret eden bir âyet meali okuyunuz.

Araştıralım - Öğrenelim

Ünitenin Özeti

Bireysel ve toplumsal görev ve sorumluluklarımız vardır. Sorumluluk, dinî ve ahlakî 

boyutlu bir kavramdır. Allah’a, peygamberimize ve kendimize karşı görev ve sorumlu-

luklarımız bireysel olmakla birlikte toplumsal yansımalara sahiptir. Allah’a inanmak, ona 

kulluk etmek ve peygamberine itaat etmek inanan her insanın temel görevidir. İnsan, 

hayatını korumak, yeme, içme, barınma, düşünme, inanma v.b. gibi bedensel ve ruhsal 

ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür. 

İnsanın toplumsal görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Çocukların anne-babasına, 

eşlerin birbirine, anne-babanın çocuklarına, aile büyüklerine karşı görev ve sorumlu-

lukları, aile bireylerinin birbiriyle ilişkilerinde uyulması gereken ahlakî kurallara işaret 

etmektedir. İnsan, toplum içinde yaşayan bir varlıktır. Dinimiz, insan için toplumsal bir 

hayatı önermiş ve uyulması gereken kuralları belirlemiştir. 

Toplumsal ilişkilerimizi sağlıklı, dengeli ve olumlu biçimde gerçekleştirmeliyiz. Bunun 

için yakın akrabaya, komşuya, topluma, çevremize ve devletimize karşı görev ve sorum-

luluklarımızı hakkıyla yerine getirmeliyiz. Topluma karşı görevlerimizden biri de yaptığı-

mız işi en güzel biçimde yapmak suretiyle mesleki sorumluluğumuzu yerine getirmektir. 

Toplumsal ilişkilerin iyi yönde oluşmasında ve gelişmesinde, toplumda benimsenmiş ve 

yerleşmiş görgü kurallarına uymamız gerektiğini de unutmamalıyız. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Bireysel ve toplumsal görev ve sorumluluklarımızın neler olduğunu sıralayınız.

2. Allah’a ve Peygamberimize karşı görev ve sorumluluklarımızı gösteren birer ayet 

meali söyleyiniz.

3. Kendimize karşı görev ve sorumluluklarımızı niçin yerine getirmeliyiz?

4. Çocukların anne-babasına karşı görev ve sorumlulukları nelerdir?

5. Anne-babanın çocuklarına karşı görevini yapmasının önemini açıklayınız.

6. Eşlerin birbirlerine karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmezse, hangi sorunlar 

ortaya çıkabilir?

7. Komşularımızla niçin iyi geçinmeliyiz? Açıklayınız.

8. Topluma karşı görev ve sorumluluklarımız nelerdir? Sıralayınız.

9. Çevremize karşı görev ve sorumluluklarımız yerine getirmekle neleri kazanır, neleri 

kaybederiz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

10.  Devlete karşı görev ve sorumluluklarımız nelerdir?

11.  Mesleki sorumluluklarımız nelerdir? Açıklayınız.

12.  Adab-ı muaşeret kurallarını sıralayınız.
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1. Aşağıdakilerden hangisinde adab-ı muaşeret kurallarıyla ilgili doğru     

     bilgi verilmiştir?

 A) Adab-ı muaşeret kurallarını yasalar belirler.

 B) Bu kurallara uymayanları yasalar cezalandırır.

 C) Görgü kuralları her toplumda aynıdır, değişmez.

 D) Bu kuralları belirleyen, benimseyen ve denetleyen toplumdur.

2. Aşağıdakilerden hangisi, kendimize karşı doğrudan görev ve sorumlu-

luğumuzu ifade etmez?

 A) Bedenimizi korumak

 B) Akıl sağlığımızı korumak

 C) Ruhsal ve manevî özelliklerimizi korumak

 D) Çevremizi korumak

3. Aşağıdakilerden hangisi, anne-babanın görev ve sorumluluğu olarak 

evladına verebileceği en güzel özelliktir?

 A) Meslek B) İyi bir eğitim C) Güzel ahlâk D) Şan ve şöhret

4. ‘Akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesini’ ifade eden kavram aşağıdakiler-

den hangisidir?

 A) İade-i ziyaret B) Sıla-i rahim C) Adab-ı muaşeret D) Musafaha

5. Aşağıdakilerden hangisi mesleki görev ve sorumluluklarımızdan biri 

değildir?

 A) Mesleki uzmanlaşmaya riayet etmek

 B) Tüketici haklarını korumak

 C) Kalite konusunda hassas olmak

 D) Mesleğin inceliklerini yanındakilere öğretmemek

1. Aşağıdakilerden hangisinde adab-ı muaşeret kurallarıyla ilgili doğru     

    bilgi verilmiştir?

A) Adab-ı muaşeret kurallarını yasalar belirler.

B) Bu kurallara uymayanları yasalar cezalandırır.

C) Görgü kuralları her toplumda aynıdır, değişmez.

D) Bu kuralları belirleyen, benimseyen ve denetleyen toplumdur.

2. Aşağıdakilerden hangisi, kendimize karşı doğrudan görev ve sorumlu-

luğumuzu ifade etmez?

A) Bedenimizi korumak

B) Akıl sağlığımızı korumak

C) Ruhsal ve manevî özelliklerimizi korumak

D) Çevremizi korumak

3. Aşağıdakilerden hangisi, anne-babanın görev ve sorumluluğu olarak 

evladına verebileceği en güzel özelliktir?

A) Meslek B) İyi bir eğitim C) Güzel ahlâk D) Şan ve şöhret

4. ‘Akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesini’ ifade eden kavram aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) İade-i ziyaret B) Sıla-i rahim C) Adab-ı muaşeret D) Musafaha

5. Aşağıdakilerden hangisi mesleki görev ve sorumluluklarımızdan biri 

değildirğ ?

A) Mesleki uzmanlaşmaya riayet etmek

B) Tüketici haklarını korumak

C) Kalite konusunda hassas olmak

D) Mesleğin inceliklerini yanındakilere öğretmemek

Değerlendirme Soruları
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1. Allah Sevgisi

2. Peygamber Sevgisi

3. İnsan Sevgisi

4. Anne-Baba Sevgisi

5. Hayvan ve Çevre Sevgisi

6. Bayrak ve Vatan Sevgisi

7. Şehitlik ve Gazilik

İslâm Ahlâkında
Sevgi
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ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Sevgi, davranışlarımıza yön veren en temel itici güçlerden biridir. İslâm ahlâkından sevginin ele 

alındığı bu ünitede, öncelikle Allah ve peygamber sevgisi incelenmiştir. Daha sonra, diğer varlıklara 

olan sevgi anlatılmıştır. Temel sevgilerden insan sevgisi ve anne-baba sevgisinin özellikleri ortaya 

konulduktan sonra diğer canlılara olan sevgiye yer verilmiştir. Bu çerçevede hayvan ve çevre sevgisi 

ele alınmıştır. Hepimiz bir ülkede yaşıyor, bir vatanı paylaşıyoruz. Ünitede, vatan ve bayrak sevgisi ile 

onun sonucu olan şehitlik ve gaziliğin önemine değinilmiştir. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu ünitenin sonunda aşağıdaki davranışları kazanmanız hedeflenmektedir: 

1. İslâm ahlâkında sevginin önemini açıklar 

  -Allah sevgisinin özelliklerini açıklar

  -Allah sevgisinin ahlâki davranışlardaki işlevini açıklar

  -Allah sevgisini ifade eden davranış örnekleri söyler

2. Peygamber sevgisinin önemini açıklar

  -Peygamber sevgisinin ahlâki davranışlardaki işlevini açıklar

  -Peygamber sevgisini ifade eden davranış örnekleri söyler 

3. İnsan sevgisinin önemini açıklar

  -İnsan sevgisinin ahlâki davranışlardaki işlevini açıklar

  -İnsan sevgisine çevresinden örnekler verir

  -İnsanları sevmeye özen gösterir 

4. Anne-baba sevgisinin önemini açıklar

  -Anne-baba sevgisinin aile içi iletişimdeki önemini açıklar 

  -Anne-baba sevgisine çevresinden örnekler verir

  -Anne-babasını sevgisini gösteren davranışlar yapmaya özen gösterir

5. Hayvan ve çevre sevgisinin önemini açıklar

  -Hayvan ve çevre sevgisinin ahlâkî davranışlardaki işlevini açıklar

  -Hayvan ve çevre sevgisine çevresinden örnekler verir

  -Hayvanları ve çevresini sevmeye özen gösterir 

6. Bayrak ve vatan sevgisinin önemini açıklar

  -Bayrak ve vatan sevgisinin ahlâki davranışlardaki işlevini açıklar

  -Bayrak ve vatan sevgisini ifade eden davranış örnekleri söyler 

  -Bayrağımızı ve vatanımızı sevmeye özen gösterir (sever)

7. Şehitlik ve gazilik kavramlarını tanımlar

  -Şehitlik ve gaziliğin önemini açıklar 

  -Tarihimizden şehitlik ve gazilik örnekleri verir

  -Şehit ve gazilere sevgimizi nasıl gösterebileceğimizi açıklar

  -Şehit ve gazilere sevgi göstermeye özen gösterir (sever)

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üniteyi çalışırken;

1. Öncelikle üniteyi anlayarak okumaya çalışınız.

2. Ünite başında verilen hedefe ulaşıp-ulaşmadığınızı sürekli düşününüz. Ulaşamadığınızı düşündü-

ğünüz hedeflerle ilgili konuları tekrar okuyunuz.

3. Ünite içinde verilen araştırma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçekleştiriniz.

4.  Ünitenin sonunda kaynak listesi sunulmaktadır. Bu listeden ulaşabildiğiniz kaynakları inceleyiniz.
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1 Allah Sevgisi

İslâm ahlâkında sevginin önemi çok büyüktür. Sevgi, bir şeye veya kişiye karşı yakın 

ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten bir duygudur. Bu yönüyle sevgi bir çok davranışın 

itici gücüdür. Sevgide bir ilgi ve bağlılık vardır. Hepimiz sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç 

duyarız. Varlıklar sevgi ile gelişir ve güzelleşir. Sevgi mutluluk ve huzur verir. O canlıların 

yaşam kaynağıdır. 

Sevgi, Allah’ın insanlara verdiği bir nimettir. İnanmanın kaynaklarından biri de sevgidir. 

Sevgi aynı zamanda Allah’ın varlığının kanıtlarındandır. “Kendileri ile huzur bulasınız 

diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var 

etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşü-

nen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rum, 30/21)

SEVGİDİR

Sevgidir insanı hizmet ettiren.

Sevgidir baharda fidan diktiren.

Sevgidir dağlara orman ektiren.

Cesaret yayını geren, sevgidir.

Sevgidir yol yapan, pınar akıtan,

Sevgidir alime ilim okutan.

Sevgidir güzele halı dokutan.

Rengarenk ipliği ören sevgidir.

Sevgidir sırmaya inci dizdiren.

Sevgidir gönüle sevda çözdüren.

Sevgidir şaire şiir yazdıran.

Kaleme mürekkep veren sevgidir. 

                         Mustafa Ruhani (Yakıcı, s.253) 

 Şiire göre sevgi nelere yol açmaktadır? Niçin? Tartışınız.

Tartışalım
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Allah, yarattıklarını çok sever. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: “Rabbinizden 

bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok seven-

dir.” (Hud, 11/90). Bir gün Peygamberimizin yanına bazı insanlar geldi. Bunların içinde bir 

kadın vardı. Çocuğunu kaybetmiş onu arıyordu. Kadın çocuğunu bulunca hemen onu 

bağrına bastı. Bu yüksek sevgi ve sefkati gören Peygamberimiz “Şu kadın çocuğunun 

zarar görmesini ister mi?” diye sordu. Peygamberimizin yanında bulunanlar: “Hayır iste-

mez” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte Allah, kullarına bu kadının çocuğuna 

olan sevgi ve şefkatinden daha merhametli ve şefkatlidir.” dedi. (Buhari, “Edeb”, 18). Allah, 

iyilik edenleri (Bakara, 2/195), tevbe edenleri ve temizlenenleri (Bakara, 2/222), müttaki-

leri (Ali İmran, 3/76), sabırlı olanları (Ali İmran, 3/146) sever. 

Allah niçin bunları seviyor? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

Yaratmak ve yaşatmak bir sevgi işidir. Allah’ın varlıkları yaratması, onlara gerekli ortamı sun-

ması onun sevgisinin bir göstergesidir. Örneğin Allah’ın isimlerinden biri Rahman diğeri de 

Rahimdir. Bizi seven ve bize her türlü nimetleri veren yaratıcımızı biz de sevmeliyiz.

Allah’ın varlıklarına sevgisinin göstergeleri neler olabilir? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

“Rahman ve Rahim” isimlerinin anlamları nelerdir? Allah’ın sevgisini göste-

ren başka isimleri var mı? Araştırınız.

Araştıralım - Öğrenelim
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ALLAH SEVGİSİ

Kim çıkarır sabahleyin erkenden,

Dünyamıza ışık veren güneşi?

Gece vakti denizlere serilen,

Ay doğuyor, kim yapıyor bu işi?

Kışın kuru sandığımız fidana,

Baharda kim yeşillikler giydirir?

