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Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Allah, insan› en güzel flekilde
yaratm›fl, onu üstün yeteneklerle donatm›fl, ilâhî hitab›n muhata-
b› k›larak, onurland›rm›fl ve ona sorumluluk yüklemifltir. Dünya
hayat›nda ise onu yaln›z b›rakmam›fl, inançs›zl›¤›n karanl›¤›ndan
ç›kar›p iman ve güzel ahlâk›n ayd›nl›¤›na kavuflturmak için ilâhî
inayet ve lütuf olarak peygamberler ve kitaplar göndermifltir. 

‹lk insanla birlikte var olan din, insan›n varoluflsal bir ihtiyac›d›r.
Din; hayat›n bütününü ve nihaî anlam›n› bizlere ö¤reten, dünya
ile ahiretin, ak›lla ruhun dengesini kurmam›z› sa¤layan, bireye iç
huzuru kazand›ran, topluma sevgi ve adalet getiren, bireysel ve
toplumsal ödevlerimizi ibadet niteli¤inde bir sorumlulu¤a dönüfltü-
ren hayat›n bütününe yönelik ö¤ütler toplam›d›r.

Kendini, kâinat› ve Yaratan› anlamaya çal›flan, O’nu sevip O’na
ba¤lanan insan, Yaratan›n gönderdi¤i rahmet elçilerinin ve kutsal
kitaplar›n izinden giderek kullu¤a ve hakikati anlamaya yönel-
mifltir.

‹nsan›n dine olan ihtiyac›n›n yerinde ve do¤ru bilgiyle karfl›lan-
mas› bu bak›mdan önemlidir.

Dinin öncelikli hedefi insan oldu¤una göre dinî bilginin yaflad›¤›-
m›z hayat› ayd›nlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi, ‹s-
lâm’›n ayd›nl›k mesaj›n›n ak›llarda ve gönüllerde tazelenmesi, bil-
giyle hayat aras›nda dinamik bir ba¤›n kurulmas› son derece
önemlidir. Bu itibarla halk›m›z›n din konusundaki ihtiyac›n›, hu-
rafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle karfl›lamay›, onlar› inanç, iba-
det, siyer ve ahlâk konular›nda ayd›nlatmay› amaç edinen Bafl-
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kanl›¤›m›z, ça¤dafl ve bilimsel verileri de göz önüne alarak “Temel
‹slâm Bilgileri” adl› bir seri plânlam›flt›r. Elinizdeki kitap da bu se-
rinin dördüncüsü olan “Ahlâk›m” adl› eser olup Diyanet ‹flleri Bafl-
kanl›¤›na ba¤l› olarak aç›lan kurslarda okutulan Temel Dinî Bilgi-
ler müfredat program›na göre haz›rlanm›flt›r.

Eserde, ‹slâm dininin temel esaslar›ndan olan ahlâk konusu üze-
rinde durulmufltur. Ahlâk›n tan›m›, ahlâkî de¤erler, ‹slâm’›n ahlâ-
ka verdi¤i önem, ‹slâm ahlâk›n›n öngördü¤ü model insan›n özel-
likleri, kültürel miras›m›z›n oluflmas› ve geliflmesinde tarihimizde
yaflam›fl baz› örnek flahsiyetlerden davran›fl modelleri konular›
ele al›nm›flt›r.

Bu çal›flman›n okuyuculara faydal› olmas› en büyük temennimiz-
dir.

Gayret bizden, baflar› Allah’tand›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› 
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Ünitede Neler Var?

1. Ahlâk›n Tan›m›

2. Ahlâka Duyulan ‹htiyaç 

3. ‹nsan›n ‹liflkiler Dünyas› ve Ahlâk

4. ‹nsan›n ‹liflkilerinde Ahlâkî De¤erler

5. Karakter Gelifliminde Ahlâkî De¤erlerin Yeri

6. Toplumun Gelifliminde Ahlâkî De¤erlerin Yeri

Ünite Hakk›nda

Bu ünitede ahlâk›n tan›m›; ahlâka duyulan ihtiyaç; insan›n iliflkiler dünyas› ve bu

iliflkiler dünyas›ndaki ahlâkî de¤erler; insan karakterinin ve toplumun gelifliminde

ahlâkî de¤erlerin yeri konular› ele al›nacakt›r.

‹nsan, bir yan› ile biyolojik varl›k iken di¤er yan› ile kültürel/toplumsal bir varl›kt›r.

Biyolojik yan› ile tabiata ba¤l› olan insan, kültürel yan› ile ahlâkî alana ba¤lan›r.

Nas›l ki do¤aya uygun davranmadan hayat sürdürülemezse, ahlâkî alana ba¤l›

olmadan kültürel bir varl›k, yani insan olunamaz. ‹nsan›n iliflkiler dünyas›, de¤er-

ler alan›d›r. Dolay›s›yla ahlâk, iliflkiler dünyas›nda de¤erleri yaflamakt›r. Ahlâkî de-

¤erlerin amac› aflama aflama flahsiyeti, insan›n karakterini infla etmektir. Ahlâkî

de¤erlere sahip insanlar›n oluflturdu¤u dünya, mutlu bir dünya olur.

Ö¤renme Hedefleri 

Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda;

1. Ahlâk kavram›n› tan›mlayacaks›n›z.

2. Ahlâkla ilgili kavramlar› tan›mlayacaks›n›z.

3. ‹nsanlar›n ahlâka olan ihtiyac›n› izah edeceksiniz.

4. Karakterin gelifliminde ahlâkî de¤erlerin yerini söyleyebileceksiniz.

5. Toplumun gelifliminde ahlâkî de¤erlerin yerini söyleyebileceksiniz.

Ünite 
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Üniteyi Çal›fl›rken
Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen amaçlara ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ula-
flamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Ö¤renmek için kitapla yetinmeyiniz. Kitab›n sonunda yer alan kaynakçadan
ulaflabildi¤iniz eserleri inceleyiniz.

1. Ahlâk›n Tan›m›
Ahlâk›, çeflitli bak›fl aç›lar›ndan ele almak ve tan›mlamak mümkündür. Bu farkl› ta-
n›mlar›n ortak özelliklerini içerecek flekilde flu tan›mlar yap›labilir:

2. Ahlâka Duyulan ‹htiyaç
Bizler ac›k›nca yemek yer, susay›nca su içer, yorulunca dinlenir, uykumuz gelince
uyuruz. Peki, niçin ac›k›r, susar, dinlenir ve uyuruz? Bu sorular›n cevab›n› hepimiz

Ünite 
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Ö¤renelim

Niçin ahlâkl› olmal›y›z? Çevrenizdeki insanlarla görüflünüz ve onla-
r›n görüfllerini ö¤reniniz.

• Ahlâk, insan›n kendisi dahil, varl›kla ve insanlarla iliflkilerinde nas›l
davranmas› ya da davranmamas› gerekti¤ini gösteren de¤er yarg›-
lar› bütünüdür. 

• Ahlâk, bir toplumda genel olarak uyulmas› beklenilen kurallar ve ya-
p›lmas› gereken görevlerin tümüdür. 

• Ahlâk, bir toplumdaki iyi ya da kötü say›lan davran›fllar man-
zumesidir.

?



biliriz. ‹nsan vücudunun bitkiler ve hayvanlar gibi yaflayabilmek, canl›l›¤›n› sürdü-
rebilmek için besinlere, suya, dinlenmeye ve uykuya ihtiyac› vard›r. Bu anlamda in-
san, di¤er canl›larla ortak bir biyolojik yap›ya sahiptir. 

‹nsanlar da belli ölçülerde tabii ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için yarat›l›fltan program-
land›r›lm›flt›r. Ancak insan, bu program›n yan›nda, bir de sadece ona özgü olan
manevî, kültürel ya da toplumsal özelliklere sahiptir. ‹nsan, özgürce karar verebil-
me yetene¤ine, iradeye, düflünme yetisine ve beslendi¤i kültürel çevreye sahiptir. 

Sa¤l›kl› geliflen insanlar, davran›fllar›n› içgüdüsel veya gözü kapal› olarak de¤il,
makul ve ahlâkî olarak gerçeklefltirirler. Mesela, çok s›cak bir odada serinlemek
iste¤i, do¤al bir istemdir ve bu istekle insan pencereyi açmak ister. Ama odada
hasta biri varsa akl› bafl›nda biri pencereyi açmaz, akl›n› kullanarak ahlâkî bir se-
çimde ve davran›flta bulunur. Yine karn› aç olan ve yiyecek alma imkân›ndan yok-
sun olan bu insan, çalmak ya da yiyecekleri izinsiz almak yerine aç kalmay› se-
çebilir. Böyle bir irade ile bafllayan ahlâkî tutum, gerçekte insan›n özgürlü¤ünü or-
taya koyar. 

Ünite 
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• ‹rade, insan›n kararlar›nda belirleyici ve etkin olan güçtür. 

• ‹nsan›n iradeye dayal› davran›fllar›, tabii davran›fllar›ndan ayr›l›r.
‹radeli davran›fllar isteyerek, bilinçli olarak yap›ld›¤› için özgür dav-
ran›fllard›r. Biz bu özgür davran›fllara ahlâkî davran›fllar ad›n› veririz.

Bitkiler ve hayvanlar yaflant›lar›n› sürdürebilmek için kendilerine özgü
özelliklere sahiptirler. Örümcekler yiyecek elde etmek için a¤ örer,
ar›lar kovanlarda yaflar, kufllar yuva yapar, koyunlar yiyecek olarak
hangi otlar› yiyeceklerini bilir. Her hayvan do¤al ortam› içinde nas›l
yaflayaca¤›n›; kendisi için neyin iyi neyin kötü oldu¤unu içgüdüsel
olarak bilir.



Özgürlük, beraberinde davran›fllardan do¤acak sonuçlar› kabullenmeyi, yani so-
rumlulu¤u getirir.

‹nsan, insan olman›n gere¤i olarak her fleyden önce kendinden, hayat›n ve varl›-
¤›n bütününe yönelik davran›fllar›ndan sorumludur.

Bizler, ahlâkî olarak yap›lmas› gereken davran›fllara iyi; yap›lmamas› gereken
davran›fllara kötü deriz. Mesela, derse geç gelen bir ö¤rencinin ö¤retmene niçin
gecikti¤ini belirtirken do¤ruyu söylemesini iyi, yalan söylemesini ise kötü olarak ni-
telendiririz. 

3. ‹nsan›n ‹liflkiler Dünyas› ve Ahlâk

Dünyaya gelen her insan varl›kla ba¤lant› içindedir. Her insan›n do¤al ve tarihsel
çevresiyle ve di¤er insanlarla iliflkileri vard›r. Bu s›rada ortaya ç›kan ahlâk, kiflinin
baflka insanlara yönelen tutum ve davran›fllar›yla bizzat yaflayarak var k›ld›¤› iliflki-
lerde flekillenmektedir. ‹nsan›n di¤er insanlarla olan iliflkisi ancak ahlâkla anlam ka-
zanmakta ve belli bir düzene kavuflmaktad›r.

Ünite 
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• Özgürlük, kiflinin ak›l ve iradesini kullanarak do¤ru olan davran›fl› se-
çebilmesidir. 

• Özgürlük, istenilen her fleyi yapmak anlam›na gelmez. Zira ne tabi-
at ne de içinde yaflan›lan kültür kiflinin istedi¤i herfleyi yapmas›na
izin verir.

Peki insan neden sorumludur ya da neyin sorumlusudur?

‹nsan›n özgür olmas› ve sorumlu davranabilmesi için mutlaka iyi ve
kötüyü bilmesi gerekir. 

?

Davran›flta bulunmak ayn› zamanda de¤erlendirme yapmakt›r. Bir
kiflinin davran›fl›, hem kendi tutumunu de¤erlendirmesi hem de iliflkide

oldu¤u di¤er insanlar›n durumunu de¤erlendirmesini içerir. 



Biz, tutum ve davran›fllar›m›zla iliflkide ol-
du¤umuz insanlara bir fleyler yükleriz;
di¤er insanlar da, bize yapaca¤›m›z
bir fleyler yüklerler. Bunlardan baz›-
lar›na, haklar ve yükümlülükler ad›-
n› veririz. Bu noktada bir ödev
ahlâk› ortaya ç›kar ki bu, ahlâk sa-
has›n›n en aslî temeli ve çekirdek un-
surudur. 

Ayr›ca insanlar, düzenli bir sosyal haya-
ta sahip olmak için davran›fl kurallar›, ilke ve
esaslar ortaya koyarlar. Her toplum bu kabil ilke,
kural ve esaslara sahiptir. Gelenek ve görenekler de bu bak›mdan anlaml›d›r.
Hukuk da son derece önemlidir. Ahlâk ise birlikte yaflama sanat›d›r.

4. ‹nsan ‹liflkilerinde Ahlâkî De¤erler

‹nsanlararas› iliflkilerde ortaya ç›kan ahlâk de¤erleri, en basit flekliyle "iyi" ya da
"kötü" fleklinde nitelendirilen davran›fllarla ilgili de¤erlerdir. Birilerine "yard›m et-
mek nas›l bir davran›flt›r?" diye sorulunca, "iyi" bir davran›flt›r; "yalanc›l›k nas›l bir
davran›flt›r?" diye sorulunca, "kötü" bir davran›flt›r fleklinde de¤erlendirilmesi ahlâkî
bir de¤erlendirmedir. 

Ünite 
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• Davran›fl ve de¤erlendirmelerimiz, kendimizi etkiledi¤i gibi baflka in-
sanlar› da etkiler. Davran›fl ya da de¤erlendirmelerimizin baz›lar›
önemsiz iken, di¤erleri tüm hayat›m›z› etkileyecek ölçüde önemlidir. 

Ahlâk, daima gerekli sosyal bir kuvvettir ve ahlâk bizatihî hayatla
birliktedir. Hayat›n hiçbir alan› ahlâktan ayr› düflünülemez.



‹nsan›n oldu¤u her yerde de¤er ve de¤erlendirme olacakt›r. Bu de¤erler, bizi ilgi-
lendirdi¤i gibi baflkalar›n› da ilgilendirir ve dolay›s›yla hayat›m›z› derinden etkile-
di¤i için önemli de¤erlerdir.

5. Karakter Gelifliminde Ahlâkî De¤erlerin Yeri

‹nsan›n en büyük görevi, hayat›n anlam›, gayesi ve gerçek de¤erini keflfetmek ve
di¤er insanlarla paylaflmakt›r. Ahlâkî de¤erler, insan› insan yapan de¤erlerdir. Bu
de¤erlerin tümü insan› oluflturur; eylemlerimiz, davran›fllar›m›z ve seçimlerimiz
flahsiyetimizin/karakterimizin ifadesidir. 

‹nsan›n flahsiyeti, karakteri, yaflant›s› ile oluflur ve geliflir. Ahlâkî yaflant›, insan›n
flahsiyetini oluflturan, hayat› boyunca devam eden tutarl› olma halidir. Bu yüzden
ahlâkî hayat, içimizdeki iyili¤i sürdürdü¤ümüz, her zaman iyi niyet sahibi oldu¤u-
muz hayatt›r. Ahlâkî hayat, insan›n flahsiyetini gelifltirerek infla eder. Bu infla süre-
cinde kifli, kendi bencilli¤inden ç›kar ve içindeki özle karfl›lafl›r. Bu karfl›laflmada,

Ünite 
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• Ahlâkî de¤erler, davran›fllarm›z› yönlendiren ilkelerdir. 

• Ahlâkî de¤erler, insanlara iyi ve kötünün ne oldu¤unu gösterir. 

• ‹nsan için iyi hayat›n ne oldu¤u ya da insan›n nas›l yaflamas› gerek-
ti¤i, ancak ahlâkî de¤erler ile belirlenir. 

• Ahlâkî de¤erler, bize insan olma bilincini verir. 

Ahlâkî de¤erler, iliflkilerde ortaya ç›kt›¤› için hiçbir zaman kaçamayaca-
¤›m›z, hayat›m›zda her zaman bulunacak de¤erlerdir.

• fiahsiyet/karakter, insan›n kendine özgü yap›s›, onu baflkalar›ndan
ay›ran temel belirti ve onun davran›fl biçimlerini belirleyen ana özel-
liktir.



Yunus Emre’nin "bir ben vard›r bende ben-
den içeri" deyiflinde oldu¤u gibi içimiz-
deki, en derinimizdeki öz "ben"i fark
ederiz. Bu öz "ben," hem kendine
hem de di¤er varl›klara sayg› duyar
ve ayn› zamanda tüm var olanlar
karfl›s›nda sorumlu oldu¤unu hisse-
der. Zira ahlâk, varl›ktan sorumlu ol-
mak, insana ve hayata sayg›l› olmak
demektir. 

Ahlâk›, "flahsiyet/karakter" olarak tarif
edersek, her insan›n ortak olan ve bütün in-
sanlarca paylafl›lm›fl olan insanî de¤erlerden yete-
rince pay alm›fl bir "benlik" gelifltirmek zorunda oldu¤u kolayl›kla anlafl›labilir.
fiahsiyetin geliflmesi, iyi ortamlarda gerçekleflir. Bu yüzden kiflinin iyi olan fleyler-
le iliflkisi, flahsiyetinin gelifliminde fayda sa¤lar. Kiflili¤i gelifltirmeyen, engelleyen
fleyler ise kötüdür. ‹nsan flahsiyetini gelifltirmek ve olgunlaflt›rmak için iyiliklere
yönelmeli, kötülüklerden uzak durmal›d›r. 

6. Toplumun Gelifliminde Ahlâkî De¤erler

Ahlâk, insanlar aras›ndaki iliflkilerin temelidir. ‹nsan, bir toplum içinde ancak
ahlâkî de¤erler ile insanl›¤›n› yaflama imkân› bulabilir. Toplumun d›fl›nda kalarak
tek bafl›na insanca yaflamak mümkün de¤ildir. Çünkü insan yarat›l›fltan sosyal bir
varl›kt›r. 

Ahlâkî de¤erler bir toplumda ne derecede kök salar, benimsenir ve geliflirse, o
toplumda o derecede ahlâkl› ve karakterli insan yetiflir. Ahlâkî bir hayat hususun-
da kiflinin, baflkalar›yla daima iflbirli¤i içine girmesi gerekir. Çünkü insanlar, kar-
fl›l›kl› olarak birbirinin karakterini etkiler. Bu etkileme sürecinde ahlâkî de¤erleri ya-
flamak ve paylaflmak, bireyin ve toplumun geliflimi için zorunludur. 
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Ahlâkî de¤erler aras›nda en baflta geleni insan›n insana sayg› duymas›d›r. Bu yüz-
den ahlâk, bir anlamda baflkalar›n› gözetmek, kendi hareketlerimize dikkat etmek
ve baflkalar›yla düzeyli bir iliflkiyi gerçeklefltirmekle somutlafl›r. 

‹nsan›n mutlulu¤unun, ancak sosyal faaliyetlere kat›ld›¤›nda artaca¤›; bireysel ola-
rak yapamad›¤›m›z fleyleri paylafl›mla ve karfl›l›kl› iflbirli¤i ile yapabilece¤imizi;
birbirimizin s›k›nt›s›n› paylaflmakla hayat› kolaylaflt›rabilece¤imizi, tek bafl›na kar-
fl› ç›kamad›¤›m›z kötülüklerin üstesinden grup iflbirli¤iyle gelebilece¤imizi unutma-
mam›z gerekir.
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• ‹nsan, baflkalar›n› afla¤› çekerek, kendisini yükseltemez. Mesela tü-
keticilerin haklar›na ald›r›fl etmeyen sat›c› k›sa süre sonra doland›ra-
ca¤› bir al›c› bulamaz. Bu yüzden ahlâkî de¤erleri benimsemeden
do¤ru bir sosyal davran›fl ve dolay›s›yla ahlâkl›, huzurlu bir toplum
oluflamaz. 

• Ahlâk›n etkin olmad›¤› bir toplumda huzursuzluk, karmafla ve karga-
fla oluflur, hatta zamanla kanun da çok fazla etkili olamaz. 

Mutluluk, paylaflmakla artar.