Bülbül öter, yuva yapmış ormana,

Bu sedayı ona acep kim verir?

 

Annenize sizi sevme hissini,

Onun ruha şifa veren sesini,

Kalbimize doğru olma hissini,

Kim veriyor bu şeylerin hepsini?

                                        (Gövsa, s. 11-12)

Bu şeylerin hepsini veren kimdir? Niçin bunları veriyor? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

Allah’ın insana verdiği en güzel duygulardan biri sevgidir. Dinimize göre hakiki sevgili 

Allah’tır.Yarattıklarına karşı merhametli olan Allah, sevilmeye en çok layık olan ve gerçek 

manada sevilecek tek varlıktır. Allah’ı sevmek, ona sevgiyle ibadet etmek, güzel davra-

nışlarda bulunmak en temel görevimizdir. 

İnananlar Allah’ı sever, Allah da onları. Bu durum Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: “…

Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler…” (Maide, 5/54) Allah’a olan sevgimizi onun 

yaratıklarına iyi davranarak ve ona ibadet ederek ortaya koyabiliriz. Allah tüm varlıkları 

sevgiyle ve özenle yaratmıştır. Biz de Allah’ın sevgiyle ve özenle yarattığı varlıkları koru-

yarak ve onlara faydalı olarak sevgimizi gösteririz. Gerçek manada mü’min olmanın yolu 

“Allah için sevmek”, O’nun rızasını kazanmak amacıyla davranışlarımızı yapmaktır.

“Allah için sevmek”, ne demektir? Açıklayınız.

Sıra Sizde
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2 Peygamber Sevgisi

Peygamber sevgisi, Allah sevgisi ile ilişkilidir. Allah’ı seven, onun elçisini de sever. 

Peygambere Allah’ın elçisi olduğu için saygı ve sevgi gösteririz. 

“De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günah-

larınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

(Al-i İmran, 3/31)

Peygamberi seven ve onun yolunda giden bir kişi, niçin Allah’ın sevgisini 

kazanır? Açıklayınız.

Sıra Sizde

Allah, insanlara mesajlarını peygamberleri aracılığıyla ulaştırmıştır. Peygamberler, Allah’ın 

sevgili kulları ve elçileridir.  Onlar, Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırmak ve yaymak için 

çalışmışlardır. Peygamberler Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırarak insanların kurtulu-

şa ermeleri ve mutlu olmaları için çalışmışlardır. Bu yolda pek çok sıkıntı ve zorluklara 

göğüs germişlerdir. Biz, dinimizi peygamberimiz vasıtayla öğreniriz.Peygamberlerin 

insanları uyarmaları, onların doğru yola ulaşmaları için rehberlik yapmaları, sevgile-

rinin bir göstergesidir.  Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Allah, 

Kur’an’da peygamberimizin bizlere sevgisini şöyle ifade ediyor: 

   

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkın-

tıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok 

şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe, 9/128)

Peygamberlerin insanlara Allah’ın mesajlarını iletmesi, insanlara olan sevgi-

sinin bir göstergesi sayılabilir mi? Niçin? konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

Allah’ın seçmiş olduğu elçiler olan peygamberler bizim için birer örnektir. Biz, hayatımı-

zı sürdürürken peygamberleri örnek alırız. Hz. Muhammed’in insanlara örnek olduğu 

Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: 

“...Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun...” (Şura, 42/52). “Ey Peygamber! 

Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağı-

ran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzab, 33/45-46)
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Bu yüzden Yüce Allah, sevgili peygamberini örnek almamızı istemektedir. 

“Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşma-

yı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 

33/21) 

Hz. Muhammed’in yaşayışı, sünneti bize örnektir. 

Hz. Muhammed’in bizim için örnek olması ne demektir? Konuşunuz.

Birlikte Konuşalım

Bizim için en güzel model olan Peygamberimizi tanımak, onun yaşayışını anlamak ve 

öğrenmek temel bir görevimizdir. Böylece peygamberimize sevgimizi ortaya koyabiliriz. 

Bir yandan onu sevmeli, bir yandan da onun sevgisini kazanmaya çalışmalıyız. Onun 

seveceği bir yaşantı sürmeye çabalamalıyız. İslâm’ın ilk günlerinden günümüze kadar 

inananlar peygamberimize olan sevgilerini çeşitli şekillerde ifade etmişlerdir.  

NAAT

Kapına gelenler ya Muhammed, 

- uzaktan, yakından – 

Mümin döndüler kapından... 

Besmele, ekmeğimizin bereketiydi; 

İki dünyada aziz ümmet, 

Muhammed ümmetiydi... 

Konsun – yine - pervazlara 

Güvercinler, 

“hu hu” lara karışsın 

Aminler, 

Mübarek akşamdır; 

Gelin ey fatihalar, yasinler... 

................................

Yüreklerden taşsın 

Yine imanlar! 

Itri, bestelesin tekbirini; 

Evliya okusun Kur’an’lar.. 

Ve Kur’anı göz nuruyla çoğaltsın 

Kayışzade Osmanlar... 

Na’tını Galib yazsın, mevlidini 

Süleymanlar.. 

Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle 

Geri gelsin Sinanlar.. 

Çarpılsın, hakikat niyetine 

Cenaze namazı kıldıranlar! 

Vicdanlar sakat 

Çıkmadan ya Muhammed yarına! 

İyiliklerle gel, güzelliklerle gel 

Adem oğullarına... 

Gel ey Muhammed! 

Bahardır 

Dudaklar ardında saklı 

“amin”lerimiz vardır.. 

Hacdan döner gibi gel.

Miraçtan iner gibi gel.

Bekliyoruz yıllardır! 

Arif Nihat ASYA
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Yukarıdaki şiirde Peygamberimize olan sevgi nasıl anlatılmaktadır? Konu-

şunuz.

Birlikte Konuşalım

 

Çevrenizdeki insanlar Peygamber sevgisini kazanmak amacıyla neler yap-

maktalar? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

3 İnsan Sevgisi

Dinimize göre insan, Allah’ın kulu olması ve en güzel şekilde yaratılması sebebiyle sev-

giye layık bir varlıktır. 

“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tin, 95/4)

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” (Müslim, “Fedail”, 66)

”Sevgi, sevgi üretir.” Sözünü açıklayınız.

Sıra Sizde

İnsanları sevmek ile Allah’ı sevmek arasında bir ilişki vardır. Allah’a sevgimizi ifade edece-

ğimiz durumlardan biri de onun yaratığı olan insanlara yardım etmek, onlara merhamet 

etmektir. Bu durum bir hadiste şöyle anlatılmaktadır: 
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“Kıyamet günü Allah şöyle buyuracak: “Ey Ademoğlu! Ben hasta oldum beni 

ziyaret etmedin.” 

Kul diyecek: “Ey Rabbim, sen Rabbülâlemin iken ben seni nasıl ziyaret ede-

rim?” 

Rab Teala diyecek: “Bilmedin mi, falan kulum hastalandı, fakat sen onu ziyaret 

etmedin, bilmiyor musun? Eğer onu ziyaret etseydin, yanında beni bulacaktın?”

Rab Teala diyecek: “Ey ademoğlu ben senden yiyecek istedim ama sen beni 

doyurmadın!”  

Kul diyecek: “Ey Rabbim, ben seni nasıl doyururum. Sen ki Alemlerin Rabbisin?” 

Rab Teala diyecek: “Benim falan kulum senden yiyecek istedi. Sen onu doyurmadın. 

Bilmez misin ki, eğer sen ona yiyecek verseydin ben onu yanımda bulacaktım.” 

Rab Teala diyecek: “Ey ademoğlu! Ben senden su istedim bana su vermedin!” 

Kul diyecek: “Ey Rabbim, ben sana nasıl su içirebilirim, sen ki Alemlerin Rabbi-

sin!” Rab Teala diyecek: “Kulum falan senden su istedi. Sen ona su vermedin. 

Bilmiyor musun, eğer ona su vermiş olsaydın bunu benim yanımda bulacak-

tın!” (Müslim, “Birr”, 43)

Yukarıdaki hadiste Allah’ı sevmenin göstergeleri olarak nelerden söz edili-

yor? Konuşunuz.

Birlikte Konuşalım

“Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü.” Sözünü açıklayınız. 

Sıra Sizde

Dinimiz genelde bütün insanların özelde ise Müslümanların kardeş olmalarını, birbirle-

rini sevmelerini öğütlemektedir. 

“Birbirinize buğuz etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevir-

meyin; ey Allah’ın kulları kardeş olun.” (Buhari, “Edeb”, 57

İmanın gereklerinden biri de insan sevgisidir. 

“Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) 

iman etmiş olmaz.” (Buhari, “İman”, 7) “Allah’a yemin ederim ki, iman etmedik-

çe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman et-

miş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi bildireyim mi? 

Aranızda selamı yaygınlaştırın.” (Müslim, “İman”, 93)
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Sevginin en önemli göstergelerinden biri insanların ihtiyaçlarını karşılamak, onları 

sıkıntı ve zorluklardan kurtarmak için elimizden geleni yapmaktır. Peygamberimiz şöyle 

buyuruyor: 

“Kim (mü’min) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını 

giderir. Kim Müslümanı sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet 

günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanın (kusurunu) örterse, 

Allah da kıyamet günü onun (bir kusurunu) örter.” (Buhari, “Mezalim”, 3) 

Sevgi, yaygınlaştıkça insanları birbirine bağlayan bir duygudur. Bu durum bir hadiste 

şöyle ifade edilir: 

“Mü’minler birbirini sevmekte, birbirine acımakta, birbirini korumakta bir vü-

cut gibidir. Vücudun herhangi bir organı rahatsız olursa, diğer organları da bu 

yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır.” (Buhari, “Edeb”, 19)

“İnsan kardeşliği”, “İnanan kardeşliği” kavramlarını açıklayınız.

Sıra Sizde

Yukarıdaki hadislerde, kardeşliğin nasıl sağlanabileceği anlatılıyor? Açıkla-

yınız. 

Sıra Sizde

4 Anne - Baba Sevgisi

Yaşamımızın önemli bir kısmı ailede geçer. Ailemizden bir çok şey öğreniriz. Gelişip, 

büyümemizde ve yaşama hazırlanmamızda ailenin önemi çok büyüktür. Aile; anne-

baba ve çocuklardan meydana gelir. 

Dinimiz aileye büyük önem vermiştir. Ailede sevgi, mutluluk, merhamet ve huzur ortamı 

oluşturmak öğütlenmektedir. Böyle bir ortamın oluşmasında aile bireylerinin hepsine 

düşen görevler vardır.

Ailede mutlu, huzurlu bir sevgi ortamı oluşturmak için aile bireylerine hangi 

görevler düşmektedir? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım
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Anne-baba ailenin temelidir. Anne-baba ailenin kurulması, devamı ve gelişmesinde 

büyük fedakarlıklar gösterirler. 

“İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün 

biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. … “Bana ve anne babana 

şükret. Dönüş banadır.” (Lokman, 31/14) 

“Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik.” (Ahkaf , 46/15).

DÜNYAYA GİDEN ÇOCUK

Bir zamanlar dünyaya gelmeye hazırlanan bir çocuk varmış. 

- “Allah’ım, beni yarın dünya diye bir yere göndereceğini söylediler. Fakat 

ben o kadar küçük ve güçsüzüm ki, orada nasıl yaşarım” demiş. Çocuk “Tüm 

meleklerin içinden senin için birilerini seçtim, onlar seni bekliyor olacak ve 

seni koruyacak. Böylece sen onların sevgisiyle mutlu olacaksın” diye bir ses 

işitmiş. 

- “Peki, ben oradakileri nasıl anlayacağım, dillerini bilemem ki?”

“Onlar sana dünyada duyabileceğin en tatlı ve en güzel sözcükleri söyleye-

cekler. Konuşmayı sana sevgiyle öğretecekler.”

- “Peki, ben seninle konuşmak istersem ne yapacağım?”

“Meleklerin sana ellerini açarak dua etmeyi, bana ulaşmanın yolunu da öğ-

retecek.” 

- “Dünyada kötüler olduğunu da duydum. Beni onlardan kim koruyacak?”

“Onlar seni kendi hayatları pahasına da olsa her türlü tehlikeden koruya-

cak.” 

Çocuk, içinden son bir soru daha geçirmişti. “Peki, dünyada beni kimler kar-

şılayacak?”

-”Dünyada seni karşılayacak meleğine sen anne diye sesleneceksin”

Okuma Parçası

Anne-Babanın çocukları için yaptıkları fedakarlıklar nelerdir? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım
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Anne-babalarımız bizlere büyük bir sevgi ve şefkat gösterirler. Onlar bizim büyümemiz, 

yetişmemiz için çok fedakârlıklarda bulunurlar. Bizim iyi bir insan olmamız için çaba 

sarf ederler. Bunun karşılığında bizden bekledikleri sadece sevgidir. Yüce Allah, anne-

babamıza sevgi ve şefkatimizi göstermemizi istiyor. 

“Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim!, Tıpkı 

beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsra, 17/24)

Peygamberimiz de şöyle buyuruyor:  

“Allah’ın rızası, anne-babanın rızasındadır.” (Tirmizi, “Birr”, 3)

SEVGİNİN KARŞILIĞI

İlköğretim birinci sınıfa giden küçük bir çocuktu Meryem Ceren. Okumayı  

henüz yeni öğrenmişti. O gün gazetede “Her hizmetin bir ücreti vardır.” baş-

lıklı yazıyı okuyunca şöyle düşündü: “Evimizin bazı işlerini ben yapıyorum. 

Bu hizmetimin ücretini almalıyım öyleyse.” Yaptığı işlerin ve ücretinin bir lis-

tesini yapmaya başladı.

Çöp dökmek      

 Ekmek almak    

Ev işlerine yardım etmek  ......

Biraz da indirim yaptığını düşünerek günlük ücretinin 2 YTL olmasına karar 

kıldı. Listeyi annesinin çantasına koyduğunda gözleri parlıyordu. 

Ertesi gün yatağının başucunda 5 YTL ile birlikte küçük bir kağıt buldu. Ken-

di hazırladığı listeye benzeyen ve annesinin hazırladığı kağıtta şöyle yazı-

yordu: 

“ Sevgili Yavrum ! 

Seni hayatım pahasına dünyaya getirmemin, yıllarca senin için uykusuz kalma-

mın, bin bir güçlükle besleyip büyütmemin karşılığı sadece sevgin ve yanağın-

dan aldığım bir öpücüktür. Kazandığın parayı güle güle harca. Canım yavrum.”

Okuma Parçası

Yukarıdaki parçadan hareketle, sevginin karşılığının ne olabileceğini ve na-

sıl gösterileceğini konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım
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Anne-babamızın bizim için gösterdiği fedakarlıklar nelerdir? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

“Cennet annelerin ayakları altındadır.” (Nesai, “Cihad”, 6). Hadisinin anlamını 

açıklayınız. 

Sıra Sizde

Anne-babamıza sevgi ve saygı göstermeliyiz. Onlar bizim için yaptıkları fedakârlıklar ile 

bu sevgiye en layık olanlardır. Bir adam peygamberimize , ‘Ben kime iyilik edeyim?’ diye 

sordu. Peygamberimiz de ‘Annene, sonra yine annene, sonra yine annene iyilik et’. Adam:’Ya 

ondan sonra?’ diye sordu. Peygamberimiz de ‘Babana iyilik et’ dedi.  (Ebu Davud, “Edeb”, 

129, 5141) Peygamberimiz de annesine ve sütannesine daima sevgi ve saygısını gös-

termiştir. Küçük yaşta iken kaybettiği annesini ömür boyu unutmamış, zaman zaman 

mezarını ziyaret ederek, duygulu anlar yaşamıştır.  

 Anne-babamıza sevgi ve saygımızı nasıl gösterebiliriz? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

Anne-baba ailede sevgiyi yerleştirmekle görevlidir. Çocuklarını sevmeli, onlara sevgile-

rini göstermelidir. Peygamberimiz, çocukları sevmesini yadırgayan birine şöyle demiştir. 

“Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa ben ne yapayım.” (Buhari, “Edeb”, 18). 

Ayrıca peygamberimiz “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı gösterme-

yen bizden değildir.” (Tirmizi, “Birr”, 15) demiştir. Kendisi de hem kendi çocuklarını hem de 

diğer çocukları çok severdi. Torunları Hasan ve Hüseyin’le oyunlar oynardı. 
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Anne-baba çocuklarına sevgilerini nasıl gösterirler? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

Anne-baba çocuklarını büyütmek, geliştirmek, onları eğitmekle sorumludur. Aile, bir 

toplumun temeli olduğu için aynı zamanda diğer ailelerin oluşmasının çekirdeği de 

buralarda atılır. Ailede alınan eğitim, ömür boyu insanı etkiler. Peygamberimiz şöyle 

buyurmuştur. 

“Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş ola-

maz.” (Tirmizi, “Birr”, 33)

Çocuklarımızı eğitmek için neler yapmalıyız? Nasıl bir aile ortamı oluştur-

malıyız. Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

5 Hayvan ve Çevre Sevgisi

Biz canlı ve cansız bu varlıklarla aynı çevrede yaşıyor, aynı evreni paylaşıyoruz. Bu çevreyi 

hayvan ve bitki gibi çeşitli varlıklarla ortak kullanıyoruz. Bunun için içinde bulunduğu-

muz çevrede bulunan hayvan ve diğer canlılara sevgi ve şefkat ile davranmamız gerekir. 

Dinimiz bütün canlılara karşı şefkatli davranmamızı öğütlemektedir. Allah hayvanları 

insanlar için yaratmıştır. 

“Görmediler mi ki biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvan-

lar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.” (Yasin, 36/71) “O bütün 

çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da, kurulduğunuzda, Rabbinizin 

nimetini hatırlayasınız ve “Bunu hizmetimize veren Allah’ın şanı yücedir. Bun-

lara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz” diyesiniz 

diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.” (Zuhruf , 43/12)

Hayvanlar insanlara nasıl katkı sağlıyorlar? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım
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Çevremizde bizim için yaratılmış olan hayvanlara eziyet etmemeli, onları korumalıyız. 

Onların da yaşama haklarını olduğunun bilincinde olmalıyız. Bir gün Peygamberimiz, 

arkadaşlarına şöyle bir olay anlattı “Bir adam yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyuya 

rastladı. İçine inip susuzluğunu giderdi. Kuyudan çıkınca susuzluktan soluyup yaş toprağı 

yalamakta olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: “Bu köpek de çok susamış” deyip 

tekrar kuyuya indi., ayakkabısını su ile doldurup kuyudan çıktı ve köpeğe su içirdi. Allah da 

onun bu davranışından memnun kaldı.” 

Peygamberimizin yanındakilerden bazıları “Ey Allah’ın Resulü! Yani hayvanlara yaptığı-

mız iyilikler için de sevap mı var?” diye sordular. Peygamberimiz “Evet, yaptığınız her iyilik 

için sevap vardır.” buyurdu. (Buhari, “Edeb”, 27; “Şirb”, 9)

 Çevremizdeki hayvanlara sevgimizi nasıl gösterebiliriz? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

Hayvanlara iyilik yapan insanlar olduğu gibi kötülük yapan, onlara eziyet edenleri de 

görebilmekteyiz. Hayvanlara eziyet etmemeliyiz. Peygamberimiz kedisini aç bırakıp 

ölümüne sebep olan bir kimsenin ahirette cezalandırılacağını haber vermiştir. (Buhari, 

“Bed’ül Halk”, 17) 

Hayvanlara yapılan kötü davranışları nasıl önleyebiliriz? Tartışınız. 

Tartışalım

Allah’ı sevmenin göstergesi, onun yaratılmışlarını da sevmektir. Yaratılanları severek 

Allah’a olan sevgimizi göstermiş oluruz. Yaratılmışları sever, onların iyiliği için çalışırsak 

Allah da bizi sever. Bunun için bütün varlıklara iyi davranmalıyız.  

“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder.” (Tirmizi, “Birr”, 16)

Hayvanları ve çevreyi sevmekle niçin Allah’ı sevmiş oluyoruz? Konuşunuz.

Birlikte Konuşalım

Bir denge ve düzenlilikle yaratılan içinde yaşadığımız çevre Allah’ın bize bir nimetidir. 

Bu nimetlerin farkına vararak onları yaratana şükretmeli, verdiği nimetleri israf etmeden 

kullanmalıyız. 
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“Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyve(ler) ve salkımlı hurma ağaç-

ları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin 

hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” (Rahman, 55/10-13)

 “O, yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürü-

yün ve Allah’ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır.” (Mülk, 67/15)

“Çevre bizim için nimettir.” Sözünü açıklayınız.

Sıra Sizde

Çevremize olan sevgimizi, çevremizi koruyup geliştirerek gösterebiliriz. Bizim çevremizi 

güzelleştirmek için yaptığımız işler, diğer varlıkların gelişimine de katkıda bulunmakta-

dır. Örneğin, dikilen ağaçlar diğer hayvanların barınak ve yiyecek ihtiyacını karşılamak-

tadır. Bu yüzden peygamberimiz şöyle buyuruyor: 

“Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların 

yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır.” (Buhari, “Edeb”, 27) 

Hadiste belirtilen şeyler niçin sadakadır? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

İnsan içinde bulunduğu çevreyi güzelleştirmelidir. Ülkemizdeki ormanlık arazilerin azlığı 

ve bunun doğurduğu sorunlar dikkate alınınca Peygamberimizin şu sözünün önemi 

ortaya çıkıyor: 

“Kıyamet koparken sizden birinizin elinde bir hurma dalı bulunur da kıyamet 

kopmadan bunu dikmeye gücü yeterse, muhakkak diksin, bırakmasın.” (Buha-

ri, “Edebül-Müfred”, 168)
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Çevrenizdeki ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları nelerdir? 

Siz bunlara hangi katkılarda bulunabilirsiniz? Tartışınız. 

Tartışalım

İçinde yaşadığımız çevreyi ve dünyamızı korumak bir müslüman olarak bizim görevimiz-

dir. Ancak dünyamızda çeşitli dengesizliklerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu 

dengesizlikler tüm varlıkların yaşamlarını tehdit etmektedir. Kur’an’da Yüce Allah şöyle 

buyuruyor: 

“İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozul-

ma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçla-

rını (dünyada) onlara tattıracaktır.” (Rum, 30/41) 

Dünyada ve çevrenizde ortaya çıkan dengesizlikler nelerdir? Bunların orta-

ya çıkmasına yol açan etkenleri konuşunuz.

Birlikte Konuşalım

Dengesizlikleri gidermek için neler yapılabileceğini tartışınız. 

Tartışalım

6 Bayrak ve  Vatan Sevgisi

Bir milleti, millet yapan değerlerin başında bayrak ve vatan gelir. Vatan ve bayrak, özgür-

lüğün, bağımsızlığın sembolleridir. Vatan sadece bir toprak parçası değildir. Halkımızın 

üzerinde yaşadığı, kültürünü üzerinde sergilediği ve geliştirdiği yerdir. Milletimiz bir 

bayrak etrafında ve vatan toprağında ortak değerler etrafında birleşmiştir. 

“Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı.

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.“

                         Mehmet Akif ERSOY (Safahat, s. 447)

Yukarıdaki dizeleri de düşünerek, vatanın önemi üzerinde durunuz. 

Düşünelim
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Milletleri ayakta tutan, bireyleri arasında birlik ve beraberliği sağlayan değerler vatan ve 

bayrak sevgisidir. 

BAYRAK

Göklerin ay yıldızı,

Rengine pek yaraşmış.

Bu yurdun oğlu, kızı

Senin için savaşmış.

Atamdan bize kalan, 

Sevimli güzel bayrak.

Göklerimde dalgalan

Nazlı nazlı uçarak. 

                               Melahat Uğurkan

Bayrağın önemini şiirden hareketle tartışınız. 

Tartışalım

Vatanımız ve bayrağımız atalarımızın büyük özverilerle elde ederek bize bıraktıkları birer 

emanettir. Bu emanetlerin hangi zorluklarla kazanıldığını öğrenmek, emanetleri koru-

yup geliştirmek bizim temel görevimizdir. Vatan ve milletimizin yücelmesi için gereken 

her şeyi yapmamız, ona olan sevgimizin bir göstergesidir. 

Vatanımıza olan sevgimizi nasıl gösterebiliriz? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım
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Vatanımızın gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yapmakla, ona 

olan sevgimizi göstermiş olur muyuz? Tartışınız. 

Tartışalım

Bayrağımız, özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesidir. Millet 

olmanın temel değerlerinden biridir. Bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almış-

tır. Bundan dolayı ona saygı göstermeliyiz. Bayrağımızı hep yükseklerde, layık olduğu 

göklerde tutmalıyız. 

7 Şehitlik ve Gazilik

Vatan, bayrak gibi değerler, bir milletin yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Zaman 

zaman milletler, vatanlarını ve bayraklarını korumak, onlara yönelik yapılan saldırıları 

engellemek durumunda kalabilir. Vatanı korumak ve savunmak, vatan sevgisinin bir 

gereğidir. 

Hangi durumlarda vatanı korumak gerekir? Konuşunuz.

Birlikte Konuşalım

Vatana ve milli değerlere yapılan saldırı karşısında tüm yurttaşlar bağımsızlıklarını koru-

mak için üzerine düşen görevleri seve seve yerine getirirler. İşte vatan savunmasında 

kazanılan en büyük rütbe şehitlik ve gaziliktir. 

Şehitlik ve gazilik bir insanın elde edebileceği en yüce rütbelerden biridir. Kur’an’da 

şehitler; peygamberler, doğrular ve salihlerle birlikte anılmıştır. 

“Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine ni-

met verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birlikte-

dirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” (Nisa, 4/69) “Allah yolunda öldürülenlere 

“ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz.” (Ba-

kara, 2/154)  “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar 

diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin 

sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşa-

mayan (henüz şehit olmamış) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve 

onların üzülmeyeceklerine sevinirler.” (Ali İmran, 3/169-170) 
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Dinimiz de şehitlik en yüce mertebelerden biridir. Hz. Peygamber şehitlerin kul hakkı 

dışındaki bütün günahlarının bağışlanacağını haber vermektedir. (Müslim, “İmaret”, 118)

“Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber;

Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber.”