Ünitenin Özeti

Ahlâk, insanlar›n iliflkilerinde uymakla
yükümlü olduklar› davran›fl biçimleri
ve kurallar› olarak tan›mlanabilir. ‹n-
san›n di¤er canl›lardan fark›, irade-
ye sahip olmas›d›r. ‹rade, insan›n
karar vermesini sa¤layan güçtür.
Davran›fllar›m›z› isteyerek yapma-
m›z, bizim özgür oldu¤umuz sonucu-
nu ortaya ç›kar›r. ‹nsan›n özgür ve so-
rumlu davranabilmesi ahlâka iflaret eder.
Ahlâk, asl›nda iliflkilerde ortaya ç›kar. ‹nsan
iliflkilerinde, insanlar›n davran›fllar›n› yönlendiren il-
kelere ahlâkî de¤erler deriz. Dolay›s›yla de¤erleri yaflamak, ahlâkl› olmak demek-
tir. Ahlâkî de¤erler, insan olman›n de¤erleri ya da kifli de¤erleri oldu¤u için, bizi
yani flahsiyet ve karakterimizi oluflturur. Ahlâkî de¤erler bir toplumda ne derece
kök salar ve geliflirse, o toplum ahlâken o kadar yükselir. Ahlâkî de¤erlerin etkin
olmad›¤› bir toplumda huzursuzluk, karmafla ve kaos oluflur. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Niçin ahlâka ihtiyaç duyar›z?

2. Ahlâk, birlikte yaflama sanat›d›r. Niçin, aç›klay›n›z?

3. Ahlâkî de¤erlerin hayat›m›zdaki önemi nedir?

4. Ahlâkî de¤erler ile karakterimizin oluflmas›nda nas›l bir iliflki vard›r?

5. Toplumun geliflmesinde ahlâkî de¤erlerin önemi nedir, örneklerle aç›klay›n›z?
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De¤erlendirme Sorular›
1. Afla¤›dakilerden hangisi, bir toplum içinde kiflilerin uymak zorunda olduklar›

davran›fl biçimleri ve kurallar olarak tan›mlan›r?

A) Âdet ve gelenekler
B) Sorumluluk
C) Ahlâk
D) ‹çgüdü

2. Afla¤›dakilerden hangisi, davran›fllar›m›z› yönlendiren, hayat›m›za yön veren
ya da nas›l yaflamam›z gerekti¤ini bize bildiren ilkelerdir?

A) Bilimsel veriler
B) Ahlâkî de¤erler.
C) Hurafeler
D) ‹çgüdüsel davran›fllar

3. Afla¤›dakilerden hangisi, bireyin kendine özgü yap›s›, onu baflkalar›ndan ay›-
ran temel belirti ya da bireyin davran›fl biçimlerini belirleyen ana özellik anla-
m›na gelir?

A) Sorumluluk
B) Cinsiyet
C) Yap›
D) Karakter

4. Toplumun geliflimi için ahlâkî de¤erlere ihtiyaç vard›r. Bu ihtiyac› afla¤›dakiler-
den hangisi yans›tmaz?

A) ‹nsan sosyal bir varl›k oldu¤u için,
B) Huzurlu bir toplum oluflturmak için,
C) ‹nsanca yaflamak için,
D) ‹çgüdülerimize uygun yaflamak için.
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5. Afla¤›dakilerden hangisi, ahlâkî de¤erlerin özümsendi¤i, geliflti¤i bir toplumda
beklenmez?

A) Bu toplumda kötülükler ve huzursuzluk yayg›nd›r. 
B) Bu toplumda kardefllik duygusu geliflmifltir.
C) Bu toplumda yard›mlaflma yayg›nd›r. 
D) Bu toplumda iyilikler hususunda iflbirli¤i vard›r.
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ÜN‹TE 22ÜN‹TE 22
‹SLÂM’DA AAHLÂK‹SLÂM’DA AAHLÂK



Ünitede Neler Var?

1. Din-Ahlâk ‹liflkisi

2. ‹slâm’a Göre Ahlâk

3. ‹slâm’›n Ahlâka Verdi¤i Önem

4. ‹man, ‹badet ve Ahlâk ‹liflkisi

Ünite Hakk›nda

‹slâm, insanlara uymalar› halinde hem bu dünyada hem di¤er dünyada mutlu ola-
caklar› bir hayat tarz› sunar. Bunun benimsenmesi kifliyi ‹slâm ahlâk›na sahip k›-
lar. Dinin emretti¤i biçimde yaflamak, ahlâkî bir hayat yaflamakt›r. Ahlâk, imanla
irtibatl›d›r ve kayna¤›n› dinden al›r. Kur’an-› Kerim, sevgili Peygamberimizin haya-
t› ve sözleri, ‹slâm ahlâk›n› oluflturan temellerdir. ‹slâm ahlâk›, evrensel ilkeleri ile
insan ve toplumun yüce Yaratan’›n hoflnut olaca¤› biçimde flekillenmesini ve böy-
lece mutlu olmas›n› hedefler. ‹slâm, inanç esaslar›yla tutarl› bir ahlâkî yaflant› ön-
gördü¤ü için; iman, ahlâk ve ibadet aras›nda ayr›lmaz bir ba¤ kurmufltur.

Bu ünitede, yukar›da özetlendi¤i gibi, din-ahlâk iliflkisi; ‹slâm’a göre ahlâk, tan›m›
ve mahiyeti; ahlâk›n kaynaklar›; ‹slâm’›n ahlâka verdi¤i önem ve iman, ibadet ve
ahlâk aras›ndaki iliflki incelenecektir. 

Ö¤renme Hedefleri

Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda;

1. Din-ahlâk iliflkisini yorumlayabileceksiniz.

2. ‹slâm ahlâk›n›n kaynaklar›n› s›n›flayabileceksiniz.

3. ‹slâm’›n ahlâka verdi¤i önemi söyleyebileceksiniz.

4. Ahlâk›n, bireysel, toplumsal ve evrensel boyutta sa¤lad›¤› kazan›mlar› söyleye-
bileceksiniz.

5. ‹man, ibadet ve ahlâk iliflkisi hakk›nda bilgi sahibi olacaks›n›z.
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Üniteyi Çal›fl›rken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

2. Ünite bafl›nda verilen amaçlara ulafl›p ulaflamad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ula-
flamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

3. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

4. Ö¤renmek için kitapla yetinmeyiniz. Kitab›n sonunda yer alan kaynakçadan
ulaflabildi¤iniz eserleri inceleyiniz.

1. Din-Ahlâk ‹liflkisi

Din ve ahlâk, tarih boyunca çok yak›n iliflki içinde olmufltur ve birbiriyle ayr›lmaz
flekilde ba¤lant›l›d›r. Din ahlâk› merkeze al›r ve onsuz din düflünülemez. Dinin özü
Allah’›n r›zas›n› gözeten ahlâkt›r.

Din, insan›n kiflili¤ini gelifltirmek ister ve insan›n davran›fllar›yla ilgilenir. Dolay›s›y-
la, din hayat›n tüm yönlerine iliflkin ahlâkî de¤erleri içine al›r. Din, daima ahlâkî
yaflay›fl› tavsiye eder. Bu yüzden dini, “insanlar›n saadete ulaflmak için inanarak
hayatlar›na yans›tt›klar› ahlâkî de¤erlerin bütünü” olarak tarif etmek mümkündür.
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Ö¤renelim

“Din, güzel ahlâkt›r?“ ifadesi ne anlama gelmektedir?

• ‹slâm’›n ana gayesi ahlâkl› bir insan ve toplum oluflturmakt›r. 

• Yüce dinimiz ‹slâm, insanlara ahlâkî bir yaflay›fl biçimi sunarak onla-
r›n ahlâkî bak›mdan yükselmelerini sa¤lar. Nitekim, Peygamberimizin
ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderilmifl olmas›, bu gayeyi
aç›k bir flekilde dile getirir.

?



Bu tariften hareketle, inanç yönünden en
erdemli, en üstün olan›n, ahlâkça en
mükemmel olan oldu¤u sonucu ç›ka-
r›labilir. 

Din, insan›n Allah’a iman ba¤la-
m›nda, kendisine, baflkalar›na ve
hatta di¤er varl›klara karfl› vazifele-
rini bildirerek, ona de¤er k›lavuzlu-
¤u yapar. Din insanlara hangi ideal-
lere yönelmeleri, nas›l davranmalar›
ve ne tür bir karakter oluflturmalar› gerek-
ti¤ini bildirir. Din taraf›ndan istenilen yafla-
ma tarz› ahlâkl› bir yaflama tarz›d›r.

‹nsanlar aras›ndaki iliflkileri düzenleyen bir kurallar manzumesi olarak dinin ortaya
koydu¤u ahlâk, insan›n mutlulu¤unu hedef al›r. Çünkü ilahî ça¤r›n›n hedefi, güzel
ahlâka sahip mutlu insand›r. ‹nsanlar›n mutlu olmalar› bu ça¤r›ya uymakla müm-
kündür. Dinde en yüksek de¤er kayna¤› Allah’t›r ve Allah’›n buyruklar› ayn› za-
manda ahlâk› da kapsar. Dolay›s›yla dinî aç›dan ahlâkl› olabilmek ancak dinî hü-
kümlere uymakla mümkündür. Bu sebepten dindar insan, ahlâkî görevlerini yapar-
ken ayn› zamanda sevap kazand›¤›n›; ahlâk kurallar›n› çi¤nemesi halinde de gü-
nah iflledi¤ini düflünür.

Din görünen dünyan›n ötesinde bilmedi¤imiz, görünmeyen ve flimdiki hayat›m›zla
iliflkili olan baflka bir alemi haber verir. Dolay›s›yla, hayata dinî kavramlar ›fl›¤›n-
da bak›ld›¤›nda dünya daha genifl ve daha de¤erli görülür ve bu bak›fl aç›s›, in-
san›n ahlâk anlay›fl›na yeni ufuklar açar. 
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• Din, ahlâkî hayat›n en derin boyutlar›n› bize tan›t›r.

• Din, en olgun ahlâkî hayat› peygamberler vas›tas›yla insanlara gös-
terir. 



‹nsanlar güzel ahlâkl› insan›n nas›l olmas› gerekti¤ini peygamberlerin davran›flla-
r›ndan kolayca ö¤renebilir. Güzel ahlâkl› olabilmek için her konuda peygamber-
leri örnek almak, ahlâkî hayat› gerçeklefltirmek aç›s›ndan insana büyük bir kolay-
l›k sa¤lar. Zira örnek ve model olmaks›z›n bir ahlâkî yaflant› gerçeklefltirmek pek
mümkün de¤ildir. 

2. ‹slâm’a Göre Ahlâk

‹slâm’a göre ahlâk dinden asla ayr›lmaz. ‹slâm, ahlâk› daima dinî bir temele da-
yand›r›r. ‹slâm aç›s›ndan ahlâk ilkeleri, sadece ak›l ile ç›kar›lan kurallar de¤il; ya-
rat›l›fltan insan benli¤ine yerlefltirilmifl olan özsel sezgilerdir. ‹slâm’da ahlâk, insa-
n›n tabiat›, insan tecrübesi ve insan akl› üçlüsü içerisinde temellendirilebilir. ‹nsan
tabiat›, en temelde ahlâkî duygulara kaynakl›k yapar. ‹nsan tecrübesi, ahlâkî duy-
gular›n uygulanabilir; insanl›k için yararl› ve gerekli olduklar›n› gösterir. Ak›l ise,
bu ikisini mant›kî aç›dan sistemlefltirerek bir ahlâk anlay›fl› fleklinde anlafl›labilir bir
hale getirir.

‹slâm’›n gayesi insanlar› hakka, do¤ruya yöneltmektir. Kiflinin do¤ru, dürüst ve gü-
venilir bir kifli olmas› hedeftir. Hakka flahitlik etmeyi, haktan, do¤rudan yana ola-
bilmeyi, kiflili¤i yerinde, ahlâkî olgunlu¤u yakalam›fl insanlar baflarabilir. Ahlâkî
hayat›, iman hayat›n›n uzant›s› olarak gören ‹slâm, hayat›n pratik, ahlâk ve inanç
boyutlar›n›n birbirinden kopuk düflünülemeyece¤ini vurgular. 
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• ‹slâm, insanl›¤a bir yaflama tarz› sunar. ‹nsanlar›n nas›l yaflamalar›
gerekti¤ini, nas›l bir hayat sürdürürlerse mutlu olacaklar›na iliflkin ilke-
ler sunar. 

• ‹slâm’a göre ahlâk, ‹slâmiyet’in sunmufl oldu¤u de¤erlerin/ilkelerin
benimsenmesi ve içtenlikle yaflanmas›d›r. 



‹slâm’a göre hem iman›n hem de ahlâk›n nas›l olmas› gerekti¤ini gösteren, dos-

do¤ru yolda ve büyük bir ahlâk üzere olan Peygamber Efendimiz’dir. O, "Ben gü-

zel ahlâk› tamamlamak için gönderildim" (Malik; Muvatta, “Husnü’l-huluk”, 8, II/904) di-

yerek ‹slâm’›n özünde güzel ahlâk oldu¤unu ilan eder.

‹slâm’›n ahlâk ilkeleri, gerek Kur’an-› Kerim ayetleri, gerekse Hz. Peygamberin söz-

leri ile her seviyedeki insan›n kolayca anlayaca¤› flekilde ifade edilmifltir. Bu ilke-

ler, kiflinin Allah’a iman ba¤lam›nda, kendine ve baflkalar›na ait görev ve sorum-

luluklar›ndan bafllayarak, aile, vatan, devlet, maddî ve manevî çevresine karfl› gö-

rev ve sorumluluklar›n› göstermektedir. 

‹slâm’›n ahlâk ilkeleri, insan› iyilikleri ifllemeye, kötülüklerden kaç›nmaya ve yüküm-

lülüklerini gerçeklefltirmeye teflvik eder. Esasen ibadetler de insan› kötülüklerden

uzaklaflt›r›r ve ahlâken olgunlaflt›r›r. Bu aç›dan ahlâk, fert ve toplumu yükselten ve

sayg›n bir konuma getiren davran›fllar bütünü olarak kabul edilebilir. 

Ünite 
2

25

Ahlâk "iyi"nin gerçekleflmesi olarak anlafl›l›rsa; "‹yilik, yüzlerinizi
do¤u ve bat› taraflar›na çevirmeniz (den ibaret) de¤ildir. As›l iyi-
lik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere
iman edenlerin; mala olan sevgilerine ra¤men, yak›nlar›na, ye-
timlere, yoksullara, yolda kalm›fla, (ihtiyac›ndan dolay›) isteyene
ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namaz› dosdo¤ru k›lan,
zekât veren, antlaflma yapt›klar›nda sözlerini yerine getirenlerin
ve zorda, hastal›kta ve savafl›n k›z›flt›¤› zamanlarda (direnip)
sabredenlerin tutum ve davran›fllar›d›r. ‹flte bunlar, do¤ru olanlar-
d›r. ‹flte bunlar, Allah’a karfl› gelmekten sak›nanlar›n ta kendileri-
dir" (Bakara, 2/177).



Ahlâk’›n Tan›m› ve Mahiyeti
Ahlâk kelimesi, Arapça "hulk" kelimesinin ço¤uludur. Hulk, "din, tabiat, huy ve ka-
rakter" gibi anlamlara gelir. Sözlükte, din, huy, hal ve hareket tarz› gibi anlamla-
ra gelen ahlâk, ayn› zamanda insanda yerleflmifl bulunan flahsiyet ve karakter ya-
p›s›na iflaret etmektedir. 

Bu tarifin tahlili bizi ahlâk›n mahiyeti ile ilgili flu sonuçlara götürür: 

1. Ahlâk; insan›n fiil ve davran›fllar›ndan ziyade bunlar›n kayna¤›, yani bu fiil ve
davran›fllar› meydana getiren manevî kabiliyetler bütününü ifade eder. Buna göre
ahlâkî fiiller ahlâk›n kendisi olmay›p onun bir sonucu ve tezahürü anlam›na gelir. 

2. Ahlâk sadece iyi huylar ve kabiliyetler anlam›na gelmez; kelime anlam› itiba-
riyle iyi ve kötü tüm huylar› ifade eder. Dolay›s›yla kendisinde iyi huylar gelifltirmifl

olana "iyi ahlâkl›," kötü huylar gelifltirmifl olana "kö-
tü ahlâkl›" denir. 

3. Ahlâk insanda gelip geçici hal ol-
may›p onun manevî yap›s›nda yerle-
flen, bir meleke halini alan kabili-
yetler bütününe iflaret eder. Ahlâ-
k›n bu özelli¤i eylemlerimizin az
da olsa daimi olmas› gerekti¤ini
gösterir. 

4. Ahlâk, insan›, düflünüp tafl›n-
maya, herhangi bir bask› ve zorla-

maya gerek kalmaks›z›n görevleri be-
nimseyerek ve gönül rahatl›¤› içinde
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• Ahlâk, insan nefsinde yerleflen öyle bir melekedir ki, davran›fllar hiç-
bir zorlama olmaks›z›n, düflünüp tafl›nmadan bu meleke sayesinde
kolayl›kla ortaya ç›kar. 



yapmaya sevk eder. Benimsenen ve gönüllü olarak kabul edilen fleyler, ahlâk›n
geliflip güçlenmesinde önemli bir unsurdur, çünkü ahlâk e¤itimi asl›nda irade e¤i-
timidir.

‹slâm Ahlâk›n›n Kaynaklar›

‹slâm ahlâk›, hayat› yönlendiren ilkelerden oluflur. Bu ilkelerin temel kayna¤›

a) Kur’an-› Kerim, b) Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayat› ve sözleridir.

Kur’an-› Kerim

Kur’an, ahlâkî de¤erleri, iyi ve kötüyü bize en güzel ve en etkileyici bir flekilde ta-
n›t›r. 
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• ‹slâm ahlâk›n›n ilk kayna¤› Kur’an-› Kerim’dir. Kur’an’›n ortaya koydu-
¤u tüm güzellik ve de¤erler, ‹slâm ahlâk›n› ifade eder. 

• Kur’an, öncelikle insan›n bireysel ve toplumsal özelliklerini kabul ede-
rek, onu ahlâkî bir varl›k haline  getirecek genel kaideleri koyar. 

• Kur’an, insanî özellikleri göz önünde bulundurarak inanm›fl insanda
bir fluur hali meydana getirmeye çal›fl›r. Bu fluur hali, Kuran’›n ana te-
malar› olan iman, ibadet  ve ahlâkî bir temele oturtulan insan
iliflkilerinde kendini gösterir.

"Ey iman edenler! Zann›n bir ço¤undan sak›n›n. Çünkü zann›n
bir ço¤u günaht›r. Birbirinizin kusurlar›n› ve mahremiyetlerini arafl-
t›rmay›n. Birbirinizin g›ybetini yapmay›n. Herhangi biriniz ölü
kardeflinin etini yemekten hofllan›r m›? ‹flte bundan tiksindiniz. Al-
lah’a karfl› gelmekten sak›n›n. fiüphesiz Allah tövbeyi çok kabul
edendir, çok merhamet edendir" (Hucurat , 49/12).



Kur’an-› Kerîm, iyi ve kötü iflleri tan›tt›ktan
sonra iki yoldan birini tercih edenlerin

ak›betini haber verir. Böylece insana
davran›fllar›n›n neticesini peflinen
haber vermek suretiyle kendini ayar-
lama imkân› sa¤lar. Kur’an, iyilik
ve güzelliklerin yap›lmas›nda ruh
ve gönülleri ahlâk d›fl› kayg›lardan,

niyet ve düflüncelerden olabildi¤ince
ar›nd›rmay› öngörür. Kur’an, daimi

olarak imana ve salih amele vurgu yapa-
rak kiflinin inand›klar›yla tutarl› bir hayat sür-

mesini ister.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Hayat› ve Sözleri

‹slâm ahlâk›n›n ikinci kayna¤›, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) hayat›
ve sözleri, yani Sünneti’dir. Sevgili Peygamberimiz, Allah’›n buyruklar›n› eksiksiz
bir flekilde insanlara bildiren ve bu buyruklar› en iyi flekilde uygulayan örnek in-
sand›r. 
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• Bir yaflama tarz› olan ahlâk, Hz. Peygamberin flahs›nda berrak bir
flekilde somutlaflm›flt›r. O, ‹slâm dininin infla etmek istedi¤i kamil  in-
san modelini göstermifltir. Bu yüzden Peygamberimizi örnek almak
müslüman için insanî ve dinî bir görevdir. 

• Yüce Allah, Peygambere hitaben "Sen elbette yüce bir ahlâka
sahipsin" (Kalem, 68/4) buyururken; insanlara hitaben de "Andolsun,
Allah’›n Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuflmay›
uman, Allah’› çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vard›r"
(Ahzab, 33/21) buyurmufltur.



Ahlâkî güzellikleri tamamlamak için gönderilmifl olan yüce Peygamberimiz,
yaflant›s› ve sünnetiyle bir ahlâk e¤itimcisi ifllevi görmüfltür. Onun örnekli¤i, inan-
c›yla tutarl› bir hayat yaflamas›nda aranmal›d›r. fiüphesiz onun ahlâk e¤itim ve ö¤-
retimini anlamak, hayat›n› tüm ayr›nt›lar›yla incelemekle mümkün olacakt›r. 

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’i örnek almak, ‹slâm’a inananlar için insa-
nî ve imanî bir görevdir. Bu yüzden o, her dönem için örnek ve model insand›r.
Ancak, onu gerçekten örnek alabilmenin birtak›m flartlar› vard›r. Bu flartlar›n bafl›n-
da Kur’an-› Kerim’i iyi ö¤renmek gelir. Çünkü Hz. Peygamber, hayat›n› Kur’an’a
göre yönlendirmifltir. Onun hayat›, yaflant› halindeki Kur’an tefsiri gibidir. Hz. Ai-
fle’ye Peygamberimizin ahlâk›n›n nas›l oldu¤u soruldu¤u
zaman flu cevab› vermifltir: "O’nun ahlâk›
Kur’an idi" (Ali el-Kari, fierhu’fl-flifa I/222). Bu
bak›mdan Kur’an’› iyi ö¤renmek, onun
örnekli¤ini anlaman›n en öncelikli
flart›d›r.

Sevgili Peygamberimizi örnek ala-
bilmenin ikinci önemli flart›; onun
olaylar karfl›s›ndaki tak›nd›¤› tav›r-
lar›n› iyi bilmektir. Bu durum ise,
onun hayat›n› iyi ö¤renmekten ge-
çer. Çünkü, Hz. Peygamberin haya-
t›, dinî buyruklar›n sosyal hayata geçiril-
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Hz. Peygamberin ahlâk modeli olmas› hususunda akla gelebilecek
bir soru fludur: Peygamberimizden 14 as›r sonra, onun yaflad›¤› kül-
tür ve co¤rafyadan apayr› bir ortamda yaflayan insanlar›n, peygam-
berimizi bugün örnek almas› mümkün müdür? E¤er mümkünse, bu na-
s›l olacakt›r? Bu soruyu s›n›fça cevaplay›n›z.

?



mifl somut flekilleri; ilahi vahyin somutlaflm›fl görünümleridir. Hem Kur’an’› hem de
Hz. Peygamberin hayat›n› ve sünnetini en iyi flekilde ö¤renmek, onun nas›l örnek
al›naca¤›n› bize ö¤retecektir.

Bugün ‹slâm ahlâk›n›n ne oldu¤unu anlamaya çal›fl›rken, önce temel kaynaklar
olan Kur’an-› Kerim ve Sünnet’i anlamak ön flartt›r. Ancak bunu yaparken, ‹slâm’›n
on befl as›rl›k tarihî ve toplumsal tecrübesini de görmezlikten gelemeyiz.
Bafllang›çtan bugüne Kur’an ve Sünnet’in öngördü¤ü ahlâkî de¤erleri anlama,
yorumlama ve kültürel kal›plara dökme hususunda Müslümanlar›n ortaya koyduk-
lar› gelenek ve birikimi de tan›mak gerekir.

3. ‹slâm’›n Ahlâka Verdi¤i Önem

‹slâm, âlemdeki varl›klar aras›ndaki birli¤i ve düzeni gerçeklefltirmesi için ahlâkî
esaslara çok önem vermifltir. Bu yüzden ‹slâm ahlâk› sadece kifliler aras› iliflkileri
de¤il, di¤er varl›klarla iliflkileri de kapsar.  
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• ‹slâm, insan›n bu dünyada varolman›n amac›ndan sapmamas›, yara-
t›c›yla ba¤›n› sürdürmesi hususunda yol göstermek için gönderilmifl bir
de¤erler bütünüdür. Bu de¤erler bütününü benimseyerek yaflamak ise,
‹slâm ahlâk›na göre yaflaman›n ta kendisidir. 

• ‹slâm, mükemmel ahlâk› oluflturmak için insanl›¤a gönderilmifl f›trat di-
nidir.

• ‹slâm dininde iman ve ibadetlerin nihai hedefi, insan› ahlâkî yönden
gelifltirmektir. 

Bu gelene¤i veya gelenekleri tan›maya çal›flmak, ‹slâm ahlâk›n› gün-
cellefltirmemize engel olmaz m›? Bu soruyu tart›fl›n›z!?

‹slam ahlâk›n›n tüm varl›klarla iliflki düzenini kapsamas›n› tart›fl›n›z!



Ahlâk›n Bireysel Kazan›mlar›

‹nsan›n mahiyeti, ‹slâm’›n istedi¤i ahlâk esaslar›na uygundur. ‹slâm ahlâk›, en mü-
kemmel varl›k olan insana lay›k oldu¤u en yüksek de¤eri vermektedir. Çünkü ‹s-
lâm nazar›nda insan, yarat›lm›fllar›n en üstünü olan bir varl›k; varolufl a¤ac›n›n en
verimli meyvesi, ‹lahi Yarat›m›n ihtiflam tac›d›r. Bundan dolay› ‹slâm’›n benimset-
mek istedi¤i ahlâk ilkeleri, daima yüksek varl›k olan insan›n geliflimini, de¤erini
koruyup gelifltirmesini göz önünde bulundurur. Di¤er fleylerin de¤eri de, insan ha-
yat›yla olan iliflkilerinden ve insan hayat› üzerindeki etkilerinden kaynaklan›r. 

‹slâm ahlâk›, kiflinin ferdî imkânlar›n› geniflleterek insanca yaflamas›n› sa¤layacak
bir hayat tablosu sunar. Bu hayat tablosunda en hay›rl›lar, ahlâk› en güzel olan-
lard›r. Bu durum ise, ahlâk›n gerçek mümin olman›n alameti oldu¤unu bize söyler.
Allah’a sayg› temeline dayal›, ferdî ve sosyal planda yücelmenin ve de¤er kazan-
man›n tek ölçüsü sadece ahlâkca olgunluktur. 
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Ahlâkl› kifli, d›flar›dan yönlendirilen de¤il kendi kendisini yöneten
kiflidir, sözünü tart›fl›n›z!

• Kur’an öncelikle, insan benli¤inin tahlilini yapar ve insan› bu konuda
düflünmeye sevk eder. 

• ‹slâm’›n hedefledi¤i insan bireyselleflmifl, yani bencillikten uzak, ken-
dinin, görevinin, yarat›l›fl›n›n ve kendi imkanlar›n›n fark›nda olan;
buna inanan flahsiyet sahibi biridir. Bu fluur sayesinde kifli, kendisini
gelifltirerek ahlâkî bir varl›k haline gelir. Bu noktada ortaya ç›kan
ahlâk, d›flardan zorla kabul ettirilmifl bir mahiyette de¤il; insan
benli¤inden/f›trattan ortaya ç›kan kamil bir  ahlâkt›r.



Ahlâk›n Toplumsal 
Kazan›mlar›

Toplumsal bir varl›k olan insan yafla-
mak için sosyal çevreye ihtiyaç du-
yar. ‹nsan›n onuruna yak›flan bir
flekilde yaflamas› ve mutlu olmas›
için sosyal çevrenin ahenk içinde
olmas› gerekir. Elbette bu sosyal

ahenk, toplumu oluflturan bireylerin
sorumluluklar›n›n, yarat›l›fl hikmetinin

fark›nda olmalar›yla; fert ve toplumun ya-
p›s›n› bozacak davran›fllardan da kaç›n-

malar›yla sa¤lanabilir. Zira toplumu bozup, yozlafl-
t›racak kötülük ve çirkinliklerden kaç›nan bireylerin oluflturaca¤› toplumlar ahenk
içinde yaflar. Bu yüzden ahlâk, insan› kendisiyle oldu¤u gibi, içinde yaflad›¤› top-
lumla da bar›fl›k hale getirmeyi amaç edinir. Hz. Peygamber böyle bir bireyi flöy-
le tan›t›r:

Dinimiz ‹slâm, ahlâk bak›m›ndan zinde bir toplum ister. 

Elbette bu model, iyilik ve takva hususunda yard›mlaflacak; kendisi için istedi¤ini
baflkas› için isteyecek; kendisinden ziyade toplumun menfaatini gözetecek; kötü-
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"Mümin, kendisi insanlarla kaynaflan ve insanlar›n da kendisi ile
kaynaflabilece¤i kimsedir. Ülfet kurmayan ve kendisi ile ülfet ku-
rulmayan insanda hay›r yoktur" (Ahmed, Müsned II, 400).

‹slâm’›n öngördü¤ü toplum, iyilik ve güzellikleri göstermek, kötülük ve
çirkinliklere karfl› ç›kmak bak›m›ndan tüm insanl›¤a örnek olacak model bir

toplumdur. 



lükleri örtecek; iyiliklere ça¤›racak; kendisinde tüm ahlâkî de¤erlerin ve güzellikle-
rin tezahür edece¤i e¤itimli bireylerden oluflacakt›r. 

Ahlâk›n Evrensel Kazan›mlar›

‹slâm, insan hayat›n›n bütün yönlerini ›slah etmek, insanlar›n ›slah›yla da toplumun
ve evrenin ›slah›n› gerçeklefltirmek ister. Bireyden bafllayarak topluma ve oradan
aleme uzanan bu ›slah süreci evrensel bir mahiyet içerir. Dolay›s›yla ‹slâm ahlâk›,
evrensel kazan›mlar› içeren bir yap›dad›r. Kur’an’da bu evrensel ›slah sürecinin
z›dd›na tutumlar ise daima elefltirilir. Yüce Allah, "O, (senin yan›ndan) ayr›l›nca
yeryüzünde bozgunculuk yapma¤a, ekin ve nesli yok etme¤e çal›fl›r. Allah ise
bozgunculu¤u sevmez" (Bakara, 2/205) buyurur. 

‹slâm ahlâk›n›n evrensel ilkeleri, varl›¤›n ve hakikatin kayna¤› olan yüce Allah’a
dayanmaktad›r. 

4. ‹man, ‹badet ve Ahlâk ‹liflkisi
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• ‹slâm’da ahlâk ilkeleri, bütün insanl›¤a seslenen ve tüm varl›klarla iliflki-
leri ilgilendiren evrensel mahiyette derin ve kuflat›c› kurallard›r.

• Varolufltan sorumlu olmak; hayata sayg›l› olmak, temel haklara sayg›
ve onlar› korumak, marufu emretmek, hoflgörü, maddî ve manevî te-
mizlik, dürüstlük, merhamet, adalet vb. kavramlar ‹slâm ahlâk›n›n ev-
rensel boyutlar›n› yans›tan de¤erlerdir.

• Gerçek bir mümin inançlar›yla tutarl› bir ahlâkî yaflay›fla sahiptir. 
• ‹man, davran›fllar›m›z›n oluflmas›na yol açan bir fluur üretir. Bu fluur,

ibadetler ile desteklendi¤inde tezahür eden yaflant› ahlâkî bir yaflan-
t›, kifli ise ahlâkî bir varl›k olur. Bu yüzden iman, ibadet ve ahlâk ara-
s›nda çok s›k› bir iliflki vard›r.



‹man-Ahlâk ‹liflkisi

‹slâm, ahlâkî hayat ile iman aras›nda s›k› bir iliflki görür. Çünkü hak ve do¤ruluk,
ancak söz ve davran›fllar›nda do¤ru olan kimselerde tezahür eder. Bu bütünlük
Kur’an’› Kerim’de flöyle dile getirilir:

‹man ve ahlâk bütünlü¤ünü istikamet olarak nitelendiren ‹slâm, iman› insan davra-
n›fl›n›n ruhu olarak görür. Bu ruh, ahlâkl› olman›n, hayat› güzel davran›fllarla süs-
lemeyi hedefleyen niyet ve kararl›l›¤›n ad›d›r. 

‹man› ve davran›fl› s›k› biçimde birbiriyle irtibatl› gören ‹slâm, iman yönünden en
muteber olan›n ahlâkça en iyi olan; en hay›rl› olan›n da ahlâkça en güzel olan
oldu¤unu beyan eder. Nitekim, hem iman›n hem de ahlâk›n nas›l olmas› gerekti-
¤ini, "dosdo¤ru yolda ve büyük bir ahlâka sahip olan" Hz. Peygamber bizlere
göstermifltir. 

‹badet-Ahlâk ‹liflkisi

‹badet, yarat›c› ve her fleyin sahibi yüce Allah karfl›s›nda, insan›n benli¤inin far-
k›nda olmas› ve O’nun önünde kendine özgü bir flekilde derinden sayg› ve e¤ili-
flin bir ifadesidir.

‹slâm ibadetlerle ahlâk aras›nda s›k› ba¤ kurmaktad›r. Zira, ibadet, hayatta tak›-
n›lacak tavr›n; insan›n davran›fllar›na inand›¤› de¤erlere göre flekil vermesinin ifa-
desidir. Nitekim "Bana kulluk edin. ‹flte bu dosdo¤ru yoldur, diye emretmedim mi?"
(Yasin, 36/61) ayetinde bu iliflkiye iflaret edilir. 
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"fiüphesiz Rabbimiz Allah’t›r" deyip sonra da dosdo¤ru olanlara
hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de" (Ahkaf, 46/13).

"fiüphesiz "Rabbimiz Allah’t›r" deyip de, sonra da dosdo¤ru olan-
lar var ya, onlar›n üzerine ak›n ak›n melekler iner ve derler ki:
"Korkmay›n, üzülmeyin, size (dünyada iken) vaat edilmekte olan
cennetle sevinin!" (Fussilet, 41/30).



‹badetler, hem kalbimizdeki iman› güçlendirir hem de iyi ahlâkl› olmam›z› sa¤lar.
Mesela, befl vakit namaz bize daima Allah’› hat›rlat›r, her türlü çirkin davran›fltan
vazgeçirir. Oruç, flefkat ve merhamet duygular›n› gelifltirir, elimizi haramdan, dili-
mizi yalandan korur. Zekât cimrilikten kurtar›r, baflkalar›na karfl› iyilik ve yard›mse-
verlik duygular›n› gelifltirir, topluma faydal› bir insan haline getirir. Böylece ibadet-
lerle beslenen inanç, iyi ahlâk meyvelerini vermifl ve insana gerçek de¤erini ka-
zand›rm›fl olur. 

Ünitenin Özeti

‹slâm’›n ana gayesi ahlâkl› bir insan ve toplum oluflturmakt›r. ‹slâm, insan›n Allah’a
iman çerçevesinde, kendisine, baflkalar›na ve hatta di¤er varl›klara karfl› vazifele-
rini bildirerek ona de¤er k›lavuzlu¤u yapar. Ahlâk de¤erleri de bunun içindedir.
‹slâm, ahlâkî hayat›n en derin ve en zengin boyutlar›n› Hz. Peygamberin örnekli-
¤i ile göstermifltir. Hz. Peygamber, "Ben güzel ahlâk› tamamlamak için gönderil-
dim" diyerek ‹slâm’›n esasen güzel ahlâk oldu¤una iflaret etmifltir.

‹slâm’a göre ahlâk›n temel kayna¤› Kur’an-› Kerim’dir. Kur’an-› Kerim ahlâkî de¤er-
leri bize en güzel ve en etkileyici biçimde tan›t›r. ‹slâm ahlâk›n›n ikinci kayna¤›,
sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.) Sünneti’dir. 

‹slâm ahlâk›, evrensel kazan›mlar› ile bireyin ferdî imkânlar›n› geniflleterek insan-
ca yaflamas›n› sa¤layacak bir hayat tablosu sunar. Bu hayat tablosunda en hay›r-
l›lar, en ahlâkl› olanlard›r. Bireyleri ahlâkl› olan toplumlar, huzurlu ve mutlu olurlar.
‹slâm, insandan inanc›yla tutarl› bir ahlâkî yaflay›fl ister. Nitekim, iman ve ahlâk
bütünlü¤ünü istikamet olarak nitelendiren ‹slâm, ibadetleri de bu bütünlü¤e dahil
ederek yaflanacak bir hayat infla eder.
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Tart›flal›m

Mevlana’n›n, "Bütün cihan› araflt›rd›m, güzel ahlâktan daha üstün bir
liyakat bulamad›m"  sözünü tart›fl›n›z.



Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Din ve ahlâk aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z?

2. ‹slâm ahlâk›n›n kaynaklar› nelerdir?

3. Ahlâk›n bireysel ve toplumsal kazan›mlar› nelerdir?

4. ‹man-ahlâk iliflkisini aç›klay›n›z?

5. ‹badet-ahlâk iliflkisini aç›klay›n›z?

De¤erlendirme Sorular›

1. Afla¤›dakilerden hangisi, ‹slâm’›n ana gayesidir?

A) ‹nsanlar› çile çekmeye davet etmek.

B) ‹nsanlar› korkutmak.

C) ‹nsanlar› bafl› bofl davranmaya sevk etmek.

D) ‹nançlar›yla tutarl› davranan ahlâkî bir toplum oluflturmak.

2. Afla¤›daki hadislerden hangisi, ‹slâm’›n esasen güzel ahlâk oldu¤unu anlat›r?

A) "Temizlik, iman›n yar›s›d›r."

B) "Ben güzel ahlâk› tamamlamak için gönderildim." 

C) "Güler yüz sadakad›r."

D) "Bizi aldatan bizden de¤ildir."

3. Afla¤›dakilerden hangisi ‹slâm ahlâk›n›n temel kaynaklar›ndand›r?

A) Hurafeler.

B) Hikaye ve efsaneler.

C) Âdet ve gelenekler.

D) Hz. Peygamberin hayat› ve sözleri.
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4. Afla¤›dakilerden hangisi, ahlâk›n bireysel kazan›mlar›ndan de¤ildir?

A) Bireyin insanca yaflamas›n› sa¤lar.

B) Bireye sosyal planda de¤er kazand›r›r ve bireyi yüceltir. 

C) Bireyi bencillik duygusuna yöneltir. 

D) Yüce Allah’›n sevgisini kazand›r›r.

5. Afla¤›dakilerden hangisi, ibadet ve ahlâk iliflkisini yans›tmaz?

A) Namaz k›lmak, bizi her türlü çirkin davran›fltan korur

B) Oruç tutmak, flefkat ve merhamet duygular›m›z› gelifltirir.

C) Zekât vermek, bizi cimrilikten kurtar›r.

D) Baflkalar›na yard›m etmek, bizi meflhur eder.
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ÜÜNN‹‹TTEE 33ÜÜNN‹‹TTEE 33
‹‹SSLLÂÂMM AAHHLLÂÂKKIINNIINN‹‹SSLLÂÂMM AAHHLLÂÂKKIINNIINN
ÖÖNNGGÖÖRRDDÜÜ⁄⁄ÜÜ ÖÖRRNNEEKKÖÖNNGGÖÖRRDDÜÜ⁄⁄ÜÜ ÖÖRRNNEEKK

‹‹NNSSAANN ‹‹NNSSAANN 



Ünitede Neler Var?
1. ‹slâm Ahlâk›nda ‹yi ve Övülen Tutum ve Davran›fllar

2. ‹slâm Ahlâk›nda Kötü ve Yerilen Davran›fllar

Ünite Hakk›nda 
Bu ünitede ‹slâm ahlâk›n›n öngördü¤ü iyi ve övülen tutum ve davran›fllar ile kötü

ve yerilen davran›fllar anlat›lacakt›r. ‹slâm ahlâk›n›n öngördü¤ü örnek insan; iyilik

ve do¤ruluk üzere, baflkalar›na maddî yard›mda bulunan, namuslu, emanete ri-

ayet eden, hoflgörü ve ba¤›fllama sahibi, sab›rl›, tevazu sahibi, daima sözünde

duran, görgülü, insanlarla iyi geçinen, onlara güzel söz söyleyen, yard›msever

insand›r. Bu davran›fllar› gösteren insan, cimrilik yapmaz; iftira etmez; yapt›¤› iyi-

likleri bafla kakmaz; baflkalar›n› çekifltirmez; kibirli davranmaz; insanlar aras›nda

bozgunculuk etmez; haset etmekten uzak durur; mal›n› saç›p savurmaz; gösterifl-

ten sak›n›r; zina ve fuhfla tevessül etmez; sarhoflluk ve kumardan uzak durur; bü-

yücülük vb ifllere meyletmez; herhangi bir ifl yaparken rüflvet vermez ve almaz.

Ö¤renme Hedefleri
Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda;

1. ‹slâm ahlâk›n›n öngördü¤ü örnek insan›n özelliklerini bileceksiniz.

2. ‹slâm ahlâk›nda iyi ve övülen tutum ve davran›fllar› söyleyebileceksiniz.