                             Mehmet Akif Ersoy (Safahat, s.74)

Şehitlerin, peygamberlerle birlikte bulunmasının anlamı ne olabilir? Açık-

layınız.

Sıra Sizde

Milletimiz yakın zamanda vatanını savunmak için çeşitli fedakarlıklar yapmış, binlerce 

şehit vermiştir. Kurtuluş savaşı ve çanakkale savaşları bunların en yakın örneklerindendir. 

Yoksulluklar içerisinde bir milletin dirilişinin öyküsü, bu savaşlarda ortaya konmuştur. 

Kurtuluş savaşı ve Çanakkale savaşında yaşanan olayları sınıfça değerlendi-

riniz. 

Düşünelim
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Şehitlerimize saygımızı nasıl gösteririz? Konuşunuz. 

Birlikte Konuşalım

Vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitler olduğu gibi, hayatta kalan gaziler de 

vardır. Gaziler vatan savunmasında olağan üstü yararlıklar gösteren kişilerdir. Sakarya 

Meydan Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra. Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921’de kabul 

ettiği bir kanunla Mustafa Kemal Atatürk’e Türk milletinin şükran duygularının bir ifadesi 

olarak mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik ünvanını vermiştir. Güzel ülkemizde rahat, 

huzurlu bir şekilde yaşamamız için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle 

anar, gazilerimize saygı gösteririz. 

Gazilerimize saygı ve sevgimizi nasıl gösterebiliriz? Açıklayınız. 

Sıra Sizde

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusuna teşekkürünü şöyle 

dile getirmiştir: “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha 

sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük 

payı senindir. Kanaatinle, inancınla, itaatinle hiçbir korkunun yıldıramadığı demir gibi 

kalbinle düşmanı nihayet alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü 

söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim.” (İlhan;198)

Milletimiz barıştan yanadır. Hem kendi ülkesi içinde hem de diğer ülkelerle ilişkilerde 

barış ve huzur temel bir ilke olmuştur. Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” sözü 

bunun en güzel ifadesidir. 

Ünitenin Özeti

İslâm ahlâkında sevginin önemi çok büyüktür. Sevgi, Allah’ın insanlara verdiği bir nimet-

tir. Sevgi aynı zamanda Allah’ın varlığının kanıtlarındandır. Dinimize göre hakiki sevgili 

Allah’tır. O, yarattıklarını çok sever. Allah’ı sevmek, ona sevgiyle ibadet etmek, güzel 

davranışlarda bulunmak en temel görevimizdir. 

Peygamberler, Allah’ın mesajını hem yayan hem de onu yaşayan kişilerdir. Biz, dinimizi 

peygamberimiz vasıtayla öğreniriz. Bu yüzden Yüce Allah, sevgili peygamberini örnek 

almamızı istemektedir. Peygamber sevgisi, Allah sevgisi ile ilişkilidir. Allah’ı seven, onun 

elçisini de sever. Peygambere Allah’ın elçisi olduğu için saygı ve sevgi gösteririz.
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Dinimize göre insan, Allah’ın kulu olması ve en güzel şekilde yaratılması sebebiyle sev-

giye layık bir varlıktır. İnsanları sevmek ile Allah’ı sevmek arasında bir ilişki vardır. Allah’a 

sevgimizi ifade edeceğimiz durumlardan biri de onun yaratığı olan insanlara yardım 

etmek, onlara merhamet etmektir. İnsanlara sevgimizi onların haklarına saygı göstere-

rek ortaya koyabiliriz.

Dinimiz aileye büyük önem vermiştir. Ailede sevgi, mutluluk, merhamet ve huzur ortamı 

oluşturmak öğütlenmektedir. Böyle bir ortamın oluşmasında aile bireylerinin hepsine 

düşen görevler vardır. Anne-babalarımız bizlere büyük bir sevgi ve şefkat gösterirler. 

Onlar bizim büyümemiz, yetişmemiz için çok fedakarlıklarda bulunurlar. Bizim iyi bir 

insan olmamız için çaba sarfederler. Bunun karşılığında bizden bekledikleri sadece sev-

gidir. Yüce Allah, anne-babamıza sevgi ve şefkatimizi göstermemizi istiyor.

İçinde bulunduğumuz çevrede bulunan hayvan ve diğer canlılara sevgi ve şefkat ile 

davranmamız gerekir. Yaratılmışları sever, onların iyiliği için çalışırsak Allah da bizi sever. 

Dinimiz bütün canlılara karşı şefkatli davranmamızı öğütlemektedir. Çevremizde bizim 

için yaratılmış olan hayvanlara eziyet etmemeli, onları korumalıyız. Çevremize olan sev-

gimizi, çevremizi koruyup geliştirerek gösterebiliriz. Bizim çevremizi güzelleştirmek için 

yaptığımız işler, diğer varlıkların gelişimine de katkıda bulunmaktadır.

Milletleri ayakta tutan, bireyleri arasında birlik ve beraberliği sağlayan değerler vatan 

ve bayrak sevgisidir. Vatanımız ve bayrağımız atalarımızın büyük özverilerle elde ede-

rek bize bıraktıkları birer emanettir. Bu emanetlerin hangi zorluklarla kazanıldığını 

öğrenmek, emanetleri koruyup geliştirmek bizim temel görevimizdir. Vatan ve milleti-

mizin yücelmesi için gereken her şeyi yapmamız, ona olan sevgimizin bir göstergesidir. 

Vatanı korumak ve savunmak, vatan sevgisinin bir gereğidir. Vatan savunmasında kaza-

nılan en büyük rütbe şehitlik ve gaziliktir. Güzel ülkemizde rahat, huzurlu bir şekilde 

yaşamamız için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize 

saygı gösteririz. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1.   Allah’a olan sevgimizi nasıl gösterebiliriz? 

2. Allah sevgisi ile peygamber sevgisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

3. İnsanlara olan sevgimizi nasıl gösterebiliriz?

4. Anne-babamızı niçin sevmeliyiz? 

5. Hayvanları ve çevremizi korumak için neler yapmalıyız?

6. Vatanımıza ve bayrağımıza sevgimizi nasıl gösterebiliriz?
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1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşam kaynağıdır?

 A) Ümit         B) Sevgi         

 C) Adalet  D) Nefret

2. “Rabbim çok merhametlidir” Ayetinde neden söz edilmektedir? 

 A) Allah’ın sevgisi      B) Peygamber sevgisi    

 C) İnsan sevgisi         D) Vatan sevgisi

3. İslâm ahlâkında en temel sevgi hangisidir?

 A) Anne-baba sevgisi       B) Peygamber sevgisi       

 C) Hayvan sevgisi              D) Allah sevgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi anne-babamıza sevgimizin bir göstergesi 

değildir?

 A) Anne-babayı sevmek           B)  İyilik yapmak       

 C) Onlardan nefret etmek D) Özlemek

5. Aşağıdakilerden hangisi öldüğü halde diri sayılır? 

 A) Çocuk    B) Bitki           

 C) Şehit         D) Gazi

1. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşam kaynağıdır?

 A) Ümit         B) Sevgi         

 C) Adalet  D) Nefret

2. “Rabbim çok merhametlidir” Ayetinde neden söz edilmektedir? 

 A) Allah’ın sevgisi      B) Peygamber sevgisi   

 C) İnsan sevgisi         D) Vatan sevgisi

3. İslâm ahlâkında en temel sevgi hangisidir?

 A) Anne-baba sevgisi       B) Peygamber sevgisi      

 C) Hayvan sevgisi              D) Allah sevgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi anne-babamıza sevgimizin bir göstergesi

değildir?

 A) Anne-babayı sevmek           B)  İyilik yapmak      

 C) Onlardan nefret etmek D) Özlemek

5. Aşağıdakilerden hangisi öldüğü halde diri sayılır?

 A) Çocuk    B) Bitki           

 C) Şehit         D) Gazi

Değerlendirme Soruları
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1.  Ah met Yesevî: Hiz met Sev gi si

2.  Yu nus Em re: Sev gi

3.  Mi mar Si nan: Mes le kî So rum lu luk

4.  Mev la na: Hoş gö rü

5.  Ha cı Bek taş-ı Ve lî: İn san Sev gi si

6.  Mus ta fa Ke mal Ata türk: Va tan Sev gi si

Örnek Şahsiyetlerden

Davranış Modelleri
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ÜNİTE HAKKINDA

Kül tür ta ri hi miz övü nü le cek öl çü de zen gin dir. Bu zen gin kül tü rün oluş ma sın da rol 

oy na mış çok önem li şah si yet ler var dır. Bu ki şi le rin ge liş tir dik le ri ah lâ kî-dinî an la yış lar 

bu gün top lu mu mu zun ha yat an la yı şın da hâ lâ et ki si ni de vam et tir mek te dir.

Top lu mu mu zun kül tü rel di na mik le ri di ye bi le ce ği miz bu şah si yet le rin yap tık la rıy la 

kıvanç duyuyoruz. Ev ren sel de ğer ler ola rak bi li nen ve kül tü rü mü zün özü nü oluş tu ran 

sev gi, gö rev aş kı, mes le kî so rum lu luk, hoş gö rü, in san sev gi si, va tan sev gi si şu uru nun 

oluş ma sın da bu ki şi le rin çok önem li rol le ri ol muş tur. Bu ki şi le ri ta nı mak, kül tü rel mi ra sı-

mı zın far kı na var mak ve ken di mi zi da ha iyi ta nı mak an la mı na gel mek te dir. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te yi dik kat le oku yan:

1. Ör nek şah si yet le ri mi zin ba zı la rı nın ad la rı nı söy ler.

2. Ör nek şah si yet le ri mi zin ör nek dav ra nış la rı nı söy ler.

3. Ör nek şah si yet le ri mi zin ör nek dav ra nış la rı nı be nim se miş olur.

4.  Ör nek şah si yet le rin dav ra nış mo del le rin den niçin yararlanmak gerektiğini açıklar.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Üni te ba şın da ve ri len amaç la rı oku yup bu amaç la ra ula şıp ulaş ma dı ğı nı zı sü rek li 

dü şü nü nüz. Ula şa ma dı ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu-

nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

3. Üni te nin so nun da, kay nak lis te si su nul mak ta dır. Bu lis te den ula şa bil di ği niz kay nak la rı 

in ce le yi niz.
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1 Ahmet Yesevî: Hizmet Sevgisi

Ana do lu’ nun müs lü man laş ma sın da bü yük ro l oy na yan, Türk le rin İs lâm’ı özüm se me le-

rin de ve bu gün hâ lâ sür dü rü len sos yo-kül tü rel ya pı sı nın teş ki lin de en önem li hiz me ti 

veren ler den bi ri si de Ho ca Ah met Yesevî’dir. Ah met Yesevî (?-1161) 11. yüz yı lın ikin ci ya rı-

sın da, bu gün kü Ka za kis tan sı nır la rı içe ri sin de yer alan Say ram ka sa ba sın da do ğar. Ön ce 

an ne si ni, son ra ba ba sı nı kay be den Yesevî, kü çük yaş ta ök süz ka lır ve ab la sı nın ya nın da 

bü yür. Da ha son ra ab la sı ile bir lik te Ye si’ye yer le şir. Yesevî adı nı ilk öğ re ni mi ni yap tı ğı ve 

dü şün ce le ri nin oluş ma-

sın da et ki si olan “Ye si”den 

alır. Da ha son ra bu gün 

Öz be kis tan sı nır la rı içe ri-

sin de bu lu nan Bu ha ra’ya 

gi de rek eği ti mi ni ora da 

ta mam lar.

Ho ca Ah met Ye se vî, bil-

gi li, gör gü lü bir ai le or ta-

mın da dün ya ya gel miş tir. 

İyi bir eği tim gör müş; böl-

ge nin ilim mer ke zi Bu ha-

ra Med re se sin de din ilim-

le ri ni ve za ma nın di ğer 

bi lim le ri ni öğ ren miş, dev-

rin bü yük bil gi ni Yu suf 

He me da ni’den “Ta sav vuf” 

ders le ri al mış tır. Da ha 

son ra Ye si’ye dön müş ve 

öm rü nün so nu na ka dar 

ora da kal mış tır. On bin ler-

ce öğ ren ci si ni ora da ye tiş-

tir miş; Kur’an ve Sün net 

te me li ne da ya lı öğ re ti le-

ri ni ora da ge liş tir miş tir. Ah met Yesevî Fars ça ve Arap ça’yı çok iyi bil me si ne rağ men 

ge niş halk kit le le ri nin an la ma sı için “Hik met” adı ve ri len de yiş le ri ni sa de bir Türk çe ile 

yaz mış tır.

Ah met Yesevî’nin ye tiş tir di ği der viş ler, Tür kis tan’ın Müs lü man ol ma sın da önem li rol-

ler oy na mış, Ba tı ya doğ ru göç ede rek İs lâm ir fa nı nın Tür kis tan’dan Ana do lu’ya ge çi şi ni 

sağ la mış tır. Ana do lu’nun İs lâm laş ma sı nı Yesevî’nin ye tiş tir di ği “Ana do lu Eren le ri” olarak 

bi li nen der viş ler yap mış tır. Yu nus Em re ve Ha cı Bek taş Velî gi bi der viş ler, Yesevî’nin 
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ma ne vî mü rid le ri ko nu mun da dır lar. Çok sa yı da öğ ren ci ye tiş tir di ği için ken di si ne eği-

ten, ye tiş ti ren an la mın da “Ho ca” la ka bı ve ril miş tir. 