3. ‹slâm ahlâk›nda kötü ve yerilen davran›fllar› söyleyebileceksiniz

4. ‹slâm ahlâk›n›n öngördü¤ü örnek insan olma özelliklerini gerçeklefltirmeye istek-

li olacaks›n›z.

Üniteyi Çal›fl›rken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen amaçlara ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ula-

flamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.
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2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Ö¤renmek için kitapla yetinmeyiniz. Kitab›n›z›n sonunda bir kaynak listesi su-
nulmaktad›r. Bu listeden ulaflabildi¤iniz kaynaklar› inceleyiniz.

1. ‹slâm Ahlâk›nda ‹yi ve Övülen Tutum ve Davran›fllar
‹slâm ahlâk›nca iyi görülen ve övülen tutum ve davran›fllara sahip olmak, bu dav-
ran›fllar arac›l›¤›yla flahsiyet kazanmak; kiflilik infla etmek içindir. Ahlâk, bir hayat
tarz› oldu¤u için ahlâkî güzelliklerin bir flah›sta al›flkanl›k; tutum ve davran›fl hali-
ne gelmesi gerekir. 

‹yilik ve Do¤ruluk
‹slâm’da ahlâkî "iyilik" kavram›n›n karfl›l›¤› olarak pek çok kelime kullan›lmaktad›r.
"Salah," "birr," "hay›r," "maruf," "hasen," "tayyib," "ihsan" kavramlar› yerine göre iyi-
lik olarak tercüme edilebilir. Bu kavramlar›n ortak yönü, içten ve samimi bir iman-
dan do¤mas› ve onunla uyum arzeden güzel davran›fllar› tasvir etmesidir. 

Ak›ll› insan, faydan›n iyiliklerde, zarar›n ise kötülüklerde bulundu¤unu görebilen in-
sand›r. Bu yüzden herkes gücü yetti¤i oranda ahlâk›n› güzellefltirerek, iyilik ve gü-
zelli¤e yönelmelidir. Bilinmelidir ki, yap›lan iyiliklerin lezzeti, bu dünyadaki hiçbir
lezzet ile mukayese edilmez ve iyilik yapmaktan do¤an sevinç, o iyili¤e ulaflma-
n›n verece¤i sevinçten daha çok olacakt›r. Kuran’› Kerim’de Allah Teâlâ: "… fiüp-
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Tart›flal›m

Peygamberimiz Muhammed’in müslümanlar için en güzel örnek ol-
mas› ne demektir? Tart›fl›n›z.

Dünyada insanlarla kurulan iyi iliflkiler ve güzel davran›fllar; ahirette
elde edilmek istenen yüksek dereceler hep iyiliklerle meydana gelir.

?



hesiz Allah, iyilik edenleri sever" (Bakara, 2/195) ve "fiüphesiz, iyiler, Naîm cenne-
tindedirler" (‹nfitar, 82/13) buyurarak yap›lan iyiliklerin mükafat›n› beyan etmifltir.

Kur’an’da "s›dk" ve "hakk" olarak geçen do¤ruluk, Mevlana’n›n ifadesiyle, insan›n
ya oldu¤u gibi görünmesi ya da göründü¤ü gibi olmas› halidir. Alimler, do¤rulu-
¤u flahsiyetin meyvesi, asaletin esas›, makbul bir huy ve hay›rl› bir süs olarak tas-
vir ederler.  

Do¤ruluk, insan olman›n gerektirdi¤i bir yaflant› halidir. ‹nsan herhangi bir menfaat
için de¤il de sadece insan olman›n gere¤i olarak s›rf Allah’›n r›zas›n› kazanmak için
do¤ru olmal›d›r. Çünkü do¤ruluk da t›pk› iyilik gibi, bizi dünya ve ahirette sorumluluk-
tan kurtaracak ve insanlar aras›nda yüksek makama erdirecek güzel bir erdemdir.
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• ‹slâm ahlâk›n›n özü olan do¤ruluk; insan›n içi ile d›fl›n›n, özü ile sö-
zünün bir olmas› demektir. 

• Do¤ruluk, insan›n söyledikleri ile yapt›klar› aras›ndaki uyumun ad›d›r.

• Do¤ruluk, güzel ahlâk sahibi insan›n ay›rt edici vasf›d›r.

"Allah flöyle diyecek: "Bugün do¤rulara, do¤ruluklar›n›n yarar
sa¤layaca¤› gündür." Onlara; içinden ›rmaklar akan, içinde
ebedî kalacaklar› cennetler vard›r. Allah onlardan raz› olmufl,
onlar da Allah’dan raz› olmufllard›r. ‹flte bu büyük baflar›d›r"
(Maide, 5/119).

Her ahlâkî erdem gibi, do¤ruluk da ancak iliflkilerde ortaya ç›kar.
Beflerî iliflkilerde do¤ru davranamayan insanlar, yalanc›, sahtekar
veya ikiyüzlü gibi s›fatlarla nitelenirler. Münaf›k, belirli ilkelere inan-
mad›¤› halde, inan›yor gözüken kiflidir. Böyle olanlar do¤ru insanlar
de¤il, iki yüzlü kimselerdir.



Baflkalar›na Maddî Yard›mda Bulunmak (‹nfak)

‹nfak, asl›nda sosyal dengenin sa¤lanaca¤› bir faaliyettir ve bu faaliyet fluurlu
insan iflidir. fiöyle ki, insan›n elindeki mallar, hakikatte Allah’›nd›r; meflru biçimde
faydalanmas› için insanlara emanet edilmifltir. ‹nsanlar›n elinde bulunan mallarda-
ki tasarrufu, vekilin tasarrufu gibi oldu¤undan mal sahibi ne emrederse ona insa-
n›n uymas› gerekir. 

Baflkalar›na yard›mda bulunma, bir ihtiyac›n giderilmesi olarak de¤il; insan olma-
n›n bir gere¤i olarak görülmelidir. Yani bir kimse di¤er bir kimseye baflka bir
nedenle de¤il; kendisinin yard›mda bulunmak gibi bir insani yükümlülü¤ü oldu¤u
için yard›m etmelidir. Zira, kamil insan olman›n yolu baflkalar›na yard›m eli uzat-
maktan geçmektedir. Bu yüzden muhtaçlar›n yard›ma ihtiyac›ndan çok, imkan sa-
hiplerinin yard›m etmeye muhtaç olduklar› düflünülmelidir. Böyle bir anlay›fl, toplum-
daki eflitsizlikleri, insanlar aras›ndaki ayr›l›klar› gidermenin yolunu açacakt›r.

Namuslu Olmak (‹ffeti Korumak)

Ahlâkî bir varl›k olman›n gere¤i olan iffet, dünyada sayg›nl›¤› olan, huzurlu, ahi-
rette Allah’›n hoflnutlu¤una ermifl mutlu insanlar›n tutum ve özelliklerindendir. 

‹ffet, ruhun temizli¤i; günahtan ve kabahatlerden uzak duruflun ifadesidir. ‹ffet ken-
dine ait olmayan hiçbir fleye göz dikmemek; her konuda gözü tok olmak anlam›-
na da gelir. Her konuda meflru ve helal olana kani olan, k›saca kendi hakk›na ra-
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"Akrabaya, yoksula ve yolda kalm›fl yolcuya haklar›n› ver, fakat
saç›p savurma. Çünkü saç›p savuranlar fleytanlar›n kardeflleridir.
fieytan ise Rabbine karfl› çok nankörlük etmifltir" (‹sra, 17/26-27).

‹slâm ahlâk›n›n öngördü¤ü insanî özelliklerden biri de infak etmektir.
‹nfak, zekat ve sadakan›n d›fl›nda Müslüman›n Allah r›zas› için yak›n-
lar›na, fakirlere, muhtaçlara ve hay›r yerlerine yard›mda bulunmas›d›r.



z› olan kimse de iffetli kimsedir. Ancak, iffet denilince akla ilk gelen ›rz ve namu-
sun korunmas›d›r. Baflkas›n›n ›rz ve namusuna, kendi ›rz ve namusu gibi sayg› gös-
termek asl›nda kendi ›rz ve namusunu korumakt›r. 

Bilindi¤i gibi insan›n temel güdülerinden biri flehvettir. fiehvet, karfl› cinse; kad›n›n
erke¤e, erke¤in kad›na duydu¤u cinsel duygunun da ad›d›r. fiehvetin pefline dü-
flüp ars›zl›k etmek, kötü bir davran›fl oldu¤u gibi, flehveti büsbütün öldürmek de
makbul bir fley de¤ildir. Bu duyguyu meflru yoldan ve ölçülü olarak koruman›n ad›
iffet olarak tan›mlan›r. Dindarl›¤›n özünü oluflturan bu özellik, her türlü isteklere, fle-
hevi arzulara karfl› sabr› içerir. 

Namuslu olman›n bir gere¤i de haya sahibi olmak-
t›r. Haya, utanma duygusudur. Bu duygu, sa-
hibini kötülüklerden ve günah olan söz, fi-
il ve davran›fllardan al›koyar. Hayan›n
ortadan kalkmas›, kötü olan söz, fiil ve
davran›fllar›n ifflas›, bunlar›n toplum-
da yay›lmas›na, ahlâk›n bozulmas›-
na sebep olur. Hayan›n imandan bir
flube oldu¤unu ve hayan›n ancak ha-
y›r getirece¤ini söyleyen Hz. Pey-
gamber, inanan kimselerin hayal› ve if-
fetli olmalar›n› istemekte ve Allah’›n haya
sahiplerini sevdi¤ini bildirmektedir.
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"Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sak›ns›nlar, iffetleri-
ni/›rzlar›n› korusunlar. Bu davran›fl onlar için daha nezihtir.
fiüphe yok ki, Allah onlar›n yapt›klar›ndan hakk›yla haberdard›r.
‹nanan kad›nlara da söyle, gözlerini haramdan sak›ns›nlar,
›rzlar›n› korusunlar" (Nur, 24/30-31).



Emanete Riayet Etmek

Emanet insan f›trat›n›n özü ile alakal›
oldukça genifl bir kavramd›r. ‹lk ba-
k›flta emanet denilince, korunmak ve
istedi¤i zaman sahibine verilmek
üzere birisine teslim edilen bir fley
akla gelir. Oysa emanet, en küçü-
¤ünden en büyü¤üne bütün sorumlu-

luklar›m›z› kapsar. Dolay›s›yla ema-
netten söz edilince hayattaki bütün so-

rumluluklar›n akla gelmesi gerekir. Sa¤l›-
¤a dikkat etmek, saklanmas› istenen bir söz,

kar›kocan›n aralar›ndaki bir s›r, eflyan›n do¤ru kul-
lan›m›, herhangi bir görevi yerine getirmek, al›fl veriflte dürüstlük vs. hepsi emanet
kavram› içinde anlafl›labilir. 

Emanete riayet etmek, esas›nda güvenilir insan olman›n, do¤al sonucudur. ‹slâm
dini, ahlâk ilkeleriyle güvenilir bir insan oluflturmak ister. Sevgili Peygamberimiz bu
hususu "Müslüman, insanlar›n elinden ve dilinden güvende oldu¤u kimsedir"
(Tirmizî, ‹man, 12) diyerek dile getirir. Hadiste ifade edilen "elinden ve dilinden gü-
vende olmak" en genifl anlam›yla, bilgi ve davran›fl›ndan emin olunan kifliyi tasvir
etmektedir. Bilgisi ve davran›fl› aras›nda uyum kuramayan kimse, hem Kur’an’da
hem de hadislerde k›nanm›flt›r: "Ey iman edenler! Yapamayaca¤›n›z fleyleri niçin
söylüyorsunuz? Yapamayaca¤›n›z fleyleri söylemeniz Allah kat›nda büyük gazap
gerektiren bir ifltir" (Saf, 61/2-3).

Ünite 
3

44

Peygamberimiz bir hadislerinde "Bizi aldatan bizden de¤ildir" (Müs-

lim, ‹man, 164) buyurarak emanete riayet etmenin, örnek ve olgun in-
san olman›n ay›r›c› ölçütü oldu¤unu ortaya koymufltur.



Adil Olmak
Adalet, her fleyi yerli yerine koymak, hak edenin hakk›n› ne eksik ne fazla eksik-
siz vermek olarak tarif edilebilir. Adaletin z›dd›, zulüm ve taflk›nl›kt›r. Bir toplumda
dirlik ve düzenin sa¤lanmas› ve bu düzenin sürdürülmesi ancak adalet sayesinde
mümkündür. 

Adalet, yaflant› haline getirilmesi gereken ahlâkî bir de¤erdir. ‹nsan›n adaleti
yaflant› haline getirmesi demek; hangi ifli yap›yorsa o ifli hakk›yla yapmas› demek-
tir. Bir baflka deyiflle adalet, ifli nas›l yapmak gerekiyorsa o flekilde yapmak
demektir. 

Adalet, her türlü befleri iliflkide gözetilmesi gereken temel ahlâkî bir fazilet oldu¤u
için, adalet konusunda titizlik göstermek gerek ferdin ge-
rekse toplumun huzuru için zorunludur. Çünkü bir
toplumda ifller; yap›lmas› gerekti¤i flekilde
yap›lmaz, ehline teslim edilmez ve hak
edenin hakk› verilmezse, o toplumda
dirlik ve düzenden bahsetmek müm-
kün olmaz. Böylesi toplumlarda,
haks›zl›k, zulüm ve anarfli ortaya ç›-
kar. Bu konuda flu hadisi flerif ne ka-
dar anlaml›d›r. "‹fller ehil olmayanla-
ra verildi¤i zaman, k›yameti bekleyi-
niz" (Buhârî, ‹lim, 2). 
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"fiüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmay›, yak›nlara yard›m etmeyi
emreder; hayas›zl›¤› ve azg›nl›¤› da yasaklar. Düflünüp tutas›n›z
diye size ö¤üt veriyor" (Nahl, 16/90).



Ehil olmayan kimselere yapamayacaklar› görevlerin verilmesi, hak ve hukukun gö-
zetilmemesi demektir. Hak ve hukukun gözetilmedi¤i, adaletin sa¤lanmad›¤› top-
lumun insanlar›nda güven ve itimat kalmaz. Bu da toplumda bar›fl›n bozulmas›na
sebep olur. Toplumda bar›fl adalet ile sa¤lanabilir. Adaletin sa¤lanmas› ise, her
bir insan›n do¤ruluktan ayr›lmamas›, özellikle sorumluluk makam›ndaki kimselerin
adaletten taviz vermemesi ile mümkündür. “Adalet, mülkün temelidir” sözü, bilhas-

sa yönetmenin ve yöneticilerin sorumlulu¤unu hat›rlatmak için söylenmifltir.

Kardefllik

‹slâm toplumunun dayand›¤› ahlâkî ilkelerden biri de kardeflliktir. Kur’an-› Kerim
bütün insanlar›n kardeflli¤ine iflaret eder ve sonra iman kardeflli¤ine vurgu yapar.
Kur’an-› Kerim’de "Müminler ancak kardefltirler. Öyleyse kardefllerinizin aras›n› dü-
zeltin. Allah’a karfl› gelmekten sak›n›n ki size merhamet edilsin" (Hucurat, 49/10)

ayeti ile kardeflli¤in sadece kan ve süt ba¤›ndan kaynaklanmad›¤›; inanç ve gö-
nül ba¤›n›n da insanlar› kardefl yapt›¤› belirtilir. Ayette kastedilen dünya ve ahiret
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Okuma Parças›
Kad›n›n biri h›rs›zl›k suçundan Hz. Peygamber’in huzurunda dava
edilir. Kad›n çok itibarl› bir aileye mensuptur. Ona ceza verilmemesi
için herkes seferber olmufltur. Hz. Peygamber nezdinde teflebbüse
geçilmek istenir. Kimse cesaret edemez. Hz. Peygambere, O’nun
çok sevdi¤i Usame b. Zeyd’i gönderirler. Bunun üzerine Hz. Pey-
gamber (s.a.s.) dünya durdukça de¤eri her gün daha iyi anlafl›lacak
unutulmaz tavr›n› koyar ve buyurur:
- Sizden önce geçmifl milletler, iflte bunun için helak olmufllard›r. ‹çle-
rinden ileri gelenler suç ifllerse, göz yumulur, onlara ceza verilmezdi.
Kimsesiz, zay›f insanlar suç ifllerse onlar cezaland›r›l›rd›. Allah’a ye-
min ederim ki, k›z›m Fat›ma da h›rs›zl›k etse cezas›n› vermekte tered-
düt etmezdim!" (Buhari, Hudûd, 12).



kardeflli¤idir. Böyle bir kardefllik, inananlar›n her türlü menfaat duygusundan ar›-
narak, herhangi bir ç›kar arzusundan uzak ve her türlü flaibeden temizlenmifl bir
sevgi ortaya koymas›d›r. ‹slâm’da bir kimseyi di¤erine ba¤layan kardefllik ba¤›,
imand›r. 

Kardefllik, birlik ve beraberlik demektir. Fert olarak ayr› olmalar›na ra¤men bir
topluluk içersinde yaflayan müminler, birbirlerini bütünleyen, biri di¤erine destek
olmak suretiyle oluflan sa¤lam bir bina gibidir. Birinin derdi, s›k›nt›s› hepsini
ilgilendirir. Bu birlik ve dayan›flma, samimi bir duygu ve ideal iflidir. Bu idealin
daimi olarak beslenmesi, g›dalanmas› gerekir. Hz. Peygamber, "Hiçbiriniz kendisi
için diledi¤ini di¤er kardefli için istemedikçe iman etmifl olamaz" (Buhârî, ‹man, 7)

sözüyle kardeflli¤in ölçüsünü bildirmifltir. Bu ölçüye göre müminler kardeflleri için
ancak iyilik isteyecekler. Zira ahenk, kaynaflma, bütünleflme, birlik, iyi niyet,
samimiyet ve birbirimiz için hay›r dilemekle ve istemekle mümkün olur. 

Allah yolunda kardefllik yüz yüze olmay› gerektirir. Bu sebeple her hangi bir se-
bepten dolay› veya dünyevi menfaat sebebiyle bir kimsenin di¤erini terk etmesi
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‹man  kardeflli¤i, gönül ba¤lar›n›n en kuvvetlisi, kalp iliflkilerinin en
metini ve ruh kaynaflmas›n›n en yücesidir. Bu eflsiz kardeflli¤in yüce-
li¤inde, temizli¤inde, derinli¤inde ve devaml›l›¤›nda hayret verici bir
sevgi fleklinin tezahür etmesi flafl›lacak bir fley de¤ildir. Bu sevgiyi
‹slâm "Allah u¤runda sevgi" diye isimlendirmifltir. Dolay›s›yla ‹slâm
kardeflli¤i iman sevgisine dayan›r ve bu sevgi bütün yarat›klara yö-
neliktir. Bu sevginin temelinde Yunus'un diliyle "yarat›lan› hofl gör ya-
ratandan ötürü" anlay›fl› yatar.

Kardeflli¤in olmad›¤› yerde sevgi yeflermez, sevginin olma-
d›¤› yerde de birlikten, bütünlükten ve kardefllikten söz edilemez.



sevginin kaybolmas›na yol açar, sevgiye dayanan kardefllik ve dostlu¤un hukuku
kayboldu¤unda birlik ve beraberlik de kaybolmufl olur. 

Hz. Peygamber yaflay›fl›yla, kardeflli¤in ne denli önemli oldu¤unu göstermifltir.
Peygamberimiz kardeflleri ile beraber hicret etmifl; onlarla beraber çal›flm›fl; Be-
dir, Uhud ve Hendek' te onlarla beraber savaflm›fl; onlarla beraber sevinmifl ve
üzülmüfltür. 

Birlik ve beraberli¤in itici gücü olan kardefllik üzerine titreyerek, bunun korunmas›n-
daki ahlâkî gayretin yitirilmemesi, azalt›lmamas› gerekir. Kardeflli¤in en büyük düfl-
man› olan kötü zan, g›ybet, dedikoduculuk ve özellikle flahsi menfaatleri ön planda
tutmaktan kaç›nmak gerekir. Bu kötü huylar›n zarar›n›n sadece bir veya bir kaç kifli
üzerinde de¤il, bütün bir toplum üzerinde oldu¤unu unutmamal›y›z. 

Hoflgörü ve ba¤›fllama

Güzel ahlâk denildi¤inde ilk akla gelen ilkelerden biri de hoflgörüdür. Hoflgörü,
her fleyi anlay›flla karfl›lama, olabildi¤i kadar hofl görme hali fleklinde tarif edilir.
Hoflgörü, "müsamaha" ve "tolerans" kelimelerinden daha yüksek bir ruh halini ve

üstün bir ahlâk tavr›n› ifade eder. 

Hoflgörü, asl›nda varolufltan kaynakla-
nan bir erdem, bir de¤erdir. Zira insa-

n›n do¤umundan itibaren "insan
haklar›" denen bir tak›m haklarla
donanm›fl kabul edilmesi hoflgö-
rüye yer açar. Bu yüzden
asl›nda hoflgörü, baflkas›na var-
l›kta yer vermek, yer açmak tavr›-

d›r. Baflkas›na varl›kta yer aç-
mak, Bat› düflüncesindeki "yafla-

mak için mücadele" veya "insan insa-
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n›n kurdudur" gibi do¤al olmayan, taassubu ön plana ç›karan anlay›fllar yerine,
ortak yaflamay›, dayan›flmay›, türlerin bekas›n› sa¤layan "do¤al sevgiyi" gösterir.
Hepimizin ortak kabulüdür ki varl›ktaki, varolufltaki ayr›l›klar›n, farkl›l›klar›n mevcu-
diyeti inkar edilemez. Ancak bu "fark"lar›n bir araya getirilerek kaynaflt›r›lmas› ge-
rekmektedir. Bu ise ancak adalet ve gönül ile temellenen hoflgörü ortam›nda ger-
çekleflir. 

Hofl görmeyi, hoflgörülü olmay› mümkün k›lan adalet, varl›¤› yerli yerine koymak,
ona uygun flekilde davranmak anlam›na gelir. Bu manada adaletli olmak, insana
ba¤›fllanan lütuf de¤il; varl›k olman›n, benli¤e sahip olman›n asli yükümlülü¤üdür.
Hoflgörünün kaynakland›¤› di¤er bir unsur da gönüldür. Gönül, muhabbetin, hür-
metin, merhametin, edebin, huzurun birbiriyle kaynaflt›¤› Allah'›n nazargâh›d›r. O,
Allah'›n lütfudur. ‹nsanlardaki bu kutsal yan gerçekten anlafl›l›rsa, herkesi yüce Ya-
rat›c› önünde hofl görmek gerçek anlam›n› bulur. 

Do¤rusu insan hofl görmekle, yani baflkalar›na varl›kta yer açmakla asl›nda kendi
iç huzur ve mutlulu¤una yard›m etmifl olur. Bu bak›mdan hoflgörü, bir lütuf de¤il;
aksine bir görevdir; varoluflun temelinde yatan ahlâkî bir yükümlülüktür, dolay›s›y-
la da insanlar›n hoflgörülü olmama hakk› yoktur.

Olumsuzluklara Karfl› Dayanma ve Direnme (Sab›r)
Bilindi¤i gibi hayat sadece güzellikleri içermez; zorluklar ve s›k›nt›lar hayat›n bafl-
lang›c› ve sonu aras›nda tan›mam›z gereken gerçeklerdir. Hayat› gerçekten anlar-
sak zorluklar ve s›k›nt›lar›n insan›n yetiflmesi ve olgunlaflmas› için gerekli unsurlar
oldu¤unu görürüz. ‹nsan›n hayatta karfl›laflt›¤› güçlüklere, s›k›nt›lara gö¤üs germe-

Ünite 
3

49

"Ey iman edenler, efllerinizden ve çocuklar›n›zdan size düflman
olabilecekler vard›r: Onlardan sak›n›n. Ama affeder, hofl görüp
vazgeçer ve ba¤›fllarsan›z flüphe yok ki Allah çok ba¤›fllayand›r,
çok merhamet edendir" (Te¤abün, 64/14).



sinin ad› sab›rd›r. ‹nsan iman ettikten sonra, iman›n gerektirdi¤i flekilde yaflayabil-
mesi için sab›r flartt›r. ‹slâm alimleri, sabr›n iki boyutuna dikkat çekerler. Birisi in-
sana a¤›r gelen elemlere katlanarak sonucunda güzellik beklemek. Di¤eri de, lez-
zet ve flehvet veren fleylerden uzak durarak, bunlar›n kötü sonuçlar›ndan korun-
makt›r. 

Hayat içindeki zorluk ve s›k›nt›lar, pek çok ‹slâm alimine göre insan›n rehberidir;
çünkü dünyada hiçbir ifl, dertsiz, zahmetsiz meydana gelmez. ‹nsan›n dünyadaki
s›k›nt›lara karfl› tek dayana¤› sab›rd›r. Sab›r, hayat›n zehir gibi s›k›nt›lar›n› etkisiz
hale getiren bir panzehirdir. Sab›r, ancak iflin sonunu görebilenlerin baflarabile-
ce¤i zor bir tutumdur. Çünkü karfl›l›ks›z olarak kimse bir faaliyeti sürdüremez. Do-
lay›s›yla sabretmeyi, zaferden emin olma tavr›na benzetebiliriz. 

Olumsuzluklara karfl› sab›r, insana ulaflabilecek s›k›nt› ve dertleri kendisinden
uzaklaflt›r›r. ‹nanm›fl ve ahlâkl› kifliye düflen, hayat›n güzelliklerini de zorluklar›n›
da birer imtihan konusu olarak Allah’tan bilmek ve güzelliklere flükrederek zorluk-
lara sab›rla gö¤üs germektir. Bu durum, insan› hem olgunlaflt›ran, yaflam direnci-
ni yükselten hem de ona iyilikler kazand›ran bir haldir. Nitekim Hz. Peygamber
bu durumu flöyle aç›klar: "Mümin kiflinin ifline flafl›l›r. Zira onun her ifli, sonuç itiba-
riyle kendisi için hay›rd›r: Bolluk ve nimete kavuflursa onu Allah’tan bilir ve ona flük-
reder; o sayede de bolluk ve nimet sonuç itibariyle onun için hay›r olmufl olur. Dar-
l›k ve musibetle karfl›lafl›rsa onu da Allah’tan bilir ve ona sabreder; o sayede o
darl›k ve musibet de sonuç itibariyle onun için hay›r olmufl olur" (Müslim, Zühd, 64).
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Sab›r, genel olarak zorluk ve s›k›nt›lara ilk anda gösterilen bir kabul-
lenme ve dayanma halini temsil etti¤i gibi; haramlardan uzak kalma
ve dini emirlere sebatla uyma anlam›na da gelir. 

"Andolsun ki sizi biraz korku ve açl›kla, bir de mallar, canlar ve
ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele!" (Bakara, 2/155).



Alçakgönüllülük (Tevazu)
Alçak gönüllü olmak demek olan tevazu, insan›n sayg›nl›¤›n› art›ran ahlâkî erdem-
lerden biridir. Bu haslet, yüce Allah’›n büyüklü¤ü karfl›s›nda insan›n kendi küçüklü-
¤ünü anlamak ve idrak etmek esas› üzerinde geliflen bir anlay›fla dayan›r. Teva-
zu, büyüklenmenin z›dd› olup, fleref ve yükselmenin merdivenidir. Peygamberimiz,
ibadetlerin en üstününün tevazu oldu¤unu ifade ederek, bu tutum ve davran›fl›n
önemini belirtir. 
Tevazu, iyi niyetle yap›ld›¤› ve Allah r›zas› için oldu¤u zaman de¤erlidir. Aksi ha-
li kibir, büyüklenmedir. Nice alçak gönüllü görünen var ki kalpleri kibir doludur.
Tevazu, yaltaklanmak ve alçalmak da de¤ildir, ve böyle olmamal›d›r. ‹nsan han-
gi mevkide bulunursa bulunsun yine insan oldu¤unu ve her hususta aciz ve zay›f
oldu¤unu hat›r›ndan ç›karmay›p, yarat›l›fl ve insan olma bak›m›ndan di¤erlerinden
bir fark› olmad›¤›n› unutmamal›d›r. Kendisinde biraz fazla nimet ve özellik varsa
onu kiflisel gücüne ve tabiat›na vermeyip, yüce Allah’›n kendisine vermifl oldu¤u
bir lütuf ve onu verenin geri alabilece¤ini hat›r›ndan ç›karmamal›d›r. Zira alçak
gönüllü insanlar beraber yaflad›klar› insanlara huzur ve güven verirler. 
Olgunlaflan baflaklar›n yere do¤ru e¤ildikleri gibi, nimet ve meziyet sahibi insan-
lar›n daha çok tevazu göstermesi gerekir. 

Sözünde Durmak

Sözünde durmak ya da verilen bir sözün yerine getirilmesi ahlâkî ilkelerden biri-
dir. Zira bu hal, o kiflinin do¤ru ve dürüst bir kifli oldu¤unu gösterir. Sözünde dur-
mak, birey için oldu¤u kadar, toplumsal hayat için de büyük bir öneme sahiptir.
Hayat›n her an›nda, sözgelimi, günlük ifllerinden tutun da memuriyet, ticaret, aile
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"Rahman’›n kullar›, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kim-
selerdir. Cahiller onlara laf att›klar› zaman "selam!" der (ge-
çer)ler" (Furkan, 25/63).



kurumunun tesis ediliflinde sürekli olarak bir söz veriflin oldu¤unu görmekteyiz. Bu
noktada bir insan›n ahlâkî bak›mdan de¤erlendirilmesi, öncelikle verdi¤i sözlere,
yapt›¤› fiillere sad›k kal›p kalmad›¤› ile belirlenir. O halde insan›n yüce Allah, di-
¤er insanlar ve eflya ile iliflkilerini düzenleyen kurallar›n en temelinde do¤rulu¤u,
verdi¤i söze sad›k kalmas› yatmaktad›r. 

Verdi¤i söze riayet etmemek, Hz. Peygamber taraf›ndan münaf›kl›k alameti say›l-
m›flt›r. 

Görgülü Olmak

Mutlu bir hayat için insanlar›n uymas› gereken ahlâkî ilkelerden biri görgülü olmak-
t›r. Görgüden maksat, bir toplumda insanlar›n birbirleriyle iliflkilerinde olgun ve me-
deni davran›fllarda bulunarak, fert ve toplumun huzur ve mutlulu¤unu sa¤lamakt›r.
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"Antlaflma yapt›¤›n›z zaman Allah’a karfl› verdi¤iniz sözü yerine
getirin…" (Nahl, 16/91). "O kullar adaklar›n› yerine getirirler. Kö-
tülü¤ü her yan› kuflatm›fl bir günden korkarlar" (‹nsan, 76/7).

"Münaf›¤›n alameti üçtür: Konufltu¤unda yalan söyler, söz verdi-
¤inde yerine getirmez, emanete riayet etmez" (Müslim, ‹man,107).

Sözünde durmak, ahlâk ve insanl›k yönünden gereklidir. Zira verilen
sözleri tutmamak insanlar aras›ndaki iliflkileri ve toplumsal düzeni
bozar. Bir kimse, söz verdi¤i zaman onu yerine getirmelidir Zira o
verilen söz, özgür ve flahsiyet sahibi kifli üzerine gerekli bir borçtur.
E¤er o kimse vaadini yerine getiremeyecekse, söz vermemelidir.



Görgülü olmak, çok karfl›lafl›lan günlük ifl-
lerde düzen ve intizam›n hakim olmas›-
na sebep olur, böylece toplum belli
bir rahatl›¤a kavuflur. Görgü kural-
lar› bir toplumun, inanç, ekonomik
güç, teknolojik seviyesi, örf ve
adetlerine göre zamanla de¤ifliklik
gösterebilir. Görgülü olman›n te-
melinde bilgili ve kültürlü olmak var-
d›r. Kültürlü olmak, görgülü olmak,
bütün insani faaliyetlerimize de¤er ve
güzellik katan en önemli özelliklerdir. Say-
g›, görgünün temelini teflkil eder ve görgülü in-
san kendinden baflkalar›na de¤er veren ve yard›mc› olan in-
sand›r. 

Soka¤a tükürmek, çöp atmak, gelifl geçifle mâni olmak, soka¤a tiksindirici çirkin
fleyler b›rakmak görgüsüzlüktür. Vas›talara inip binerken itiflmek, s›ra olan yerler-
de s›ras›n› beklememek çirkin davran›flt›r. Dü¤ün ve bayramlarda her zamankin-
den daha fazla güler yüzlü, nefleli, nazik, ikram edici olmak, büyüklere ve küçük-
lere uygun hediyeler vermek, gönüllerini ve duâlar›n› almak görgülerimiz aras›n-
dad›r. Görgüde, eliyle ve diliyle baflkalar›n› incitmemek esast›r. ‹yi geçim, karfl›-
l›kl› yard›mlaflma, dert ve sevinçlerine ifltirâk, her karfl›laflmada selâmlaflma, hal
hat›r sorma, birbirinden isteklerini imkan ölçüsünde temin etme de önemli görgü
kurallar›ndand›r. 
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"Size bir selam verildi¤i zaman, ondan daha güzeliyle veya ay-
n› selamla karfl›l›k verin: fiüphesiz Allah her fleyin hesab›n› gere-
¤i gibi yapand›r" (Nisa, 4/86).



‹nsanlara ‹yi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek

‹nsanlara karfl› iyi davranmak ve güzel söz söylemek, ‹slâm'›n ahlâkî prensiplerin-
dendir. Güzel söz söylemek denilince insanlar›n ço¤u bunu iltifat etmek, sevgisini
dile getirmek ya da umut veren konuflmalar yapmak olarak alg›lar. Ancak, güzel
söz sadece bunlar de¤ildir.

Güzel söz gönül alan, onur k›rmayan, hak ve do¤ruyu gösteren bütün sözlerdir.
Fertler aras›nda sevginin, hak ve do¤runun üstün tutulmas›, nefret ve düflmanl›¤›n
giderilmesi ancak hakka uygun sözlerle mümkün olmaktad›r. Sözlerin en güzeli Al-

lah’›n kelâm›d›r. Bu yüzden as›l güzel söz insan-
lar› Allah'a ça¤›ran, ahlâkl› olmaya davet

eden sözdür. 

Hz. Peygamber (a.s.) birçok hadisiy-
le, insanlara karfl› güzel söz söyle-
meyi emir ve tavsiye etmifl, bizzat
kendisi de hayat› boyunca kaba
sözden sak›nm›flt›r. Hz. Peygam-
ber flöyle buyurur: "Güzel söz sa-

dakad›r" (Buharî, Sulh, 11; Müslim,

Zekât, 56), "Mümin dil uzat›c› de¤il-
dir, lânet okuyucu de¤ildir, kötü ifl ya-

pan de¤ildir, kötü söz söyleyen de¤ildir"
(Tirmizî, Birr, 48).

‹nsanlara iyi davranmak ve güzel söz söylemek, hay›rl› ifl-
lerin büyüklerindendir. Bu husus hem ayetlerde hem de hadislerde vurgulam›flt›r. 
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"‹yilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülü¤ü en güzel bir flekilde sav.
Bir de bakars›n ki, seninle aras›nda düflmanl›k bulunan kimse
sanki s›cak bir dost oluvermifltir" (Fussilet, 41/34).



Yard›mlaflmak

Toplumun mutlu ve huzurlu yaflamas› için gerekli ahlâkî ilkelerden biri de dayan›fl-
ma ve yard›mlaflmad›r. Yard›mlaflman›n, biri maddî di¤eri ahlâkî olmak üzere iki
yönü vard›r. Maddî yard›mlaflma ve dayan›flma hususunda her Müslüman ihtiyaç
içindeki kardefline Allah r›zas› için yard›m etmek zorundad›r. 

‹slâm’a göre maddî yard›mlaflma, insan olman›n esas› ve dinin de emridir. Zekat,
sadaka, infak, ihsan gibi kavramlarla ‹slâm, inananlara yard›mlaflma hakikatini bir
ibadet olarak telkin etmifltir. Bir toplumun kalk›nmas› ancak dayan›flma ve yard›m-
laflma ölçüsünde mümkün olur. Bu yüzden bireyler, yükselmenin ve kalk›nman›n
hep birlikte olaca¤›n›n bilincine varmal›d›r. 

Yard›mlaflman›n ikinci yönü ise ahlâkîdir. Müslümanlar birbirlerini bilgilendirme,
iyi ve do¤ru olan› gösterme, güzel ö¤ütlerde bulunma ve birbirlerini ayd›nlat›p, çir-
kin ve zararl› olandan men etme gibi görevlerle vazifelidir. Bir toplumun huzurlu
olmas› ancak bu görevlerin yerine getirilmesi ile mümkündür. 
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"…‹yilik ve takvada (Allah’a karfl› gelmekten sak›nma) yard›mla-
fl›n. Ama günah ve düflmanl›k üzere yard›mlaflmay›n. Allah’a kar-
fl› gelmekten sak›n›n" (Maide, 5/2).

"Mallar›n› gece ve gündüz, gizli ve aç›k hayra sarf edenler var
ya, onlar›n mükafatlar› Allah kat›ndad›r. Onlara korku yoktur,
üzüntü de çekmezler" (Bakara, 2/274).

"Allah’a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili
k›ld›¤› maldan (Allah yolunda) harcay›n. ‹çinizden iman edip de
(Allah yolunda) harcayanlar var ya; onlar için büyük bir mükafat
vard›r" (Hadid, 57/7).



2. ‹slâm Ahlâk›nca Kötü Olan ve Yerilen Davran›fllar

‹slâm, bir taraftan insan›n iyi ve övülen davran›fllar› yapmas›n› isterken, di¤er ta-
raftan kötü ve yerilen davran›fllardan kaç›nmas›n› ister. Zira bunlar, insan›n özünü
bozan ve onurunu düflüren tutum ve davran›fllard›r.

Cimrilik

Kötü ve yerilen davran›fllar›n bafl›nda cimrilik gelir. Cömertli¤in z›dd› olan cimri-
lik, insan olman›n haysiyetini ve onurunu zedeleyen kötü huylardan biridir. Cimri-
li¤in ya fakirlik korkusu ve ihtiyaçtan ya da mala afl›r› derecede sevgi beslemek-
ten, yahut nefiste meydana gelen h›rs sebebiyle insanlara sevgi ve ac›may› terk-
ten ileri geldi¤i söylenir. ‹slâm bilginleri, fakir düflmekten korkarak cimrilik edenle-
rin, asl›nda herkesin r›zk›n› veren Allah’a karfl› kötü zan beslediklerini ve bu kim-
selerin ak›l ve fikir noksan› olduklar›n› söylerler. 

Cimri insan kendine ve di¤er insanlara güvenmez. Güven kayna¤› olarak sade-
ce paray› ve maddeyi görür. Ne kadar çok paras› olursa o kadar güvenlikte ola-
ca¤›n› zanneder. Oysa cimri kimsenin dostu, toplum içinde onur ve flerefi olmaz
Bu ruh hali, Allah'a güven duygusunu zedeleyece¤i için, iman aç›s›ndan da tehli-
keli; toplumun huzur ve mutlulu¤unu bozdu¤u için zararl› bir davran›flt›r.

Nitekim Hz. Peygamberimiz (s.a.s.); "Cimrilikten sak›n›n, çünkü cimrilik sizden ev-
vel gelip geçenleri helak etmifl, onlar› kan dökmeye, haram› helal görmeye yön-
lendirmifltir..." buyurmaktad›r (Müslim, Birr, 56). Kuran, cimrilik yapmak yerine flunu
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"Allah’›n kendilerine lütfundan verdi¤i nimetlerde cimrilik edenler,
bunun, kendileri için hay›rl› oldu¤unu sanmas›nlar. Hay›r! O
kendileri için flerdir. Cimrilik ettikleri fley k›yamet gününde boyun-
lar›na dolanacakt›r. Göklerin ve yerin miras› Allah’›nd›r. Allah
yapt›klar›n›zdan hakk›yla haberdard›r" (Âl-i ‹mran, 3/180).



önerir: "Onlar harcad›klar›nda ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onlar›n harcama-
lar›, bu ikisi aras› dengeli bir harcamad›r" (Furkan, 25/67).

‹ftira

‹ftira, bir kimseye yapmad›¤› bir fleyi yapt› diye söylemek ve ay›p isnat etmektir. ‹s-
lâm bu durumu kabul etmedi¤i gibi ak›l da uygun görmez. Zira iftira ahlâkî kusur
olman›n ötesinde suçtur. Kolayca at›lan bir iftira, özene bezene kurulan aile yuva-
lar›n›n y›k›lmas›na, arkadafll›k ba¤lar›n›n kopmas›na sebep olur. Bu yüzden iftira
hem tek tek insanlara hem de topluma karfl› yap›labilecek en büyük kötülüktür. 

‹ftira deyince ilk akla gelen namuslu insanlar› zina ile suçlamakt›r. 