Ho ca Ah met Yesevî ve ta kip çi le ri nin “İs lâm’ı Teb liğ” me to du na “Hik met” adı ve ri lir. De yiş, 

söy le yiş ve an la tım lar la süs le di ği bu me to du; sev di ri ci, bü tün leş ti ri ci, teş vik edi ci, kuv ve-i 

ma ne vi ye yi ar tı ran, umu du ya yan, gü ler yüz lü ol ma yı içe ren bir me tot tur. Ah met Yesevî’nin, 

“Rab bi nin yo lu na hik met le da vet et” (Nahl, 16/125) âyetin den esin le ne rek, şi ir le ri ne Hik met 

adı nı ver di ği be lir til mek te dir. Bu me tot, Kur’an’ın ru hu na uy gun ola rak “İn san la ra akıl la rı ve 

an la yış se vi ye le ri”ne gö re hi tap edil me si pren si bi nin de ge re ği dir. O’nun;

“Aşk sız la rın hem ca nı yok, hem ima nı;

Ra su lul lah sö zü nü de dim, mâ nâ ha ni

Ni ce de sem, işi ti ci, bi len ha ni?

Ha ber si ze de sem, gön lü ka tı la şır dost lar.” 

de yi şi, onun bu ko nu da ki has sa si ye ti ni gös te rir. 

O’na gö re, İs lâm’da Al lah’a iman ve O’na yö ne liş, her şe yin Al lah inan cın da odak lan-

dı ğı nı gös te rir. İma nın ke ma li, ki şi nin ve top lu mun pra tik ya ra rı na yan sır. Bi rey sel ve 

top lum sal hu zur ve mut lu lu ğun, an cak Al lah’a aşk de re ce sin de bağ lan mak la müm kün 

ola bi le ce ği ne ina nır.

Ye se vî’ye gö re, ki şi nin Müs lü man lı ğı dün ye vî çı kar ve bek len ti ler den arın-

mış, sa mi mi ve kar şı lık sız ol ma lı dır. Bu na da İh las de nir. İh las lı bir Müs lü man, 

ri ya sız, gös te riş siz, mad dî men fa at gö zet me yen bir ki şi li ğe sa hip ol ma lı dır. 

Düşünelim

Ah met Yesevî in san la ra dil, din, ırk cin si yet far kı gö zet mek si zin, tat lı dil, gü ler yüz ve hoş-

gö rü ile yak la şıl ma sı nı öğüt ler. İn sa na hiz met, İs lâm’ın em ri dir. Zi ra in san, ya ra tı lan la rın 

en üs tü nü dür. İn san sev gi si ile Al lah aş kı bir bi ri ne bağ lı ola rak ge li şir. Al lah’a aşk ve sev gi 

ile ina nan in san, in san la ra da ay nı duy guy la yak la şır.

Ah met Yesevî’ye gö re in sa nın ula şa bi le ce ği en üst mer te be ye ulaş ma sı, Al lah’a kar şı 

gö rev le ri nin ya nın da, ki şi nin ken di ni ta nı ma sı, top lum içe ri sin de ki, in san lar ara sın da ki 

ye ri ni ma ka mı nı ve so rum lu luk la rı nı da bil me siy le müm kün dür.

  Ga rip, fa kir ye tim le ri her kim ara yıp so rar

  Ra zı olur o kul dan Per ver di gar.   (De ve li, s. 71)

Ah met Yesevî İs lâm’ın, ka dın ve er kek ara sın da hak ve so rum lu luk eşit li ği ge tir di ği il ke sin-

den ha re ket le, ha nım la rın eği ti mi ne özel önem ver miş tir. Ka dın ve er ke ğin iş te, üre tim de, 
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yö ne tim de, sos yal hak ve fa ali yet ler de ki eşit lik le ri ne ve ders le ri ne ka dın la rın da ka tıl ma sı-

na özel önem ver me si, dö ne min Sul ta nı nez din de şi ka yet ko nu su da hi edil miş tir.

Yesevî’ye gö re bir Müs lü ma nın sa hip ol ma sı ge rek li en önem li has let ler den bi ri si de 

Hiz met Sev gi si’dir: İn san hem ken di ge çi mi ni ken di öz eme ği ile ka zan ma lı, hem de top-

lu mun ya ra rı na ça lış ma lı dır. “Kul Hak kı”, “Ka mu Hak kı”, baş ka sı nın sır tın dan ge çin mek, 

Al lah’ın af fet me di ği hak lar dan dır.

Ah met Yesevî’nin şi ir le ri ne ba kıl dı ğı za man, onun Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med’in 

Sün ne ti ne son de re ce bağ lı ol du ğu gö rü lür. Ah met Yesevî, pey gam be ri mi zin gü zel 

ah lâ kı nın be nim sen me si ne özel önem ver mek te dir. Bil has sa di ğer gam lık, baş ka la rı nın 

hak ve ya rar la rı nı gö zet me erdemini son de re ce önem se yen Yesevî, ben cil ce dav ra nış la-

rı çok teh li ke li gö rür. Maz lum la ra yar dım cı ol mak, ba ğış la yı cı ol mak, şef kat li ol mak, ka tı 

gö nül lü ol ma mak gi bi ah lâ kî pren sip le re çok bağ lı dır.

  Ne re de bir kal bi kı rık kim se var sa mer hem ol

  Öy le bir maz lum ne re de ol sa ar ka daş ol

  Mah şer gü nü ce ma li ne mah rem ol

  Ben sen di yen kim se ler den geç tim iş te.  (De ve li, s. 67)

Ah met Yesevî’ye gö re hik met le rin ba şı Al lah sev gi si dir. İs lâ mi yet’in özü bu dur. Aşık 

ol mak için ön ce ken di nef si ni unu tup, ken di çı kar ve ya rar la rın dan sıy rı lıp baş ka la rı nı 

dü şün mek ge re kir. Ger çek sev gi ve aşk an cak bu yol la müm kün olur. An cak, Al lah sev-

gi si ne ula şa bil mek için ba zı ba sa mak lar dan geç mek ge re kir. Bun lar ah lâ kî ol gun lu ğun 

ba sa mak la rı dır. Bu ol gun lu ğa ula şa bil me nin te mel yo lu, in san la ra hiz met et mek, on la rı 

gö rüp gö zet mek; sos yal da ya nış ma nın öne mi ni kav ra mak tan ge çer.

Ah met Yesevî, nef sin bencilliğinden kur tu lup di ğer gam ol ma yı, in san la rın dert le riy le 

dert leş me yi dinî, ahlakî bir gö rev say mak ta dır. Kim se siz le re, maz lum la ra, dar da kal mış-

la ra yar dım et me, ka na at kar ol ma, ça lı şa rak kar şı lı ğı nı al ma, dün ya ma lın dan ve bun la ra 

ta mah eden ler den yüz çe vir me, kul hak kı ye me me, da ima iyi lik et me gi bi sos yal ha ya tın 

te mel bir ta kım hu su si yet le ri ni şi ir le rin de iş ler.

  

  Ki mi gör sem hiz met eder kul olur dum;

  Top rak gi bi yol la rı na yol olur dum.

  Aşık la rı ya kıp sö nen kül olur dum.

  Mer hem olup yer al tı na gir dim iş te  (N. S. Ba nar lı, 281).

Ahi lik teş ki la tı, te mel fel se fe si ni Ah med Yesevî’den al mış tır. Ah met Yesevî’den esin le-

nen es naf lar sa bah dük kan la rı nı aç ma dan ön ce top la nır lar, top lan tı da alışve ri şin ah lâ kî 

il ke le ri ni uy gu la ma sö zü ve rir ler di.
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2 Yunus Emre: Sevgi

Sev gi de yin ce ilk ak la ge len Yu nus Em re’dir. Yu nus Em re (l24l/1239-l320/2l), XI II. yüz yıl da 

ya şa mış bir Türk men der vi şi dir. Yak la şık 80 ya şın da ölen Yu nus Em re’ye ait ol du ğu söy-

le nen fark lı yer ler de me zar-

lar bu lun mak ta dır. Mo ğol 

is ti la sı ne de niy le Ana do lu’da 

dev let oto ri te si nin bo zul du-

ğu, in san la rın umut suz lu ğa 

ka pıl dı ğı bir dö nem de, dün-

ya ya ge len Yu nus Em re, şi ir-

le riy le bir sev gi se li oluş tur-

muş, o gün kü umut suz luk tan 

ve kar ga şa dan, İs lâm’ın özü 

olan ma ne vî hu zur, sev gi ve 

hoş gö rü gi bi de ğer le riy le 

kur tul ma nın müm kün ol du-

ğu nu an lat mış tır.

Sev gi, Al lah’ı, bü tün in san lı-

ğı ve var lı ğı sev mek tir. Sev-

gi, başkalarına saygılı olma-

yı gerektirir. Sevginin doğal 

bir sonucu olarak, toplumda 

içten bir bağlılık ve güçlü bir 

dostluk zinciri oluşur. Sevgi 

bir gönül işidir. Bunun değe-

rini ancak gönlünde sevgi 

olanlar anlar. Sevgide karşılık 

yoktur. Sevgi karşılıksız, sevgi nesnesinden bir yarar beklemeden oluşur. Bütün varlık 

türlerini birbirlerine bağlayan, sevgidir.

Sev gi ek sik li ği in san lar da olum suz duy gu la rın oluş ma sı na ne den olur. Öf ke, kır gın lık, 

an laş maz lık, kar deş lik bağ la rı nın za yıf la ma sı sev gi siz lik ten kay nak la nır.

Yu nus Em re’nin şi ir le rin de en sık kul lan dı ğı ke li me ler sev gi ve aşktır; Sev gi, 

Al lah ve onun ya rat tı ğı tüm var lık la ra kar şı du yu lan bir ya kın lık, bir eği lim-

dir. Sev gi in sa nı bir şe ye ve ya bir kim se ye kar şı ya kın il gi ve bağ lı lık gös ter-

me ye yö nel ten duy gu dur.

Düşünelim
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Yu nus Em re dü şün ce sin de her şey sev gi üze ri ne ku rul muş tur. Bu duy gu sa ye sin de, 

in san lar ara sın da kar deş lik bağ la rı, bir lik ve be ra ber lik pe ki şir. Sev gi nin ön ce lik li he de fi 

Al lah sev gi si dir. Al lah’a an cak sev gi ile ula şı lır. İn san lar ve di ğer var lık lar, Al lah’ın yer yü-

zün de ki ya ra tık la rı ol ma la rı ne de niy le sev gi ye la yık tır lar. 

Yu nu sa gö re ku ru bil gi nin ma ne vî ba kım dan kim se ye fay da sı yok tur. İl min de, iba de-

tin de in sa nı nef sin kö le si ol mak tan kur tar ma sı ge re kir. Ki şi nin bu ol gun lu ğa eriş me si ni 

en gel le yen ki bir, gu rur ve ki ni dir. Gu rur ve ki ne sa vaş açan Yu nus:

  

“İlim ilim bil mek tir, ilim ken dün bil mek tir,

Sen ken di ni bil mez sen ya ni ce oku mak tır” der.

Al lah’ın sev gi si ile do lu olan gö nül ler, hür me te la yık tır lar. Bir in sa nın gön lü nü kır mak, 

üz mek Al lah’ı üz mek an la mı na gel mek te dir. İn san gön lü İla hî bir me kan dır, bu me ka na 

say gı nın son suz ol ma sı ge rek li dir. Bu ne den le Yu nus:

  “Ya ra tı la nı hoş gör dük,

  Ya ra tan dan ötü rü...

   Bir kez gö nül yık tın ise, 

   Bu kıl dı ğın na maz de ğil. 

  Gö nül Ça lab’ın tah tı

  Ça lab gö nü le bak tı

   Bir tek gö nül yık tın ise,

   İki dün yan bad bah tı” de mek te dir.

İn sa nın Al lah’a yö ne li şi, duy gu la rı nın ka nat lan ma sı sev gi den dir. Çün kü Al lah in sa nı 

yer yü zü nün en şe ref li si ola rak ya rat mış tır. İn sa nı in san ola rak var eden sev gi dir. Sev gi 

in sa nı ebe di leş ti rir. Mec nu nun des tan laş ma sı, Em rah’ın ka lı cı lı ğı, Ke rem’in ta ka ti, Fer-

hat’ın dağ la rı del me si ve yüz ler ce aşk kah ra man la rı nın hâ lâ hal kın gön lün de yer et me si 

ruh la rı nın sev giy le do lu ol ma sın dan dır.

Çöl ler ve boz kır la rın, top ra ğın al tın da ki to hum la rın yağ mu ra ne ka dar ih ti ya cı var sa, 

in sa nın da sev gi ye o den li ih ti ya cı var dır. Be bek ler doğ du ğu an dan iti ba ren ge liş mek 

için an ne nin sev gi si ne bü yük ih ti yaç du yar ve bu sev giy le ge li şir, ol gun la şır. Sev gi den 

yok sun ki şi lik le ri n ge liş me le ri ek sik ka lır.
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Yu nus Em re sev gi yi, Al lah ve onun ya rat tı ğı tüm var lık la ra kar şı du yu lan bir ya kın lık, bir 

eği lim di ye an lar.

  

  Ge lin ta nış ola lım

  İşi ko lay kı la lım

  Se ve lim se vi le lim

  Dün ya kim se ye kal maz

  “Ben gel me dim da va için

  Be nim işim se vi için 

  Dos tun evi gö nül ler dir,

  Gö nül ler yap ma ya gel dim”. 

di ye rek in san la rı gö nül den ağır la mak ta, gö nül le re sev gi nak şet mek te dir. Bu dört lü ğü 

bi le yal nız ba şı na O’nun dün ya gö rü şü nü, in san lık sev gi si ni an lat ma ya ye ter dir.

Şi ir le rin de in san lar ara sın da fark gö zet me di ği ni vur gu lar ve bü tün mil let le re bir göz ile 

ba kıl ma sı nı is ter. Renk, din, dil, ırk ay rı mı ya pan la rın Müs lü man gö zük se ler de Al lah’a 

kar şı gel miş sa yı la cak la rı nı ima eder.

Yu nus aşık tır. Öy le ki aşk ile bü tün so run la rın son bu la ca ğı na ina nır:

  

  “Aşk ge li cek cüm le ek sik ler bi ter”

  “İşi tin ey ya ren ler, aşk bir gü ne şe ben zer

  Aş kı ol ma yan gö nül bir ka ra ta şa ben zer

  Aş kı var gön lü ya nar yum sa nır mu ma dö ner,

  Taş gö nül ler ka rar mış sarp ka tı kı şa ben zer.”

Yu nus Em re’ye gö re in sa nı in san ol mak tan alı ko yan sev gi ek sik li ği ve kin ol du ğu nu ve 

bu nun için sa vaş ver di ği ni ilan eder.

  “Adı mız mis kin dir bi zim,

  Düş ma nı mız kin dir bi zim,

  Biz kim se ye kin tut ma yız,

  Ka mu alem bir dir bi ze”, de mek te dir.

Yu nu sun dün ya sı sev gi dir. Ona gö re ha ya tın ga ye si, hik me ti de sev gi dir. İn san bu sev-

gi yi ka inat ta her var lık ta mü şa ha de ede bi lir. Onun için Yu nus’un dün ya sın da var lık lar 

önem li bir yer tu tar. Bil has sa bit ki ler için de çi çek, mev sim ler için de ba ha rın apay rı bir 

ye ri var dır.
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Hz. Adem’den be ri in sa nı iç ten içe sa ran “SEV Gİ“, gü nü mü ze dek ila hi te si riy le dert le re 

şi fa, has ta la ra de va, aşık la ra ve fa kay na ğı ol du. Kı ya me te ka dar da ha ya tın di na miz mi 

sev gi ol duk ça top lum lar da acı lar, dert ler, sa vaş lar, kar ga şa lar ol ma ya cak, mut lu, hu zur lu 

bi rey ler den olu şan sos yal ba rı şın ha kim ol du ğu top lum lar ola cak tır.

3 Mevlana: Hoşgörü

Mev lâ na 30 Ey lül 1207 yı lın da bu gün kü Af ga nis tan sı nır la rı içe ri sin de yer alan Ho ra san 

böl ge si nin Belh şeh rin de dün ya ya gel di. 1273 yı lın da 66 ya şın da iken Kon ya’da öl dü ve 

ora da ki tür be si ne gö mül dü. Mev lâ na’nın ba ba sı Belh şeh ri nin ile ri ge len le rin den olup 

sağ lı ğın da ‘Bil gin le rin Sul ta nı’ un va nı nı al mış olan Ba ha ed din Ve led’dir. An ne si ise Belh 

Emi ri Rük ned din’in kı zı Mü mi ne Ha tun’dur. 

Mev la na’nın ba ba sı Ba ha ed din Ve led, ba zı siyasî olay lar ve Mo ğol is ti la sı ne de niy le 

1212-1213 yıl la rın da ai le fert le ri ve ya kın dost la rı ile bir lik te Belh’ten ay rıl mak zo run-

da kal mış tır. Ba ha ed din Ve led’in ilk du ra ğı Ni şa bur ol muş, Ni şa bur şeh rin de ta nın mış 

Mu ta sav vıf Fe rî düd din At tar ile de kar şı laş mış tır. Ora dan Bağ dat’a ve da ha son ra Kû fe 

yo lu ile Mek ke’ye ha re ket et miş, Hac 

fa ri za sı nı ye ri ne ge tir dik ten son ra 

dö nüş te Şam’a uğ ra mış, Şam’dan 

son ra Ma lat ya, Er zin can, Si vas, Kay-

se ri, Niğ de yo lu ile Ka ra man’a gel-

miş tir.

Bu yıl lar da Ana do lu’nun bü yük bir kıs-

mı Ana do lu Sel çuk lu Dev le ti nin ege-

men li ği al tın da idi. Ana do lu Sel çuk lu 

Dev le ti en par lak dev ri ni ya şı yor du. 

Sel çuk lu dev le ti nin hü küm da rı Alâ-

ad din Key ku bad, Ba ha ed din Ve led’i 

Ka ra man’dan baş kent Kon ya’ya da vet 

et miş ve bu ra ya yer leş me si ni is te miş-

tir. Kon ya’ya gel dik le rin de Mev la na 

22 ya şın da idi.

Mev la na’nın ya şa dı ğı 13. yüz yıl da, 

ahlakim.pdf   130 28.09.2010   10:42:20



Ö R N E K  Ş A H S İ Y E T L E R D E N  D A V R A N I Ş  M O D E L L E R İ777

130

ÜNİTE

Ana do lu’da sı kın tı lı ve hu zur suz bir or tam bu lun mak tay dı. Mo ğol is ti la sı ne de niy le yağ-

ma lar, bas kın lar, sa vaş lar baş la mış, halk bü yük bir sı kın tı içe ri si ne gir miş ti. Bu dö nem-

ler de Or ta As ya’dan ge lip Ana do lu’ya yer le şen ve ken di le ri ne “Ho ra san Eren le ri” de nen 

Hak aşık la rı, Ana do lu hal kı nı içe ri si ne düş tük le ri bu sı kın tı lı du rum dan kur tar mak için bir 

ol ma yı, bir bir le ri ni sev me yi öğüt le miş ler, di nin ev ren sel ah lâk il ke le ri ni an lat mış lar dır.

Tir miz’den ge lip Kay se ri’ye yer le şen, dö ne min en bü yük bil gin le rin den Sey yid Bur ha ned-

din’den de ders alan Mev la na, da ha son ra dö ne min ilim ala nın da önem li mer kez le ri olan 

Ha lep ve Şam’a git miş, yak la şık 5 yıl sü ren eği ti min ar dın dan tek rar Kon ya’ya dön müş tür. 

İs lâm ta sav vu fun da önem li bir se vi ye ye ulaş mış olan Mev la na, tüm in san lı ğı sev gi ve 

hoş gö rü ye ça ğır mış, her ke se ka pı sı nı aç mış, han gi din, mez hep ve mil let ten olur sa 

ol sun ken di siy le ta nı şan her ke se kı la vuz luk yap mış tır.

  Biz ayır mak için de ğil bir leş tir mek için gel dik,

  Top lu luk rah met tir, ay rı lık azap.

Mev la na’nın hoş gö rü sü, in sa na ver di ği de ğer den kay nak lan mak ta dır. Mev la na’ya gö re 

in san, Al lah’ın en mü kem mel ya rat tı ğı var lık tır. Bu an la yış tan ha re ket le in san lar ara sın-

da da ima bir leş ti ri ci ve bü tün leş ti ri ci bir rol oy na mış, bir öte ki ler gru bu oluş tur ma dan 

in san la rı din, dil, ırk, mez hep far kı gö zet mek si zin bir bü tün ola rak gör müş tür. Bu çer-

çe ve de fark lı kül tür den grup la rın bir ara da hoş gö rü or ta mın da ya şa ma la rı na or tam 

ha zır la ma an la yı şı içe ri sin de ol muş tur. O’nun;”Her Pey gam ber’in her ve li nin bir mes le ği 

var dır. Fa kat de ğil mi ki hep si hal kı Hak’ka ulaş tı rı yor.” (Mes ne vi, I, 40) sö zü, İs lâm di nin-

de “bir lik te rah met, ay rı lık ta azap var dır.” te mel il ke siy le ör tüş mek te dir. Mev la na’nın 

öğ ren ci le ri yal nız ca Müs lü man lar dan de ğil o gün kü Ana do lu’da ya şa yan bü tün din ve 

kül tür ler den ge len in san lar dan oluş mak tay dı. 

Mev la na Mes ne vi’sin de sev gi, acı ma, mu hab bet, lut fet me, hoş gö rü, al çak gö nül lü lük, 

kar deş lik in san lık özel li ği sa yı lır ken, hid det ve şeh vet in sa na ya kış ma yan bir dav ra nış 

ola rak gö rül mek te dir (Mes ne vi, I, 195). Bu ko nuy la il gi li şu sö zü meş hur dur:

  

  Şef kat ve mer ha met te gü neş gi bi ol,

  Baş ka la rı nın ku su ru nu ört me de ge ce gi bi ol,

  Hid det ve asa bi yet te ölü gi bi ol,

  Te va zu ve al çak gö nül lü lük te top rak gi bi ol,

  Hoş gö rür lük te de niz gi bi ol.

  Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol!
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Mev la na yal nız ca Müs lü man la rı de ğil bü tün in san lı ğı kap sa yı cı bir hoş gö rü an la yı şı 

ge tir me ye ça lış mış tır. “”Gel gel... Ne olur san yi ne gel. Kâ fir de ol san, put pe rest de ol san 

yi ne gel. Bi zim der gâ hı mız umut suz la rın der gâ hı de ğil dir. Yüz ke re töv be et miş de ol san, 

töv be ni bozsan, ge ne gel” di yen Mev la na’nın dü şün ce le ri, fel se fe si bu gün bir çok ül ke de 

ol duk ça il gi gör mek te dir. Ba tı in sa nı git tik çe da ha da ar tan bir oran da Mev la na dü şün-

ce si ne il gi gös ter mek te dir. Tür ki ye’nin en bü yük hoş gö rü sim ge si olan Mev la na’nın ese-

ri Mes ne vi, dün ya nın bir çok di li ne çev ril miş tir. O’nun;

  “Yet miş iki mil let sır rı nı biz den din ler,

  Biz ney gi bi yiz, iki yüz mez hep eh li ile, bir per de de ko nu şu ruz.” 

sö zü, ev ren sel bir ha ki kat pe şin de ol du ğu nu gös ter mek te dir.

Git tik çe fark lı kül tür ve din den in san la rın bir ara da ya şa mak du ru mun da kal dı ğı gü nü-

müz dün ya sın da, in san la rın bir lik te hu zur ve gü ven içe ri sin de ya şa ma la rı için en çok 

ih ti yaç duy duk la rı hoş gö rü ve sev gi Mev la na’nın dü şün ce si nin özü nü oluş tur mak ta ve 

gü nü müz in sa nı git tik çe Mev la na ve ben ze ri hik met sa hi bi ki şi le rin reh ber li ği ne da ha 

çok ih ti yaç duy mak ta dır.

4 Hacı Bektaş-ı Velî: İnsan Sevgisi

Ha cı Bek taş-ı Ve lî, yak la şık 1248’de Ho ra san’ın Ni şa bur şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni 

o gü nün en önem li ilim mer kez le rin den olan Ni şa bur’da yap tı. Ho ra san’dan ay rıl dık tan 

son ra, Ne cef, Mek ke, Me di ne, Ku düs, Ha lep, El bis tan, Si vas, Kay se ri ve Kır şe hir yo lu ile 

es ki adı Su lu ca ka ra hö yük olan bu gün kü Ha cı bek taş’a gel miş ve bu ra ya yer leş miş tir. 

1281’de Ana do lu’ya ge len Ha cı Bek taş-ı Velî 1373’de Kır şe hir (Su lu ca ka ra hö yük)’de 92 

ya şın da iken ve fat et miş tir. Me za rı, ha ya tı nın bü yük bir bö lü mü nü ge çir di ği Nev şe hir’e 

bağ lı Ha cı Bek taş il çe sin de bu lun mak ta dır.
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Ah met Yesevî’den ol duk-

ça et ki len di ği, Ana do lu’da 

onun dü şün ce si ni dil len-

dir di ği ka bul edi lir. Mo ğol-

la rın Ana do lu’yu is ti la 

et me le ri ve Ana do lu Sel-

çuk lu Dev le ti nin yı kıl ma sı 

ne de niy le, si ya sî ve sos yo 

eko no mik so run la rın Ana-

do lu hal kı nı pe ri şan et ti ği 

bir dö nem de Ana do lu’ya 

gel miş, in san la rı kur du ğu 

mek tep te, bir gö nül bir li ği 

içe ri sin de bir ara ya ge tir-

me yi ba şar mış tır. Ana do-

lu’da özel lik le de Türk-

çe’nin dı şın da dil bil me yen 

kır sal ke sim de in san la rın 

hoş gö rü, sev gi, bir lik ve 

be ra ber lik içe ri sin de ya şa-

ma la rın da önem li ro lü 

ol muş tur. O gün kü Ana do-

lu’da sos yal ku rum la rın bi rer tem sil ci si ola rak bi li nen “Ga zi yân-ı Rum, Ahi yân-ı Rum, 

Ab da lân-ı Rum ve Ba cı yân-ı Rum teş ki lat la rı, onun ma ne vî ön der li ğin de oluş muş ve 

ge liş miş tir. Oluş tur du ğu dü şün ce sis te mi ona nis bet le Bek ta şi lik adı nı al mış tır. Kur’an’a 

ve Hz. Mu ham med’in Sün ne ti’ne gö nül den bağ lı olan Ha cı Bek taş-ı Velî’nin en önem-

li ki ta bı Mâkâ lâ t ’tır.