‹ftira, dinimizde en a¤›r günahlardan ve yüz k›zart›c› suçlardand›r. Akl› bafl›nda,
Allah ve ahiret gününe inananlar iftira etmek gibi baflkalar›n› rahats›z eden, çev-
resine zarar verecek, ayn› zamanda insan onur ve flerefini zedeleyen davran›fllar-
dan uzak dururlar. 
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"‹ffetli ve (haklar›nda uydurulan kötülüklerden) habersiz mümin ka-
d›nlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlen-
mifllerdir. ‹fllemifl olduklar› günahtan dolay› dillerinin, ellerinin ve
ayaklar›n›n kendi aleyhlerine flahitlik edecekleri günde onlara
çok büyük bir azap vard›r" (Nur, 24/23-24).

‹ftira eden kifli en büyük zarar› fark›nda olmadan kendisine yapar.
Çünkü iftira etti¤i ortaya ç›kan bir insan, toplum taraf›ndan d›fllan›r,
yaln›zl›¤a itilir.



Yap›lan ‹yili¤i Bafla Kakma

Yap›lan iyili¤i bafla kakmak, kötü ve yerilen davran›fllardan biridir. Bu, ancak, ak›l
ve düflünceden uzak, özü çürümüfl kiflilere yarafl›r. Böyleleri, yapt›klar› iyili¤i söz
ya da davran›fllarla aç›klamaya kalk›flarak o kimseyi mahcup eder ve gönlüne ›s-
t›rap veya yapt›klar› iyili¤e karfl›l›k olarak o kimseye alt›ndan kalkamayaca¤› bir
yük yüklerler.

Onurlu kimseler için can ve bedenlerini s›k›nt› içinde b›rakmak, bu minnet yükünü
çekmekten daha kolayd›r. ‹yi yürekli, asalet sahibi kimseler yapt›klar› iyili¤i bafla
kakan kimselere dudaklar›n› oynat›p da herhangi bir ricada bulunmazlar. 

Baflkalar›n› Çekifltirmek (G›ybet)

Uzak durulmas› gereken kötü ve yerilen davran›fllardan biri de, insanlar› arkalar›n-
dan çekifltirmektir. Bu eylemin bir di¤er ad› da g›ybettir. 

G›ybet, insanlar aras›ndaki güveni sarsan kötü bir davran›flt›r. ‹nsanlar ars›ndaki
güven ortam›n›n sars›lmas›, insan›n ve toplumun huzurunu bozar; insanlar aras›n-
daki yard›mlaflma ve kardefllik duygular›n› zedeler.  
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"Mallar›n› Allah yolunda harcayan, sonra da harcad›klar›n›n pe-
flinden (bunlar›) bafla kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rab’le-
ri kat›nda mükafatlar› vard›r. Onlar için korku yoktur. Onlar üzül-
meyeceklerdir de" (Bakara, 2/262).

G›ybet, bir insan›n arkas›ndan hofllanmayaca¤› fleyleri konuflmak de-
mektir. Konuflulan fleylerin do¤ru olmas›, bir insan›n ard›ndan konu-
flulmay› hakl› göstermez. Zaten bir insan hakk›nda yalan fleyleri ko-
nuflmak o insana iftira etmek demektir.



Görüldü¤ü gibi ayette, g›ybet etmenin insan›n kan› ve etini yemek gibi onurunu
yaralayan tiksindirici bir ifl oldu¤u ifade ediliyor. Bu kötü eylemin yap›lmamas› ve
engellenmesi fert ve toplumun vazifelerindendir. 

‹nsan onurunu zedeleyen, darg›nl›k ve düflmanl›klara sebep olan g›ybetten uzak
durmak gerekir. G›ybet kardeflli¤e saplanan hançer; sevgiyi solduran bir alevdir.
‹nsanlar aras›ndaki birli¤i ve beraberli¤i bozan, fitne ve fesat kayna¤›d›r. Tek ke-
limeyle günah bata¤›d›r.

Kendini Be¤enmifllik (Kibir)
‹nsanlar aras› iliflkileri olumsuz yönde etkileyen kötü ve yerilen davran›fllardan biri
de kibirdir. Kibir, kiflinin kendisini hüner, fleref, servet ve baflar› bak›m›ndan üstün
görüp kendini be¤enmesidir. 

Kibir’in kötü ve yerilen bir davran›fl kabul edilmesinin ve Allah’›n kibirli olanlar› sev-
memesinin arka plan›ndaki gerçek, insan›n kendine verilen bir tak›m kabiliyetleri
ve nimetleri yanl›fl de¤erlendirmesi, etraf›ndaki olay ve olgular› yanl›fl anlamland›r-
mas› sebebiyledir. Kibirlenmek, insan›n sahip oldu¤u de¤erin gerçek sahibini bil-
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"Küçümseyerek surat as›p insanlardan yüz çevirme ve yeryüzün-
de böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övünge-
ni sevmez" (Lokman, 31/18).

"Ey iman edenler! Zann›n bir ço¤undan kaç›n›n. Çünkü zann›n
bir k›sm› günaht›r. Birbirinizin kusurlar›n› ve mahremiyetlerini
araflt›rmay›n. Birbirinizin g›ybetini yapmay›n. Herhangi biriniz
ölü kardeflinin etini yemekten hofllan›r m›? ‹flte bundan tiksindiniz!
Allah’a karfl› gelmekten sak›n›n. fiüphesiz Allah tövbeyi çok kabul
edendir, çok merhamet edendir" (Hucurat, 49/12).



memesi, k›saca kendini tan›mamas› demektir. ‹slâm’›n inanç sisteminin temelinde
bulunan tevhit akidesi gere¤i, her fleyin gerçek sahibi bizzat yüce Allah’t›r. ‹zzet
ve ululuk da O’na aittir. Bu gerçe¤i bilen bir kimsenin kibirlenmemesi gerektir.

Tevazu gibi, insan›n fleref ve flan›n› yükseltmeye hizmet eden bir güzel huy mey-
danda dururken, de¤er ve itibar›n y›k›lmas›na sebep olan büyüklenmeyi seçmek
ak›l sahibi insanlar›n ifli olmasa gerektir. 

Bozgunculuk (‹fsat)
Yeryüzünde ilahi iradeye uygun olan düzenin, do¤an›n, çevrenin, toplum huzuru-
nun, din, mal, can, ak›l ve namus güvenli¤inin, insan haklar›n›n ve özgürlükleri-
nin, ahlâk›n, çal›flma düzeninin, ticaretin, birlikteli¤in ve toplum bar›fl›n›n bozulma-
s› çabalar›na bozgunculuk (ifsat), bunlar› bozanlara da müfsit denir. Fesad›n esa-
s›n› varl›k ve olufltaki dengeyi bozmak oluflturur. Bu bazen insan›n iç dünyas›nda,
bazen bedenimizde, bazen de d›fl›m›zdaki dünyada meydan gelir. 
Fesad›n temelinde insan›n ahlâkî ve tabii de¤erleri kendi flahsî dürtüleri ve doy-
mazl›klar› u¤runa tersyüz etmesi yatar. En y›k›c› fesat, flirktir, çünkü o, yarat›c›ya
özgü kudret ve de¤erleri baflka varl›klara atfetmek anlam›na gelir. ‹nsan›n üretti¤i
fesat, yeryüzünü kargafla ve mutsuzlukla doldurur.
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‹slâm ahlâk›, bozgunculuk üreten kifli ve gruplara karfl› önlem
al›nmas›n› ve bar›fl üretecek çabalar›n yerine getirilmesini emreder.

"‹nsanlar›n kendi iflledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve deniz-
de bozulma ortaya ç›km›flt›r. Dönmeleri için Allah, yapt›klar›n›n ba-
z› (kötü) sonuçlar›n› (dünyada) onlara tatt›racakt›r" (Rum, 30/41).

"Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse atefle girmez. Kalbinde
zerre kadar kibir bulunan da Cennet’e giremez" (Müslim, ‹man, 39).
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Çekememezlik (Haset)
Haset, baflkas›nda olan nimetten huzur-
suz olup elem duyarak, o kifliden o ni-
metin gitmesini istemek demektir.
Baflka bir ifadeyle haset, insan›n
kendisinde olmayan özelliklere sa-
hip olanlar› çekememesi demektir.
Haset, cahillik ve gözü doymazl›¤›n
birleflmesinden do¤an kötü bir huy-
dur. 
Dünya’da say›s›z güzellik ve özellikler
vard›r. Bir insan›n bunlar›n hepsini kendinde
toplamas› mümkün de¤ildir. Kendinde olmayan
fleylere sahip olanlar› k›skanan insan, baflka her türlü kötülü¤ü yapabilecek bir ka-
raktere sahip demektir. ‹nsan›n sahip olamad›¤› güzelliklere sahip olanlar› k›skan-
mas› yerine, o insanlar gibi olmaya çal›flmas›n›n ad› g›pta etmektir. G›pta insan›
ahlâken olgunlaflt›r›r. Oysa haset, insan› ahlâken küçülten kötü bir huydur. Haset
öyle kötü huydur ki, Kuran’› Kerim hasetçinin hasedinden Allah’a s›¤›nma hususun-
da dua ö¤retir: 

‹slâm dini, içerdi¤i ahlâkî ilkelerle insanlar aras›nda sevgi ve sayg›ya dayal› bir
kardefllik ortam› oluflturmay› hedefler. Oysa haset, insanlar aras›nda kurulmas›
gereken kardefllik ba¤›n› zedeler. Peygamberimiz hadisiyle bu noktay› flöyle vur-
gular: 

"De ki:“ Yaratt›¤› fleylerin kötülü¤ünden, karanl›¤› çöktü¤ü zaman
gecenin kötülü¤ünden, dü¤ümlere üfleyenlerin kötülü¤ünden,
haset etti¤i zaman hasetçinin kötülü¤ünden, sabah ayd›nl›¤›n›n
Rabbine s›¤›n›r›m" (Felak, 113/1-5).



Haset etmekten kurtulman›n çaresi, her fleyi Allah’tan bilmek, "Onda niçin var da
bende yok" diye düflünmek yerine "Ona veren Allah, bana da verir" diyerek ken-
dine de istemek ve bu yolda çaba harcamakt›r.

Adam Öldürmek

Adam öldürmek, ‹slâm’a göre Allah’a efl koflmaktan sonra en büyük suç, en büyük
kötülüktür. Masum insanlar›n can›na k›yma, fert ve topluma zarar veren; maddî ve
manevî huzuru yok eden korkunç bir davran›flt›r. Yüce Allah, kasten insan öldürmeyi
yasaklam›fl ve haks›z yere insan› öldürmeyi bütün insanlar› öldürmek gibi saym›flt›r. 
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"Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize haset edip, birbirinizi k›s-
kanmay›n. Birbirinize arka çevirmeyin. Ey Allah’›n kullar› kardefl
olun. Bir müslümana, üç günden fazla kardefli ile darg›n kalma-
s› helal olmaz" (Buhârî, Edebu’l-Müfred, I, 491).
“Ateflin odunu yak›p bitirmesi gibi haset de iyilikleri mahveder”
(Ebu Davud, Edeb, 44).

"…Kim bir insan›, bir can karfl›l›¤› veya yeryüzünde bir bozgun-
culuk ç›karmak karfl›l›¤› olmaks›z›n öldürürse, o sanki bütün insan-
lar› öldürmüfltür…" (Maide, 5/32)

"Kim bir mümini kasten öldürürse, cezas›, içinde ebedi kalaca¤›
cehennemdir. Allah ona gazap etmifl, lanet etmifl ve onun için
büyük bir azap haz›rlam›flt›r" (Nisa, 4/93).

Yüce Allah’›n insanlara verdi¤i en yüce hak hayat hakk›d›r. Bu hakk›
hiç kimse ihlal etmemelidir. Bu hak tamamen Allah’a aittir. Bu yüzden
insan hayat› kutsald›r; de¤il onu öldürmek, ona eziyet vermek, ona
sayg›da kusur etmek bile Allah’a isyand›r. 



Hayat hakk›na tecavüz eden insanlar›n, di¤er hak ve hukuk kurallar›na hemen hiç
dikkat etmeyecekleri kolayca anlafl›labilir. Üstelik bu hassas konuda cinayetlerin
önü al›nmazsa, yeryüzünde kaos ve kargaflan›n önü al›nmaz. Kur’an’› Kerim bu
hususta fertlerin duyarl›l›¤›n› ön plana ç›kararak haks›zl›¤›n ve zulmün yay›lmas›na
engel olacak yolu gösterir: "Siz insanlar için ç›kar›lm›fl en hay›rl› ümmetsiniz. ‹yili-
¤i emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz…" (Âl-i ‹mran, 3/110). 

Yalan Söylemek

Genel anlam›yla yalanc›l›k, do¤rulu¤un aksine söz söylemek, olmufl bir olay› ol-
mam›fl, olmam›fl bir olay› da olmufl gibi göstermektir. Yalan en çirkin kötülüklerden
biridir. Yalan söylemek, insan›n fleref ve haysiyetini zedeleyen ve onu küçük düflü-
ren davran›flt›r. Bunun böyle oldu¤unu, esasen yalanc›n›n kendisi de bilir. Çünkü
yalan konuflan insan, kendisine yalanc› denilmesini istemez. 

Yalan, insan› çevresinde güvenilmeyen, itibar edilmeyen biri konumuna düflürür.
Çünkü yalan söyleyenlerin ço¤u hasetçi ve cimri insanlard›r. Bu tür insanlara da
hiç kimse hakl› olarak güvenmez. Do¤ru sözlü olmak, ne kadar insanî ve ahlâkî
bir özellik ise; yalanc›l›k da o kadar gayri insanî ve ahlâkd›fl› bir durumdur. Zira
yalan söylemenin zarar›, sadece insanlar aras›ndaki iliflkileri sarsmas› de¤il; fakat
ayn› zamanda bir k›s›m insanlar›n haklar›n›n yok olmas›na, haks›z olan insanlar›n
da hak sahibi olmas›na sebep olmas›d›r. 

‹nsanlar›n sa¤l›kl› ve samimi iliflkiler kurma imkan›n› ortadan kald›ran yalanc›l›k, ‹s-
lâm ahlâk›nda kesin bir dil ile yasaklanm›flt›r.

Yalan› en büyük günahlardan biri olarak kabul eden peygamberimiz onun müna-
f›kl›k alameti oldu¤unu haber verir.
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"…Yalan sözden kaç›n›n" (Hac, 22/30). 
"Yalan›, ancak Allah’›n ayetlerine inanmayanlar uydururlar. ‹flte
onlar, yalanc›lar›n ta kendileridir" (Nahl, 16/105).



Yalan, insan›n kurabilece¤i her türlü befleri iliflkiyi olumsuz yönde etkiler. ‹nsan›n
özenle kurdu¤u çevresine zarar verir; güvenilen, fikirlerine itibar edilen insan olma
özelli¤ini kaybeder. Bu sebepten flaka olsun diye bile yalan söylemek, iyi karfl›-
lanmaz. Yalan söylemek, ço¤u zaman adaletin tesisine de engel olur. Bu sebep-
ten yalanc› flahitlik gibi yalan yere yemin etmek de kesin olarak yasakt›r. 

Savurganl›k (‹sraf)
‹slâm, haddi aflma, afl›r›l›¤a gitmenin her türünü, insan›n birey ve toplum olarak
mutlulu¤unu zedeleyen olumsuz bir geliflme olarak görür. 

‹sraf, insan›n herhangi bir iflte haddi aflmas›, afl›r› gitmesi, sözünü, gücünü, zama-
n›n›, mal›n› ve mülkünü bofl yere ve haram yerlere harcamas›, yerli yerinde kullan-
mamas›, saç›p savurmas›, ölçülü hareket etmemesi olarak tan›mlanabilir. ‹sraf ke-
limesi, daha ziyade mal› sarf ederken afl›r› gitmek anlam›nda kullan›l›r. ‹sraf ede-
ne müsrif denir. 

‹sraf ile ilgili temel ilke, Kur’an taraf›ndan flöyle konulmufltur:

‹nsan hayat›nda rahat bir geçim için iki fley gereklidir. Bunlardan biri kazanmak,
di¤eri de elde olan› yerinde ve ölçülü harcamakt›r. Bunlardan biri eksik olursa ha-
yat›n ahengi bozulur, yaflam zorlafl›r, huzur yok olur. Varl›¤›n k›ymetinin bilinme-
si, yerinde ve ancak ihtiyaca göre sarf edilmesi pek önemli bir görevdir. 

Her konuda oldu¤u gibi bu hususta orta yolu takip etmek, yani harcamada denge-
li olmak insan için en iyi düsturdur. ‹sraf, denge ilkesini bozdu¤u için yerilmifltir.
Çünkü bir kimsenin gerekti¤inden çok harcamas›, di¤er bir kimsenin gerekti¤inden
az harcamas›n› gerektirecektir. Yüce Allah, yeryüzü sofras›na nimetlerini dengeli bir
biçimde göndermifltir. ‹srafa gidenler bu dengeyi kendi lehine bozan kimselerdir.
Bu dengenin bozulmamas› inananlar›n görevidir. 
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"Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez"
(Araf, 7/31).



H›rs›zl›k Yapmak

H›rs›zl›k, bir kimsenin kendine ait olmayan mal, de¤er ve imkan› gizlice almas›,
kendine mal etmesidir. H›rs›zl›k, dinimizde yasak edilen davran›fllardan biridir. Zi-
ra h›rs›zl›k, emeksiz ve gayretsiz kazanmaya, baflkalar›n›n ma¤dur olmas›na se-
bep olmakt›r. H›rs›zl›k, bir toplumdaki ahlâkî çöküntünün iflaretidir. Maddî ve ma-
nevî önlemlere baflvurarak, kötü davran›fl› ortadan kald›rmak bir insanl›k görevidir.

‹slâm dini, her fleyin temiz ve güzel olan›n› kabul etmifl, çirkin ve kirli olan›n› ha-
ram saym›fl, reddetmifltir. Mal›n temizi, helal yoldan kazan›lm›fl olan›d›r. Dinimiz,
mallar›n helal yoldan kazan›lmas› konusunda sadece emir vermeyi yeterli görme-
mifl; insanlar› h›rs›zl›¤a götürebilecek olan yollardan uzaklaflt›rd›¤› gibi, zekât ve-
rilmesini, yard›mlaflmay›, sadaka ve borç vermeyi, sosyal güvenli¤i sa¤lamay› ön-
görmüfltür. Bu hususlar› iman duygusu ile birlefltirerek, gerekli davran›fllar›n oluflma-
s›n› teflvik etmifltir. 

‹nsanlar› Küçük Düflürmek

‹nsanlarla alay etmek ve onlara hakaret etmek, kötü ahlâkt›r. ‹nsan bir toplum için-
de yaflar. Toplum içinde yaflamak ise, baflka insanlarla iliflki kurmay› zorunlu ha-
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"Onlar, harcad›klar›nda ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onlar›n
harcamalar›, bu ikisi aras› dengeli bir harcamad›r" (Furkan, 25/67).

"Ey iman edenler! Mallar›n›z› aran›zda bat›l yollarla yemeyin.
Ancak karfl›l›kl› r›za ile yap›lan ticaretle olursa baflka. Kendinizi
helak etmeyin. fiüphesiz Allah size karfl› çok merhametlidir"
(Nisa, 4/29).



le getirir. Etraf›ndaki insanlarla alay eden veya onlara hakaret eden kifli, çevresiy-
le sa¤l›kl› bir iliflki kurma imkan›n› önceden kaybetmifl demektir.

Alay etme insanlarda, kendini büyük görmeyle bafllar; daha sonra karfl›s›ndaki in-
san› hiçe say›p, ona tepeden bakmaya kadar gider. Alay eden kimsenin gururla-
n›p kibirlenmesi yan›nda, alay etme fiiliyle mümin kardeflini incitmesi ve rahats›z
etmesi söz konusudur. Kibirlenmek haram oldu¤u gibi mümine eziyet de haram-
d›r. Zira alay etmek, toplumda kardefllik ba¤lar›n›n gevflemesi; fertler aras›nda
düflmanl›k ve nefret duygular›n›n ortaya ç›kmas›na sebep olur. 

Dinimizde her ferdin haysiyet ve flerefinin dokunulmazl›¤› vard›r. Ferdin manevî ha-
yat›n›n temelini oluflturan ›rz, fleref, haysiyet, namus duygular› lekelenemez. ‹nsan
haysiyetini lekeleyecek olan kötü hareketlerin bafl›nda alay etmek gelir. ‹slâm, in-
san hak ve hürriyetini, insan haysiyet ve flerefini koruma esas› üzerinde durur; bu
sebeple, Müslümanlar›n duygu ve düflüncelerini Kur'an-› Kerim vas›tas›yla garanti
alt›na al›r.