Ha cı Bek taş-ı Velî, di ni, di li, mez he bi ne olur sa ol sun fark lı din ve ka na at ten in san la rı sev-

gi, hoş gö rü bağ la rıy la bir ara ya ge ti re rek hu zur lu bir top lum oluş tur mak için çalışmıştır. 

“İn cin sen de in cit me” sö zü ona ait tir.

Ha cı Bek taş-ı Ve lî’ye gö re din ler te me li ni sev gi den; sev gi kay na ğı nı in san-

da ki gö nül den al mış tır. O, iyi bir in san ol ma dan iyi bir müs lü man olu na ma-

ya ca ğı nı sa vun muş tur. İyi bir in san ol ma nın te me li ni de “Eli ne, be li ne, di li ne 

sa hip ol.” ve ci ze sin de di le ge tir mek te dir. 

Düşünelim
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Ona gö re, “Sev gi ve acı ma in san lık; hid det ve şeh vet ise hay van lık vas fı dır.”

Ha cı Bek taş Velî, şi ir le rin de ev ren sel ah lâk il ke le rin den bah se der. Sa bır, ka na at, ha ya, 

cö mert lik ve he lal ka zanç gi bi iyi ah lâk il ke le ri nin bi rey ve top lum ha ya tı açı sın dan ne 

ka dar önem li ve ge rek li, riya, ki bir, ha set, ya lan cı lık, gıy bet, ha ram ka zanç gi bi bir çok kö tü 

dav ra nış la rı nı ise ne ka dar kö tü ol du ğu nu âyet ve ha dis ler den ör nek ler ve re rek an la tır.

Ha cı Bek taş-ı Velî ya şa mın da sev gi yi, hoş gö rü yü be nim se miş bu özel lik le riy le in san la rın 

be ğe ni si ni ka zan mış ve on la ra ör nek ol muş tur. Bu an la yı şı nı da, İki Ci han Pey gam be ri 

Hz. Mu ham med Mus ta fa (a.s.) nın: “Ben Gü zel ah lâ kı ta mam la mak üze re gön de ril dim” 

ha di sin den öğ ren di ği ni be lirt mek te dir.

Ha cı Bek ta ş-ı Velî, hoş gö rü er de mi ni; af edi ci, tok göz lü, tat lı söz lü, gü leç yüz lü, sev gi 

do lu ol ma ha li ola rak açık lı yor. Sev gi, hoş gö rü ve top lum sal ba rış Ha cı Bek taş-ı Velî fel-

se fe si nin özü nü oluş tur mak ta dır.

Ha cı Bek taş-ı Velî’nin gü nü mü ze ka dar ge len ve halk ara sın da ol duk ça yay gın ola rak 

bi li nen, ço ğun luk la âyet ve ha dis ler den esin le ne rek söy le di ği ve özü iti ba riy le in san sev-

gi si ni öğüt le yen söz le ri şöyledir:

  

  “Bir ola lım, iri ola lım, di ri ola lım.

  Ça lış ma dan ge çi nen ler biz den de ğil dir.

  Doğ ru luk dost ka pı sı dır.

  Doğ ru luk yüz ak lı ğı dır.

  Düş ma nı nı zın da hi in san ol du ğu nu unut ma yı nız.

  Hiç bir mil le ti ve in sa nı ayıp la ma yı nız.

  İn cin sen de in cit me.

  Ka dın la rı oku tu nuz.

  Nef si ne ağır ge le ni, kim se ye tat bik et me.

  Nef si ne, hid de ti ne, eli ne, be li ne, di li ne sa hip ol.

  Oku na cak en bü yük ki tap in san dır.

  Otur du ğun ye ri pak et, ka zan dı ğın pa ra yı hak et.

  Yo lu muz, ilim, ir fan ve in san lık sev gi si üze ri ne ku rul muş tur.”
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5 Mimar Sinan: Mesleki Sorumluluk

Mi mar Si nan bir mi mar ola rak dün ya nın en bü yük ya pı sa nat çı la rın dan bi ri si dir. 1489 

yı lın da Kay se ri’nin Ağır nas ka sa ba sın da doğ du, 1588’de 99 ya şın da iken İs tan bul’da 

öl dü. Sü ley ma ni ye’de ken di adı na ya pıl mış tür be si ne gö mül müş tür. 

Bir sü re Os man lı or du sun da su bay ola rak ça lı şan Mi mar Si nan, Mi mar Acem Ali’nin ölü-

mü üze ri ne Sa ray Baş Mi ma rı ol du. Gü nü müz de ki Ba yın dır lık Ba kan lı ğı na eş dü şen bu 

gö re vi ölü mü ne de ğin sür dür dü. Mi mar lık ta ri hi mi zin ve hat ta dün ya mi mar lık ta ri hi nin 

en meş hur ve en önem li şah si yet le rin den olan Mi mar Ko ca Si nan, Os man lı İm pa ra tor-

lu ğu’nun en güç lü ol du ğu Ya vuz Sul tan Se lim, Ka nû nî Sul tan Sü ley man, II. Se lim ve III. 

Mu rat de vir le rin de gö rev yap mış tır.

Os man lı or du su nun ya pı iş le rin de bü yük 

so rum lu luk al mış, bu ra da ki ça lış ma la rıy-

la öne çık mış tır. Çe şit li kay nak la ra gö re 

Mi mar Si nan, öğ ren ci le ri ya da ona bağ lı 

mi mar lar la bir lik te 84 ca mi, 52 mes cit, 57 

med re se, 7 okul ve da rül kur ra, 22 tür be, 

17 ima ret, 3 da rüş şi fa, 7 su yo lu ke me ri, 8 

köp rü, 20 ker van sa ray, 35 köşk ve sa ray, 

6 am bar ve mah zen, 48 ha mam ol mak 

üze re üç yüz el li yi aş kın ya pı yı Os man lı 

top lu mu na ka zan dır mış tır.

İlk önem li ya pı tı İs tan bul’da ki Şeh za de 

(Meh med) Ca mii’dir. Çı rak lık dö ne mi 

ya pı tı dır. Si nan kal fa lık dö ne mi ya pı tı 

ola rak ad lan dır dı ğı Sü ley ma ni ye Ca mii 

ve Kül li ye si, Os man lı-Türk mi mar lı ğı nın 

en önem li ya pı la rın dan bi ri si dir. Mi mar 

Si nan Edir ne’de ki Se li mi ye Ca mii’ni us ta-

lık dö ne mi ese ri ola rak ni te len di rir. Si nan 

bu ra da 31 m’yi ge çen ça pıy la en bü yük 

kub be si ni ger çek leş tir miş tir. Se li mi ye, 

ya pı sın dan me kân olu şu mu na, oran la rın-

dan süs le me le ri ne ka dar kla sik dö nem Os man lı-Türk mi ma ri si nin bir sem bo lü olan ve 

ku ral la rı nı be lir le yen çok önem li bir ya pıt tır.

Si nan, en ge niş açık lı ğı ör te cek kub be yi, en in ce ve uzun mi na re yi ve böy le bir mi na re-

de ki şe re fe le re bir bir le riy le ke siş me yen üç mer di ven le çık ma yı de ne me si ve ba şar ma sı 

bu mü hen dis lik de ha sı nın önem li ör nek le ri dir.

ahlakim.pdf   135 28.09.2010   10:42:20



135

DERS6M u s t a f a  K e m a l  A t a t ü r k :  V a t a n  S e v g i s i

Mi mar Si nan ko şul la rın ge rek tir di ği yer ler de ye ni bi çim le re yö nel miş, böy le ce es ki ile 

ye ni ara sın da bir bağ oluş tu ra bil miş tir. Mi mar Si nan mi mar lık ve mü hen dis lik alan la rın-

da ge tir miş ol du ğu ye ni lik ler, sağ lam ve gör kem li, sa na tın bü tün özel lik le ri ni ve gü zel lik-

le ri ni için de ba rın dı ran eser ler ver me si ne de niy le “ser mi mâ rân-ı ci han ve mü hen di sân-ı 

dev ran (dün ya da ki mi mar la rın ve za man için de ki mü hen dis le rin ba şı)” di ye anıl mış tır. 

Ya pı la rı nın ço ğu nun 400 yıl son ra bi le ayak ta du ru yor, hat ta kul la nı lı yor ol ma sı, on la rın 

ta şı yı cı sis tem le rin de ol du ğu ka dar te mel le ri ne de özen gös te ril miş ol ma sın dan dır.

İs tan bul’un su so ru nu nu çöz mek le gö rev len di ril miş, bent le riy le, tü nel le riy le, su yol la rı 

ve su yo lu ke mer le riy le, bi rik tir me ve da ğıt ma ya pı la rıy la uzun lu ğu 50 km’yi aşan ve 

Kırk çeş me adıy la bi li nen su ya pı la rı nı ger çek leş tir miş tir. 

Mes lek de nil di ğin de, ge nel ola rak bir kim se nin ha ya tı nı ka zan mak ya  da ge çi mi ni sağ-

la mak için yap tı ğı iş an la şı lır. Her mes lek te, ah lâ kî il ke ler ve stan dart lar çok önem li dir. 

İn sa nın top lum sal so run la ra kar şı il gi li ve so rum lu ol ma sı ge rek ti ği inan cıy la ha re ket 

eden Mi mar Si nan’ın gö rev ve so rum lu luk sa hi bi bi ri ol ma sı onun eser le ri nin ha la dim-

dik ayak ta kal ma sı nın te mel ne de ni dir. Bu şu ur la ha re ket eden, mi mar lık mes le ği ni 

bi len, se ven ve bü yük bir so rum lu luk duy gu suy la ça lı şan Mi mar Si nan’ın bü yük bir şöh-

ret ka zan ma sı na ve Os man lı İm pa ra tor lu ğun en güç lü ve zen gin ol du ğu bir dö nem de 

ya şa ma sı na rağ men, 1588 yı lın da ve fat et ti ğin de hiç pa ra sı yok tu.

6 Mustafa Kemal Atatürk: Vatan Sevgisi

Mus ta fa Ke mal Ata türk 1881 yı lın da Se lâ nik’te doğ du. 10 Ka sım 1938 gü nü Dol ma bah çe 

Sa ra yın da 57 ya şın da iken ha ya ta göz le ri ni yum du. Ba ba sı Ali Rı za Efen di, an ne si Zü bey-

de Ha nım’dır. Ba ba ta ra fın dan de de si Ha fız Ah met Efen di XIV-XV. yüz yıl lar da Kon ya ve 

Ay dın’dan Ma ke don ya’ya yer leş ti ril miş Ko ca cık Yö rük le rin den dir. An ne si Zü bey de Ha nım 

ise Se lâ nik ya kın la rın da ki Lan ga za ka sa ba sı na yer leş miş es ki bir Türk ai le si nin kı zı dır. 

Kü çük Mus ta fa öğ re nim ça ğı na ge lin ce ön ce an ne si nin is te ğiy le Ha fız Meh met Efen-

di’nin ma hal le mek te bin de öğ re ni me baş la dı, bir sü re son ra ba ba sı nın is te ğiy le Şem si 

Efen di Mek te bi’ne geç ti.

1899 yı lın da Ma nas tır As ke ri İdâ di’si ni bi ti rip ay nı yıl İs tan bul’da Harp Oku lun da öğ re ni-

me baş la dı. 1902 yı lın da teğ men rüt be siy le me zun ol du.

1911 yı lın da Trab lus garp, 1912’de Bal kan Sa vaş la rın da gö rev yap tı. 1914 yı lın da baş la-

yan I. Dün ya Sa va şı’nda, Ça nak ka le’de Va ta nı ko ru ma ve kur tar ma uğ ru na ya pı lan sa vaş-

ta bü yük kah ra man lık lar gös ter di.
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Mus ta fa Ke mal Ça nak ka le Sa vaş la rın dan son ra 1916’da Edir ne ve Di yar ba kır’da gö rev 

al dı. 1916’da Rus kuv vet le riy le sa va şa rak Muş ve Bit lis’in ge ri alın ma sı nı sağ la dı. Şam ve 

Ha lep’te ki kı sa sü re li gö rev le rin den son ra 1917’de İs tan bul’a gel di. 15 Ağus tos 1918’de 

Ha lep’e 7. Or du Ko mu ta nı ola rak dön dü. Bu cep he de İn gi liz kuv vet le ri ne kar şı Os man lı 

top rak la rı nı ko ru ma mü ca de le si ver di.