‹nsanlar, daima d›fl görünüflü bilirler ama iç âlem bilinmez. Allah kat›nda tart›la-
cak olan d›fl görünüfl de¤il; kalplerin samimiyetidir. ‹nsan›n bilgisi, bunu bilmeye
ve anlamaya yeterli de¤ildir. Bu sebeple bir kimse önüne geleni horlamamal›, ala-
ya alarak baflkas›n› k›rmamal›d›r.
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"Ey iman edenler! Bir topluluk bir di¤erini alaya almas›n. Belki
onlar kendilerinden daha iyidirler. Kad›nlar da di¤er kad›nlar›
alaya almas›n. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirini-
zi karalamay›n, birbirinizi (kötü) lakaplarla ça¤›rmay›n. ‹mandan
sonra fas›kl›k ne kötü bir namd›r! Kim de tövbe etmezse, iflte on-
lar zalimlerin ta kendileridir" (Hucurat, 49/11).

Toplum hayat›ndaki iliflkiler samimiyet üzerine kurulmal›d›r. 
Bu samimiyet ise, insan›n kalbindedir.



Gösterifl Yapmak (Riya)
‹fl, söz ve davran›fllarda gösterifle yer ver-
mek; bir iyili¤i veya güzel bir eylemi Al-
lah'›n r›zas›n› kazanmak niyetiyle de-
¤il; insanlar›n be¤enisi için yapmak
demektir. Riya, büyüklenmeden kay-
naklan›r ve iki yüzlü davranmakla ir-
tibatl›d›r. Bu davran›flta bulunan kim-
seye riyakâr veya müraî denir.
Riya, insanlar aras›nda manevî nüfûz,
flan ve flöhret, maddî ç›kar sa¤lamak için
yap›l›r. Dünyaya âit bu tür maddî ve mane-
vî ç›karlar› elde etmek için, insanlar taraf›ndan
kutsal de¤erlere karfl› beslenen ba¤l›l›k ve hürmet duy-
gular›n›n istismar edilmesi, riyan›n en kötü fleklidir. Bu tür davran›fllar, hilekârl›k ve
yalanc›l›kt›r. ‹nsan fleref ve haysiyetine hakarettir. 
Riyakâr kiflinin söz ve davran›fllar›ndaki samimiyetsizlikleri, di¤er insanlar taraf›n-
dan k›sa zamanda anlafl›l›r. Bunlara kimse güvenmez. Riyan›n her çeflidi ahlâks›z-
l›k oldu¤u halde, ibadetlerde riyakâr olmak çok daha büyük bir ahlâks›zl›kt›r. Oy-
sa ibadet, Allah için yap›l›r. Allah'›n r›zas› d›fl›nda bir amaçla; gösterifl olarak iba-
det yapmak, Allah r›zas›n› ortadan kald›r›r. Gösterifl için ve bir ç›kar düflüncesiy-
le Kur'an okumak, namaz k›lmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek, sada-
ka vermek ibadetleri bofla ç›kar›r. 
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"Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmad›¤› halde in-
sanlara gösterifl olsun diye mal›n› harcayan kimse gibi, sadaka-
lar›n›z› bafla kakmak ve gönül k›rmak suretiyle bofla ç›karmay›n.
Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kal-
d›¤› fliddetli ya¤murun kendisini ç›plak b›rakt›¤› bir kayan›n duru-
mu gibidir. Onlar kazand›klar›ndan bir fley elde edemezler. Al-
lah kafirler toplulu¤unu hidayete erdirmez" (Bakara, 2/264).
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fiu halde, Allah'›n emrini ve r›zas›n› düflünerek de¤il de, gösterifl için ibadet et-
mek, âlim ve bilgili desinler diye ilimle u¤raflmak, cömert tan›nmak için zekât ve
sadaka vermek, riyadan ibaret kötü bir davran›fl›n ötesinde bir anlam ifade etme-
mektedir. Riya çok de¤iflik flekillerde yap›lmakla birlikte, bunlarda ortak özellik,
dindarl›k veya dürüstlük görüntüsü alt›nda, insanlar aras›nda ç›kar sa¤lamak, flan
ve flöhrete ulaflmak arzusudur. 

Zina ve Fuhufl

Zina, aralar›nda meflrû bir evlilik olmayan, nikâh ba¤› bulunmayan kimselerin cin-
sî münasebette bulunmalar›na denir. Zina, insanl›¤› fert ve toplum olarak ifsad
eden, insan hayat›n›n nezihli¤ini kirleten bir davran›fl oldu¤u için dinimizce yasak-
lanm›flt›r. 

Nitekim Kur'an-› Kerim'de: "Zinaya yaklaflmay›n. Çünkü o, son derce çirkin bir ifl-
tir ve çok kötü bir yoldur" (‹sra, 17/32) buyurulmufltur. Ak›ll› bir insan, bu çirkin dav-
ran›fl› yapmaz ve yap›lmas›na raz› olmaz. Zira baflkalar›n›n namusunu kirletmek-
ten, sosyal hayat›n düzenini bozan daha korkunç bir felaket tasavvur edilemez. 

Zina ve fuhufl, toplumlar›n çekirde¤ini teflkil eden aile yap›s›n› sekteye u¤rat›p nes-
lin bozulmas›na sebep olaca¤›, insan sa¤l›¤›n› tehlikeye sokaca¤›, bireyi ruhsal
çöküntüye ve kad›n› ekonomik sömürü arac› haline düflürece¤i vb. için yasaklan-
m›flt›r. Zina ve fuhufl, inanan›n manevî duygular›n› zedeler; zira olgun iman ile bu
davran›fl›n bir arada bulunmas› mümkün de¤ildir. Yine bu kötülükler, ailenin olufl-
mas›na engel olur veya kurulmufl olan ailenin da¤›lmas›na ve periflan olmas›na se-
bep olur.

Allah'a ve insanlara karfl› samimi davranarak riyadan uzak durmak,
Allah r›zas›n› insanlar›n övgüsü, iste¤i, yergisi, korkusu ve ç›kar dü-
flüncesine tercih etmek Müslüman’›n ahlâkî ilkesidir. 



Zina ve fuhufl insan› en büyük özelli¤inden, sevgi ve merhamet duygusundan yok-

sun hale getirir. Zina ve fuhufl, hangi toplumlarda yayg›n hale gelmiflse o toplumu

çökertmifltir. Zina, insan›n sa¤l›¤›n› da bozar. Pek çok zührevî hastal›klar›n kayna-

¤›n›n zina ve fuhufl oldu¤u t›bben sabit olmufltur. Ayn› flekilde zina ve fuhufl, huku-

ki aç›dan nesil ile ilgili pek çok sorunun do¤mas›na sebep olur. 

Fert ve toplumun bu kötülükleri önleme hususunda gayret göstermesi bir gereklilik-

tir. ‹nsan›n en büyük fazileti, heva ve hevesine kap›lmayarak iradesine hakim ol-

mas›d›r. Böyle olan kimse Yüce Allah’›n r›zas›n› kazanm›fl olur. Bunlar cennete gir-

meyi ve Allah’›n büyük lütuflar›na ermeyi hak ederler. Nitekim Kur'an-› Kerim'de:

“Rahman’›n iyi kullar›, Allah ile beraber baflka bir ilaha kulluk etmeyen, haks›z ye-

re, Allah’›n haram k›ld›¤› cana k›ymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunla-

r› yaparsa a¤›r azaba u¤rar.” (Furkan, 25/68.) buyurulmufltur. Hz. Peygamber

(s.a.s.) de flöyle buyurmufllard›r: “Her kim dili ile edep yerini kötülükten korumay›

bana temin ederse, ben de o kifliye cenneti temin ederim” (Buhârî, Rikak, 23).

‹çki ve Kumar

‹slâm, akl›, can›, nesli, mal› ve dini korumay› esas alm›fl, bunlar› yerli yerince

de¤erlendirmeyi emretmifl, bu de¤erlere herhangi bir flekilde zarar verilmesini de

fliddetle yasaklam›flt›r. Dünya ve âhiret mutlulu¤unu engelleyen kiflisel, ailevî ve

toplumsal huzursuzluklara yol açan sarhoflluk veren maddeler ile kumar oynamay›

yasaklam›flt›r. 

Ünite 
3

69

‹nsanl›¤›n bafl›na tarih boyunca ciddi sorunlar açan içki ve kumar, bir
çok insan›n ›zd›rab›na, ailelerin da¤›lmas›na, hastal›klar›n yay›lmas›-
na yol açan; sosyal, psikolojik ve ekonomik uzant›lar› olan ahlâkî kö-
tülüklerdir. 



Bu iki kötü al›flkanl›k, insanl›¤›n en büyük düflman›d›r. Zira onlar, do¤rudan do¤-
ruya insan› hedef alarak; insan›n hem bedenini hem de ruhunu hasta eder. ‹çki ya
da kumar müptelas› bir k›s›m insanlar, kazand›klar›n› içki ve kumara vermek sure-
tiyle kendilerini mahvettikleri yetmezmifl gibi çoluk çocu¤unun kazanc›n› o yolda
harcamaktan çekinmezler. Daha da ileri gidip, efline ve çocuklar›na fiziksel ve
ruhsal zarar verir, hatta çeflitli cinayetlere de yol açarlar. ‹çki ve kumar sürekli kö-
tülükler do¤urur; insanlar›n aras›n› açar, kin ve darg›nl›klar›n toplumda yay›lmas›-
na ve insanlara kötülük yap›lmas›na sebep olur. Bu hususta Kur’an-› Kerim’de flöy-
le buyurulur:

Ayet-i kerime hem içkiyi hem de kumar› yasaklam›flt›r. Kumar, haks›z bir kazanç-
t›r. Baflkas›n›n mal›n› ve paras›n› hile ile kazanma sonucunu do¤urur. ‹nsanlar›n ka-
zanma duygular› kuvvetlidir. Fakat bu olumlu duyguyu kumar olumsuz bir duruma
sokmaktad›r. Kiflide kazanma h›rs›n› artt›rarak kiflilerin ruh sa¤l›¤›n› bozmaktad›r.
Kumar oynayanlar aras›nda arkadafll›k ve dostluklar bozuldu¤u gibi onun yerini
düflmanl›klar al›r.

Bu tür zararl› al›flkanl›klar, bilindi¤i gibi bazen taklit, özenti ve kötü çevre, bazen
de merak ve kiflilik zafiyeti sebebiyle oluflmaktad›r. Alkol ve kumar bata¤›na sap-
lanm›fl kiflilerin hemen hemen hepsinin zararl› al›flkanl›klara bu fleklide bafllad›kla-
r› bilinmektedir. Bundan dolay› aile ve e¤itim kurumlar› gençlerin yetiflmesinde çok
dikkatli olmalar› gerekir. Ana babalar, çocuklar›n›n nerelere girip ç›kt›klar›na, kim-
lerle arkadafll›k yapt›klar›na dikkat etmeli, onlarla sa¤l›kl› iletiflim kurmal›d›rlar.
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"Ey iman edenler! (Akl› örten) içki (ve benzeri fleyler),kumar, diki-
li tafllar ve fal oklar› ancak, fleytan ifli birer pisliktir. Onlardan ka-
ç›n›n ki kurtulufla eresiniz. fieytan, içki ve kumarla, ancak aran›-
za düflmanl›k ve kin sokmak; sizi Allah’› anmaktan ve namazdan
al›koymak ister. Art›k vazgeçiyor musunuz?" (Maide, 5/90-91).



Genç nesil iman, ahlâk ve güzel ameller noktas›ndan takviye edilmeli, onlara bü-
yük ideal ve hedefler gösterilmelidir. 

Büyücülük ve Büyüye Baflvurmak

Büyü, tabiat üstü gizli güçlerle iliflki kurularak veya kendilerinde gizli güçler bulun-
du¤una inan›lan baz› nesneler kullan›larak zararl›, faydal› veya koruma gayeli so-
nuçlar elde etmek için yap›lan ifllerdir. Bafll›ca gayesi ç›kar sa¤lamak olan büyü
ve büyücülük hiçbir ahlâkî amaç tafl›mamaktad›r. Büyü, büyücülerin elinde mukad-
des de¤erlerin alabildi¤ine istismar edildi¤i, her fleyin bilinebilece¤i iddias›n› ta-
fl›yan,insanlar›n aldat›labilmesine en müsait zemin haz›rlayan bir sahad›r. 

Büyüde yalan, aldatma, kand›rma, göz boyama, saf zihinleri bozma, Allah’tan
baflkas›na ba¤lanma ve Allah’tan baflkas›n›n gayb› bilebilece¤ini sanma gibi,
hepsi de ‹slâm’›n temel ilkeleriyle ba¤daflmayan birçok olumsuzluk vard›r. Bu iti-
barla sa¤lam inançl› bir Müslüman, bunlardan uzak durur, inanc›na gölge düflü-
rebilecek fleylere itibar etmez ve bu karanl›k ifllerle u¤raflanlara prim vermez. 

‹nsanl›k tarihi kadar eski oldu¤u ve hemen hemen bütün millet-
lerde çeflitli flekillerde varl›¤›n› sürdürdü¤ü bilinen
büyü-sihir, ‹slâm’a göre büyük günahlar ara-
s›nda say›lm›fl, aç›k ve kesin bir flekilde
yasaklanm›flt›r. Büyük günahlardan sa-
y›lmas›na ra¤men büyü ve büyücülü-
¤ün baz› insanlar taraf›ndan ra¤bet
görmesinin sebebi, büyü konusunun
yeterince bilinmemesidir. Maalesef
büyü ve büyücülük, toplumumuzda
önemli bir pazar oluflturmakta ve bu
pazar, bu tür karanl›k ifllerden ç›kar
sa¤layanlar›n iflini kolaylaflt›rmaktad›r.
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Halbuki dinimiz büyücülük, falc›l›k, kehanet, medyumluk ve benzeri faaliyetleri flid-
detle yasaklam›flt›r. Kuran’› Kerim’de flöyle buyurulmaktad›r: "…bir de fal oklar›yla
k›smet araman›z size haram k›l›nd›" (Maide, 5/3). "…dü¤ümlere üfleyenlerin kötülü¤ün-
den, …sabah ayd›nl›¤›n›n Rabbine s›¤›n›r›m" (Felak, 113/5). Peygamberimiz, sihir ve
büyü ile u¤raflmay› büyük günahlar aras›nda saym›flt›r. "Kim sihir yaparsa flirke dü-
fler" (Nesaî, Tahrim, 197.11).

Büyü ve büyücünün zararlar›ndan korunman›n en güvenli yolu ise, kiflinin özellikle
Allah inanc›n› canl› tutmas›; gücünü aflan tehlike ve kötülüklerden Allah’a s›¤›nma-
s›; dini en do¤ru ve en güzel bir flekilde ö¤renmeye çal›flmas›d›r. ‹slâm’›n ayd›n-
l›k yoluna ters düflen bütün karanl›k faaliyetlerden uzak durmak, inanan fert ve top-
lumun en önde gelen vazifelerindendir.

Rüflvet Almak ve Vermek

Rüflvet, yapt›r›lmak istenen bir iflte yasa d›fl› kolayl›k ve çabukluk sa¤lanmas› hak
edilmeyen fleyin elde edilmesi vs. için bir kimseye mal veya para olarak sa¤lanan
ç›kar anlam›na gelir. Rüflvet, toplumu felakete götüren, birlik ve kardefllik duygula-
r›n› kökünden sarsan, itimat ve güveni yok eden çirkin davran›flt›r. 

Rüflvet almak ve vermek, hak ve hukukun engellenmesine ve toplumsal düzenin bo-
zulmas›na sebep olan ahlâkî bir çürümedir. Bu davran›fl, ço¤u kez insan haklar›-
na tecavüzdür. Rüflvet almak ve vermek, dinimizde haram k›l›nm›fl ve büyük gü-
nahlardan say›lm›flt›r. Bu kötülü¤ü iflleyenlerin ahiret hayatlar› perifland›r. Yapt›kla-
r›n›n cezalar›n› er geç çekeceklerdir. Yüce Rabbimiz bizim gizli ve aflikâr bütün
yapt›klar›m›zdan haberdard›r: "O kullar›n›n yapt›klar›n› ve yapacaklar›n› bilir.
(O’na hiçbir fley sakl› kalmaz.)" (Bakara, 2/255). "Aran›zda birbirinizin mallar›n›
haks›z yere yemeyin. ‹nsanlar›n mallar›n›n bir k›sm›n› bile bile günaha girerek ye-
mek için onlar› yetkililere (rüflvet olarak) vermeyin" (Bakara, 2/188). Peygamberimiz
de "Allah rüflvet alana da verene de lanet etmifltir" (Tirmizî, Ahkâm, 9; Ebu Davud,

Akdiye, 4) buyurmufltur.



‹nançs›z ve ahlâks›z bir kimse, Allah’tan korkmad›¤› için, kanunun görmedi¤i yer-
lerde her rezaleti iflleyebilir. Fakat inanan bir kimse, Allah’›n her zaman kendini
gördü¤ünü bildi¤i için rüflvete kar›flmaz ve di¤er günâhlar› ifllemez. Rüflvet ve yol-
suzluk toplumlar› felakete götüren, birlik ve kardefllik duygular›n› kökünden sarsan,
itimat ve güveni yok eden çirkin davran›fllardand›r. Kendisinin Allah taraf›ndan her
yerde görüldü¤üne ve bir gün hesaba çekilece¤ine inananlardan oluflan bir top-
lumda bu tür davran›fllara rastlanmaz. E¤er Müslüman bir kimse, rüflvet gibi kirli
ifllere kar›flm›flsa, Allah’tan gere¤i gibi korkmad›¤› anlafl›labilir. 

Rüflvet bir milleti manen ve maddeten çökerten bir davran›fl oldu¤u için, mutlaka
uzak durulmal›d›r. Dinimizce büyük günâh say›lan, bir milletin felâketine sebep
olan rüflveti kald›rmak hak ve hukuk anlay›fl›n›, bütün kurum ve kurallar›yla insan-
lar›n zihinlerine yerlefltirmekle mümkün olur. Bu yüzden toplumsal de¤erleri koru-
yan e¤itim ve ö¤retim esas al›nmal›; bunun yan› s›ra ahlâkî ve cayd›r›c› tedbirler
de gözetilmelidir.

Ünitenin Özeti

‹slâm ahlâk›n›n öngördü¤ü örnek insan, iyi ve övülen tutum ve davran›fllar› yapar-
ken kötü ve yerilen davran›fllardan sak›n›r. Örnek insan, inançlar›yla uyumlu dav-
ran›fllarda bulunan do¤ru insand›r. O, herfleyden önce insan olman›n bir gere¤i
olarak baflkalar›na yard›m eder; her türlü günah ve kabahatten kaçarak iffetli ol-
maya çal›fl›r. Olgun insan, hayattaki bütün sorumluluklar› emanet olarak alg›laya-
rak, emanete riayet eder; her ifli hakk›yla yaparak adil davran›r; kardefllik sevgi-
sini üstün tutar ve insanlara karfl› hoflgörülü olur. Bu insan, hayat›n s›k›nt› ve güç-
lüklerine sab›r göstererek, herkese tevazu ile davran›r. ‹nsanlar aras› iliflkilerde sö-
zünde durman›n önemini kavram›fl olan örnek insan, görgü ve bilgisini art›r›r; ha-
yat›n ana de¤erlerinden biri olan yard›mlaflma bilincini uyan›k tutarak, insanlara
iyi davran›r ve güzel söz söyler. 

‹slâm ahlâk›n›n öngördü¤ü örnek insan, insan olman›n haysiyet ve onurunu zede-

Ünite 
3

73



Ünite 
3

74

leyen kötü huylardan yani cimrilikten, iftira etmekten, yap›lan iyili¤i bafla kakmak-
tan, baflkalar›n› çekifltirmekten, kibirli davranmaktan, bozgunculuk yapmaktan, ha-
set etmekten, adam öldürmekten, yalan söylemekten, israf etmekten, h›rs›zl›k yap-
maktan, insanlarla alay etmekten, gösterifl yapmaktan, zina ve fuhufl yapmaktan,
sarhoflluk ve kumardan, büyücülük ve büyüye baflvurmaktan ve rüflvet almak ve
vermekten uzak durur. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. ‹yilik ve do¤ruluk niçin önemlidir?

2. Namuslu olmak niçin gereklidir?

3. ‹slâm niçin kardeflli¤i tavsiye etmifltir?

4. Tevazu nedir, niçin gereklidir?

5. Yard›mlaflmak niçin gereklidir?

6. ‹ftiran›n zararlar› nelerdir?