Mond ros Mü ta re ke si’nden son ra İti laf Dev let le ri’nin Os man lı yur du nu iş ga le baş la ma la rı 

üze ri ne Mus ta fa Ke mal 9. Or du Mü fet ti şi ola rak 19 Ma yıs 1919’da Sam sun’a gön de ril miş tir.

Ana do lu hal kıy la bir lik te ger çek leş tir di ği, 15 Ma yıs 1919’da baş la yıp 4 Ey lül 1922’de 

za fer le son bu lan uzun ve me şak kat li Kur tu luş mü ca de le sin den son ra, Türk mil le ti  

bağımsızlığını kazandı ve Türkiye hür bir Va tan ha li ne ge tir ildi.

Ata türk “Türk le rin va tan sev gi si ile do lu gö ğüs le ri, düş man la rın me lun ih ti ras la rı na kar şı 

da ima bir du var gi bi yük se le cek tir” söz le ri ile va tan se ver li ğin öne mi ne dik kat çek mek-

te dir. Ata türk, va tan ve mil let sev gi si ni her şe yin üs tün de tut muş, bu sev gi uğ ru na bir 

ömür bo yu o cep he den o cep he ye koş muş ve si lah ar ka daş la rı ile bir lik te bu va ta nı biz-

le re ema net et miş tir. Bu da O’nun ne ka dar bü yük bir va tan sev gi si ile do lu ol du ğu nu 

gös ter mek te dir. Böy le ce ata la rı mız, dün ya nın en gü zel ve be re ket li top rak la rı olan Tür-

ki ye’mi zi bi ze ema net et miş ler dir. Bu ema ne ti ko ru mak dinî ve millî so rum lu luk la rı mız 

ara sın da yer al mak ta dır.

Ata la rı mız mü ba rek va tan top rak la rı nı düş man la ra çiğ net me mek için kah ra man ca sa vaş-

mış lar, can la rı nı se ve se ve ver miş ler dir. Her ka rış top ra ğı şe hit kan la rıy la su la nan va ta nı-
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mı zın de ğe ri ni çok iyi bil me miz ge rek mek te dir. Bu nun için; va ta nı sev mek, ge rek ti ğin de 

va ta nı mı zı ko ru mak için her tür lü zor lu ğa se ve se ve kat lan mak kut sal bir gö rev dir.

Türk Mil le ti’ni di ğer mil let ler den ay rı ve güç lü kı lan en önem li özel lik le r den bi ri si de 

va ta nı na olan sev gi si ve bağ lı lı ğı dır. Va tan ve mil let sev gi si, bi ze ata la rı mı zın en önem li 

mi ras la rın dan bi ri si dir. Va tan ve mil let sev gi si, çok asil sev gi ler den dir ve Türk Mil le ti için 

kut sal de ğer ler den dir.

Va tan yal nız ca üze rin de ya şa nı lan ka ra par ça sı ola rak al gı la n ma ma lı dır. 

Va tan, ku ru bir top rak par ça sı ol ma sın dan da ha öte yüce değer içe ren bir 

an la ma da sa hip tir.

Düşünelim

Türk mil le ti, üze rin de ya şa dı ğı top rak la rı da ima canından, ka nın dan aziz bil miş, onu 

ko ru mak ve ge liş tir mek için her tür lü zor lu ğa, fe da kar lı ğa kat lan mış tır. Bu gün do ğup 

bü yü dü ğü top rak lar dan uzak laş ma mak için şeh re göç eden kır sal kö ken li va tan daş la-

rı mız ce na ze le ri ni bü yük ço ğun luk la do ğup bü yü dü ğü köy ve ya ka sa ba sı na def ne der. 

İs tan bul ve An ka ra gi bi bü yük şe hir le re göç et miş ha yır se ver iş adam la rı mız da do ğup 

bü yü dü ğü top rak la ra olan bor cu nu ora la ra okul, has ta ne, ca mi gi bi eser ler le ödeme ye 

ça lış mak ta dır . Bu gün Ana do lu’nun, dağ la rı, taş la rı, su la rı, ova la rı değerli sa yıl mak ta bil-

has sa güç lü su kay nak la rı ilâhî bir lütuf ola rak al gı lan mak ta ve ina nıl mak ta dır.

Ata türk’ün bü yük ödül le ka bul et ti ği İs tik lal Mar şı’nda Bü yük Şa iri miz Meh met Akif bi ze 

şöyle ses le nmektedir:

  “Bas tı ğın yer le ri “Top rak” di ye rek geç me ta nı! 

  Dü şün al tın da ki bin ler ce ke fen siz ya ta nı. 

  Sen şe hit oğ lu sun, in cit me ya zık tır ata nı; 

  Ver me; dün ya la rı al san da, bu cen net va ta nı.

  Kim bu cen net va ta nın uğ ru na ol maz ki fe da,

  Şü he da fış kı ra cak top ra ğı sık san şü he da.

  Ca nı ca na nı bü tün va rı mı al sın da Hü da,

  Et me sin tek va ta nım dan be ni dün ya da cü da!”

Va tan sev gi sinin somut göstergeleri nelerdir? Sınıfça tartışınız.

Tartışalım

Sev gi li Pey gam be ri mi ze at fe di len bir rivayette şöy le de ni lir: “Va tan sev gi si, iman dan-

dır.” Ya ni, “İman in san da va tan sev gi si oluş tu rur. Va tan sev gi si, iman dan ge lir” de mek tir. 

Kur’an-ı Ke rim’de, hic ret le il gi li âyet le ri in ce le di ği miz za man, ora da cid di bir va tan sev-
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gi si ni his se de riz. Kur’an-ı Ke rim’de 40 âyet te “yurt” ke li me si geç mek te dir. Müs lü man lar, 

yurt la rı nı sev mek ve onu ko ru mak la yü küm lü dür ler.

Aşa ğı da Va tan sev gi si nin ne ol du ğu nu ve ciz bir şe kil de ifa de eden Ata türk’e ait söz le ri 

oku yup kı sa ca Va tan Sev gi si nin ne ol du ğu nu de ğer len di ri niz.

“Yurt sev gi si ona hiz met le öl çü lür.” 

“Va tan mü da fa ası na ait va zi fe ler den da ha mü him ve müs bet va zi fe ola-

maz.” 

“Ka inat ta hiç bir kud ret, din sel sev gi si ni va tan sev gi si ile bu de re ce bağ daş-

tı ran baş ka bir halk yok tur.”

Birlikte Konuşalım

Ünitenin Özeti

Kül tü rel mi ra sı mı zın oluş ma sı ve ge liş me sin de ta ri hi miz de ya şa mış ba zı ör nek şah si yet-

le rin önem li rol le ri ol muş tur.

Bu ki şi le rin ba şın da 11. ve 12. yüz yıl lar da Or ta As ya’da ya şa mış Ho ca Ah med Yesevî 

gel mek te dir. Yesevî’ye gö re bir Müs lü ma nın sa hip ol ma sı ge rek li en önem li has let le rin 

ba şın da Hiz met Sev gi si’gel mek te dir. Bu ne den le Kul Hak kı ye mek, Ka mu Hak kı nı gas-

bet mek, baş ka sı nın sır tın dan ge çin mek, Al lah’ın af fet me di ği gü nah lar dan dır.

Sev gi de yin ce ilk ak la ge len isim ler den bi ri Yu nus Em re’dir. Yu nus Em re XI II. y.y’da Ana-

do lu’da ya şa mış bir Türk men der vi şi dir. Yu nus Em re’nin şi ir le rin de en sık rast la dı ğı mız 

kav ram lar sev gi ve aşk’tır.

Mi mar lık ta ri hi mi zin en meş hur ve en önem li şah si yet le rin den, gö rev ada mı Mi mar Ko ca 

Si nan’ın dim dik ayak ta du ran eser le ri ha la ye ni mi mar la ra her yö nüy le reh ber lik et me ye 

de vam et mek te dir.

Alp Eren le rin ba şın da ge len Mev la na, in san lar ara sın da hoş gö rü il ke siy le da ima bir leş-

ti ri ci ve bü tün leş ti ri ci bir rol oy na mış, bir öte ki ler gru bu oluş tur ma dan in san la rı din, dil, 

ırk, mez hep far kı gö zet mek si zin bir bü tün ola rak gör müş tür.

Ha cı Bek taş-ı Velî Ana do lu’nun ma ne vî mi mar la rın dan dır. Kur’an ve Hz. Mu ham med’in 

Sün ne ti’ne gö nül den bağ lı olan Ha cı Bek taş Velî “in cin sen de in cit me” an la yı şıy la ha re-

ket et miş, sev gi ve hoş gö rü yü esas al mış tır.

Öm rü nün bü yük bir kıs mı nı Va ta nın ba ğım sız lı ğı uğ ru na sa vaş lar la ge çir en ve yurdumu-

zun ba ğım sız bir Va tan ola rak bi ze ema net edil me sin de en önem li ro lü üst lenen Mus ta-

fa Ke mal Ata türk, Va tan Sev gi si ni her şe yin üs tün de tut muş tur.
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Ta ri hi miz den, dav ra nış la rı nı mo del ola rak al ma mız ge re ken beş ör nek şah si yet sa yı-

nız.

2. Ör nek alı na cak bir mo del na sıl ol ma lı dır, araş tı rı nız.

3. Ör nek şah si yet le rin top lu mu muz için ya rar la rı nı araş tı rı nız.

4. Mev la na’nın “Zıt la rın sul huy la müm kün dür ha yat” di ze sin de ne an la tıl mak ta dır? 

Açık la yı nız.
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1. Aşa ğı da ki ler den han gi si ka dın la ra da ders ver di ği için za ma nın sul ta-

nı na şi ka yet edil miş tir?

 A)  Ho ca Ah met Yesevî

 B)  Mev la na Ce la led din-i Ru mi

 C) Yu nus Em re

 D)  Ha cı Bek taş-ı Velî

2. “Bir tek gö nül yık tın ise,

 Bu kıl dı ğın na maz de ğil.” di yen şa iri miz kim dir?

 A) Ho ca Ah met Yesevî

 B) Yu nus Em re

 C) Mev la na Ce la led din Ru mi

 D Ha cı Bek taş-ı Velî

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Mi mar Si nan’ın eser le rin den de ğil dir?

 A) Sü ley ma ni ye Ca mii

 B) Se li mi ye Ca mii

 C) Bü yük çek me ce Köp rü sü

 D) Sul tan Ah met Ca mii

4. Mev la na’nın Hoş gö rü sı nı rı aşa ğı da ki ler den han gi si ni kap sa maz?

 A) Hı ris ti yan lar

 B) Ya hu di ler

 C) Bu dist ler

 D) Hiç bi ri si

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si ka dın la ra da ders ver di ği için za ma nın sul ta-

nı na şi ka yet edil miş tir?

A)  Ho ca Ah met Yesevî

B)  Mev la na Ce la led din-i Ru mi

C) Yu nus Em re

D)  Ha cı Bek taş-ı Velî

2. “Bir tek gö nül yık tın ise,

Bu kıl dı ğın na maz de ğil.” di yen şa iri miz kim dir?

A) Ho ca Ah met Yesevî

B) Yu nus Em re

C) Mev la na Ce la led din Ru mi

D Ha cı Bek taş-ı Velî

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Mi mar Si nan’ın eser le rin den de ğil dirğ ?

A) Sü ley ma ni ye Ca mii

B) Se li mi ye Ca mii

C) Bü yük çek me ce Köp rü sü

D) Sul tan Ah met Ca mii

4. Mev la na’nın Hoş gö rü sı nı rı aşa ğı da ki ler den han gi si ni kap sa maz?p

A) Hı ris ti yan lar

B) Ya hu di ler

C) Bu dist ler

D) Hiç bi ri si

Değerlendirme Soruları

ahlakim.pdf   141 28.09.2010   10:42:21



141

D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

5. “İn cin sen de in cit me” di yen bil ge kim dir?

 A) Ho ca Ah met Yesevî

 B) Mev la na

 C) Yu nus Em re

 D) Ha cı Bek taş Velî

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si, M. Ke mal Ata türk’ün “Va tan Sev gi si”nin üze-

rin de önem le dur ma sı nın ne den le ri ara sın da sa yıl maz?

 A) Va ta nı ol ma ya nın hür ri ye ti ol maz.

 B) Va tan sev gi si va ta na sa hip çık ma nın te mel şar tı dır.

 C) Va tan ol maz sa mil let olu na maz.

 D) Va ta nı ol ma yan mil let ler de hür bir şe kil de ya şa ya bil miş ler dir.

5. “İn cin sen de in cit me” di yen bil ge kim dir?

A) Ho ca Ah met Yesevî

B) Mev la na

C) Yu nus Em re

D) Ha cı Bek taş Velî

6. Aşa ğı da ki ler den han gi si, M. Ke mal Ata türk’ün “Va tan Sev gi si”nin üze-

rin de önem le dur ma sı nın ne den le ri ara sın da sa yıl maz?y

A) Va ta nı ol ma ya nın hür ri ye ti ol maz.

B) Va tan sev gi si va ta na sa hip çık ma nın te mel şar tı dır.

C) Va tan ol maz sa mil let olu na maz.

D) Va ta nı ol ma yan mil let ler de hür bir şe kil de ya şa ya bil miş ler dir.
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