7. Allah kendini be¤enmiflli¤i niçin sevmez?

8. Rüflvet almak ve vermenin zararlar› nelerdir?

De¤erlendirme Sorular›

1. Zekât ve sadakan›n d›fl›nda insan›n Allah r›zas› için yak›nlar›na, fakirlere, muh-
taçlara ve hay›r kurumlar›na yard›m etmesi, afla¤›dakilerden hangisi ile
karfl›lan›r?

A) ‹ffet,

B) ‹nfak,

C) ‹nkar,

D) Do¤ruluk.



2. Afla¤›dakilerden hangisi, emanete riayet etme kapsam›na girmez?

A) Sa¤l›¤a dikkat etmek,

B) Kar›koca aras›ndaki özel bir hali baflkalar›na söylemek, 

C) Görevini yerine getirmek,

D) Al›flveriflte dürüst davranmak.

3. Afla¤›dakilerden hangisi, alçakgönüllü olman›n yararlar›ndan biri de¤ildir?

A) Alçakgönüllü insanlar, beraber yaflad›klar› insanlara huzur ve güven verirler,

B) Alçakgönüllü insanlar, baflkalar›na yaltaklan›r ve dalkavukluk yapar.

C) Alçakgönüllü insanlar, insanlar aras›nda sayg› görürler.

D) Alçakgönüllü insanlar, Allah’›n r›zas›n› kazan›rlar. 

4. Kendini be¤enmiflli¤in ahlâkî bir kötülük olmas›n›n esas nedeni afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) ‹nsanlar aras›ndaki güveni sarsmas›,

B) ‹nsanlar› k›zd›rmas›,

C) ‹nsana verilmifl bir tak›m yeti ve nimetleri yanl›fl de¤erlendirip, yanl›fl anlamlan-
d›rmas›, bunlar› kendinden bilmesi,

D) ‹nsanlar›n iliflkilerini bozmas›.

5. Afla¤›dakilerden hangisi, kumar oynamak ve içki içmenin bafllamas›nda en et-
kin sebeptir?

A) E¤itimsizlik, 

B) Taklit ve özenti,

C) Kiflilik zafiyeti,

D) ‹lgisizlik.
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ÜN‹TE 44ÜN‹TE 44
‹SLÂM’IN TTEMEL‹SLÂM’IN TTEMEL

HAKLARA YYAKLAfiIMIHAKLARA YYAKLAfiIMI



Ünitede Neler Var?

1. Yaflama Hakk›

2. Sa¤l›k Hakk›

3. E¤itim Hakk›

4. ‹nanma Ve ‹badet Hakk›

5. Özel Hayat›n Gizlili¤i Hakk›

6. Ekonomik Haklar

Ünite Hakk›nda

Bu ünitede ‹slâm’›n temel haklara yaklafl›m› genel olarak ortaya konulacakt›r. ‹nsa-
n›n hayat›n› onurlu bir flekilde sürdürebilmesi için vazgeçilmez belli bafll› temel
haklar› vard›r. Bunlar yaflama hakk›, sa¤l›k hakk›, e¤itim hakk›, inanma ve ibadet
hakk›, özel hayat›n gizlili¤i hakk› ve mülkiyet hakk›d›r. Bu temel haklar, insan› in-
san yapan de¤erler bütünüdür. Temel haklar, insan›n de¤erini tan›ma ve koruma
istemleri olarak ifllev görürler. ‹nsanl›k, tarih boyunca bu de¤erleri elde edip mu-
hafaza etmek için a¤›r bedeller ödemifl ve ödemeye de devam etmektedir. ‹slâm,
bu hak ve de¤erleri 14 as›r evvel dinin gerçeklefltirmeyi hedefledi¤i temel gaye-
ler olarak görevler olarak bizlere bildirmifltir. Günümüzde kabul edilen "‹nsan hak-
lar› evrensel bildirgesi" bu gayeleri de kapsam›na almaktad›r. 

Ö¤renme Hedefleri

Bu üniteyi tamamlad›¤›n›zda;

1. Temel haklar›n neler oldu¤unu söyleyebileceksiniz. 

2. ‹slâm’›n temel haklara yaklafl›m›n› söyleyebileceksiniz. 

3. Temel haklar›n birbiriyle iliflkisini aç›klayabileceksiniz. 

4. ‹slâm ahlâk›ndaki temel haklar› gerçeklefltirmede istekli olacaks›n›z.
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Üniteyi Çal›fl›rken
Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen amaçlara ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› sürekli düflününüz. Ula-
flamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Ö¤renmek için kitapla yetinmeyiniz. Kitab›n sonunda bir kaynak listesi sunul-
maktad›r. Bu listeden ulaflabildi¤iniz kaynaklar› inceleyiniz.

1. Yaflama Hakk›
‹nsanlar›n sahip oldu¤u her türlü yarar anlam›na gelen "hak" terimi, ‹slâmî kaynak-
larda do¤ufltan sahip olunan ve sonradan elde edilen "kazan›lm›fl haklar"› ifade
eder. Hukuk dilinde "insan haklar›" diye tan›mlanan temel haklar, Kur’an ve Sün-
netin belirledi¤i pek çok hükmün konusudur. ‹slâm’a göre temel haklar, insan ol-
madan kaynaklanan ve insan onurunu her flartta koruyan de¤erlerdir.
‹slâm, yaflama hakk›n› korunmas› ve sayg› gösterilmesi gereken en temel hak ola-
rak görür. ‹nsan›n varl›¤›n› sürdürebilmesi, onun hayati faaliyetlerini eksiksiz yeri-
ne getirmesiyle mümkündür. Dolay›s›yla yaflama hakk›na sahip olmayan bir kim-
se, di¤er haklara da sahip olamaz. En do¤al hak olan yaflama hakk›na sahip ol-
mayanlar›n sorumluluklar›ndan ve görevlerinden söz edilemez. 
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Tart›flal›m
"‹nsan olmak" ne demektir, tart›fl›n›z?

‹nsan›n yaflama hakk›, yarat›l›fl›ndan kaynaklan›r. ‹nsan, kainat›n kü-
çük bir modeli, bütün insanl›k aleminin üyesi ve temsilcisidir. Allah’›n
yaratt›¤› en mükerrem varl›k olmas› aç›s›ndan o varl›klar›n en üstünü
say›lmaktad›r. 

?



Kur’an-› Kerim çeflitli ayetlerde yaflama hakk›na sayg›l› olman›n yüksek bir davra-
n›fl oldu¤unu ve yaflama hakk›n›n kutsall›¤›n› bildirmifltir. Asl›nda yaflama hakk›,
sadece insan› de¤il, hayvan ve bitkileri de içermektedir. Canl› olan her varl›k say-
g›nd›r; canl›lar›n dokunulmazl›¤› ancak dinî, ahlâkî, hukukî ve insanî birtak›m pren-
sipler çerçevesinde kald›r›labilir; zira yaflamak onlar›n temel hakk›d›r. Birey, haya-
t›n› sürdürme hususunda hem hak sahibidir, hem de can›n› korumakla görevlidir.
Bu yüzden hiç kimse bir baflkas›n›n hayat›na son verme hakk›na sahip olmad›¤›
gibi, kendi yaflam hakk›ndan da vazgeçemez. Yaflama hakk›, bireye, topluma
onun siyasal örgütlenmesi olan devlete, ciddi ve a¤›r yükümlülükler yükler. 

Kur’an, baflta insan olmak üzere bir canl›n›n haks›z yere öldürülmesini, günahla-
r›n en büyüklerinden biri olarak kabul etmektedir. Böyle bir suça tevessül edenin,
ebedi olarak lanetlendi¤ini ve cehennemde kalaca¤›n› bildiren Kur’an, bu tavr›n
Allah’›n gazap ve lanetini çeken büyük bir günah oldu¤unu ifade eder. 

Ayette geçen "haks›z yere öldürülme" ifadesi çok hassas ve önemli bir içeri¤e sa-
hiptir. Bu ifade, insan›n hayata gelmesine vesile olmadan tutun da, onun varl›¤›n›
güvence alt›na almak ve sürdürmesine yard›mc› olmaya kadar varan alan içinde-
ki haks›z bir müdahaleye iflaret etmektedir. Bu aç›dan, insan›n hayata gelmesi sü-
recinden itibaren ölümüne kadar olan bir süreçte insan›n insan olma onuruna ya-
p›lan d›fltan ya da içten gelebilecek her müdahale; sözgelimi, annenin hayati teh-
likesi olmaks›z›n kürtaj, küçük bir eziyet ya da büyük bir zulüm vs., asl›nda yafla-
ma hakk›n› ihlal anlam›na gelir. Di¤er bir ifadeyle sadece can› korumak yeterli ol-
may›p, insan›n maddî ve manevî hayat›na yönelik tecavüzleri önlemek ve onurlu
bir yaflam sürmesini sa¤lamak as›ld›r.  
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"Rahman’›n iyi kullar›, Allah ile beraber baflka bir ilaha kulluk et-
meyen, haks›z yere, Allah’›n haram k›ld›¤› cana k›ymayan ve zi-
na etmeyen kimselerdir. Kim bunlar› yaparsa a¤›r azaba u¤rar"
(Furkan, 25/68).



‹slâm, sadece Müslümanlar›n de¤il; tüm insanlar›n yaflama hakk›n›n korunmas›n›
ister. Zira insan onurunu yans›tan yaflama hakk›n›n ötesinde sayg› duyulacak her-
hangi bir fley yoktur. Bu yüzden herhangi bir canl›ya zarar vermek, hayata sayg›-
n›n eksikli¤ini gösterir. 

Dinimiz fesat ç›karmak ve haks›z yere cana k›ymak gibi istisnai durumlar›n haricin-
de bir insan›n öldürülmesini yasaklam›flt›r. Zira fesat, toplumun düzenini, istikrar ve
mutlulu¤unu ortadan kald›racak her çeflit fliddete baflvurmakt›r. Allah, toplumda fit-
ne ve fesat ç›karman›n ölümden beter oldu¤unu dile getirmektedir: "…Fitne, adam
öldürmekten daha kötüdür…" (Bakara, 2/191). 

‹nsan için esas olan esenlik içinde yaflamakt›r. Bu, insan olman›n bir gere¤i olmak-
la birlikte Allah’›n da istedi¤i bir durumdur.

‹slâm, hayata iliflkin her hususu iman ile iliflkili hâle getirerek; insanlarda Allah’a
karfl› sorumluluk ve hesap verme duygusunu canl› tutmay› öngörür. ‹nsan olman›n,
yaflama hakk›n›n ne oldu¤una dair bir bilinç olmaks›z›n dengeli bir toplum tesis
etmek mümkün de¤ildir. Günümüzde bu tür bilince sahip olmayan insanlar›n ha-
yata verdi¤i zarar› sa¤duyulu her kifli görmektedir. 

2. Sa¤l›k Hakk›

Temel haklar s›ralamas›nda yaflama hakk›ndan sonra sa¤l›k hakk›n›n gelifli anlam-
l›d›r. Zira soluk al›p vermede zorlanan, befl duyusunu sa¤l›kl› biçimde kullanama-
yan ya da a¤r› çeken insan›n dikkati kendi ac›s›nda toplan›r. Sa¤l›k sorunlar› çe-
ken bir kimse, do¤al olarak kendi iç bar›fl›kl›¤› zedelendi¤i için öncelikli olarak
sa¤l›¤›n› onarmaya yönelir. Bu hal içindeki bir kimse, baflkalar›n› düflünemez; top-
lum hayat›na kat›l›mda, insanlar aras›ndaki iliflkilerde sorunlar yaflar.  
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• Sa¤l›k, yaln›zca hastal›¤›n olmay›fl› de¤il, en genifl anlam›yla kiflinin
bedence, ruhça ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmas›d›r.

• Sa¤l›k hakk› ya da sa¤l›kl› yaflam hakk›, ‹slâm’›n sa¤l›¤›n korunmas›-
na yönelik olarak öngördü¤ü bir hakt›r.



Sa¤l›kl› insan, sa¤l›kl› düflünür, karar verir ve sa¤l›kl› iliflkiler kurar. Bu yüzden ‹slâm
dini, sa¤l›¤›n korunmas›n› emretmifl, sa¤l›¤› bozan her türlü ifl ve davran›fl› yasak-
lam›flt›r. Kur’an-› Kerim’deki: "Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmay›n" (Bakara, 2/195)

buyru¤u, Allah yolunda infak ederek çal›flman›n yan›nda hayat›m›z› ve sa¤l›¤›m›-
z› tehlikeye sokacak her türlü tutum ve davran›fltan sak›nmam›z› da içermektedir.
Hz. Peygamber (s.a.s.) de: "(‹slâm’da) zarar vermek ve yap›lan zarara, zararla
mukabele etmek yoktur" (‹bn Mace, Sünen, Ahkam, 17) buyurarak bir kimsenin kendisi-
ne ve baflkalar›na zarar vermemesi gerekti¤ini bir prensip olarak bildirmifltir. 

‹slâm, sa¤l›k hususunda fert ve toplumun bilinçli olmas›n›; yöneticilerin ayr›m yap-
madan her türlü sa¤l›k hizmetleri sa¤lamas›n› ve sa¤l›¤a zarar veren hususlar kar-
fl›s›nda tedbirler almas›n› emreder. Dolay›s›yla devlet, zengin ya da fakir herkesin
beden ve ruh sa¤l›¤› içinde yaflayabilmesini ve t›bbî bak›m imkan›n› sa¤lamakla
ve sa¤l›k hakk›na yönelik her türlü sald›r›y› önlemekle görevlidir. 

Sa¤l›kl› insanlar, toplumdaki üretkenli¤i, paylafl›m› ve sevecenli¤i artt›r›r. Tam ter-
si bir durum ise, bireylerin sa¤l›¤›n› yitirerek güzelliklerden ald›¤› pay›n azalmas›-
n›, iliflkilerin bozulmas›n› ve mutsuzlu¤u ortaya ç›kar›r. ‹nsanlar sa¤l›kl› olmak için,
koruyucu sa¤l›k hizmetlerine önem vermelidir. Koruyucu sa¤l›k hizmetleri kimi
durumlarda kiflinin tek bafl›na de¤il, "grupça" yapaca¤› ifllerdir. Grup halinde ya-
p›lan bu eylemler, toplumun birbirine yaklaflmas›na ve birlikte ifl yapmas›na, dola-
y›s›yla sosyal bar›fl›n güçlenmesine yard›mc› olacakt›r. Buna ilaveten sa¤l›k hakk›-
n›n etkinleflmesinde, sosyal güvenlik kurumlar›n› devreye sokmak gereklidir. 

Ünite 
4

81

• Sa¤l›kl› yaflaman›n sa¤lanmad›¤›, sa¤lanamad›¤› hiçbir durumda in-
san haklar›ndan söz edilemez. 

• Sa¤l›k hakk› bireylerin, ›rk, din, politik inanç ve sosyal durumlar›na
ba¤l› olmaks›z›n do¤ufltan kazand›¤›; insan olmaktan kaynaklanan
bir hakt›r.



3. E¤itim Hakk›

Birey, do¤ufltan sahip oldu¤u yeteneklerini e¤itim sayesinde gelifltirip insanlafl›r.
‹nsan›n, hayat› gerçek anlam›yla kavrayabilmesi ancak ömür boyu sürecek bir e¤i-
tim faaliyeti ile gerçekleflebilir. E¤itim, insanlara do¤ru bilgi vererek, zihinleri esir
alacak her türlü yaklafl›m› engeller nitelikte olmal›d›r.

‹slâm insan›n maddî ve manevî bak›mdan kendisini gelifltirmesini ve fikirlerini bafl-
kalar›na aktarmas›n› bir hak olarak kabul eder. 

E¤itim hakk›, ifllevselli¤i aç›s›ndan ö¤retme ve ö¤renme hakk› olarak kabul edile-
bilir. Ö¤renme hakk›, asl›nda bir dinî görev olarak kabul edilebilir. Kur’an’›n ilk
ayetinin "oku" emri oldu¤unu hat›rlarsak; ‹slâm’da ö¤renmenin, bilgi ve görgü art-
t›rman›n ne denli teflvik edildi¤ini ç›karabiliriz. ‹nsan ancak okumak ve bilmek su-
retiyle iyiyi kötüden, do¤ruyu yanl›fltan ay›rabilir. ‹lim (bilgi), insan›n gerek dünya
ve gerekse ahiret ifllerinde üzerinde yürüyece¤i hidayet vas›tas›d›r. Kur’an’› Ke-
rim’de okumay› ve ö¤renmeyi teflvik eden pek çok ayet yer almaktad›r: 
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• E¤itim, genel olarak insan kiflili¤inin ve onurunun geliflmesine ve in-
san haklar›na ve temel özgürlüklere sayg›n›n güçlenmesine yönelik
her türlü faaliyet olarak tan›mlanabilir. 

• Özelde ise e¤itim, insan›n yarat›l›fl›nda var olan bütün kabiliyetleri te-
mel alarak onu yönlendirmek, gelece¤e haz›rlamak, hayat› boyunca
gerekli bilgiyi nas›l elde edece¤ini ö¤renmesine yard›mc› olmakt›r. 

"…Allah’a karfl› ancak; kullar› içinden alim olanlar derin sayg›
duyarlar…" (Fat›r, 35/28). 
"De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak ak›l sahip-
leri ö¤üt al›rlar" (Zümer, 39/9).



‹lim ve ö¤renmeye büyük önem veren ‹slâm, elbette ö¤renilen fleyin ö¤retilmesini
de ister. ‹lmi ö¤rendikten sonra baflkas›na ö¤retmeyen, ilmini kendisine saklayan
kimseler k›nanm›flt›r. Çünkü bu kimseler Yüce Allah’›n kendilerine vermifl oldu¤u bil-
giyi saklamakta, baflkalar›n›n istifadelerine sunmamaktad›r. Hz. Peygamber flöyle
buyurur: "Kim bildi¤i bir fleyi, soruldu¤unda gizlerse, k›yamet günü Allah ona atefl-
ten bir gem vurur" (Tirmizi, ‹lim, 3).

Zira Kuran’da "Siz insanlar için ç›kar›lm›fl en hay›rl› ümmetsiniz. ‹yili¤i emreder, kö-
tülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz…" (Âl-i ‹mran, 3/110) hitab›na ancak
e¤itimin yayg›nlaflt›r›lmas› ve e¤itim düzeyinin yükseltilmesi ile ulafl›l›r.

4. ‹nanma ve ‹badet Hakk›

‹slâm, bizatihi gerçek bir düflünce ve inanç hürriyeti oldu¤u için, inanç konular›nda
hoflgörülü olmay› ve inanma ve ibadet hakk›na sayg›y› ister. Zor kullanmay› yasak-
lar. Allah, insanlar› iman konusunda özgür b›rakm›flt›r. "…Art›k dileyen iman etsin,
dileyen inkar etsin…" (Kehf, 18/29) ayeti bu özgürlü¤ün ifadesidir. ‹nsanlar› dine
(‹slâm’a) girmek için zorlamak yasaklanm›flt›r. "Dinde zorlama yoktur. Çünkü
do¤ruluk sap›kl›ktan iyice ayr›lm›flt›r. O halde kim ta¤ûtu tan›may›p Allah’a
inan›rsa, kopmak bilmeyen sapasa¤lam bir kulpa yap›flm›flt›r. Allah hakk›yla
iflitendir, hakk›yla bilendir" (Bakara, 2/256) ayeti, sadece insanlara bask›
yap›lmas›n› de¤il, ayn› zamanda dinde zorlaman›n hiçbir türünün mevcut bulun-
mad›¤›n› ifade eder. 

Dinimiz zorlaman›n belli türlerini de¤il, bizzat kendisini yasaklam›flt›r. Dolay›s›yla
dinde zorlama ‹slâm’a ayk›r› bir tutumdur.

Dinimizde zorlaman›n bulunmay›fl›na Hz. Peygamberin hayat› örnektir. Allah
Teâlâ da flöyle buyurmufltur: "Allah dileseydi ortak koflmazlard›. Biz seni onlar›n
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‹slâm›n, yaflama hakk›n›n bir uzan›m› olarak e¤itim hakk›na özel vurgu
yapmas› hem ferdin geliflimini desteklemesi hem de toplumun gelece¤ini

yönlendirmesi aç›s›ndan önemlidir.



bafl›na bir bekçi yapmad›k. Sen onlara
vekil (onlardan sorumlu) da de¤ilsin"

(Enam, 6/107). Allah, insanlar›n bir
tak›m dayatmalarla de¤il, kendi
arzu ve istekleri sonucunda inan-
malar›n› ister. 

‹nsan›n hesaba çekilebilece¤i
inanç, ancak özgür iradesi ile

tercih etti¤i inançt›r. Kifli istedi¤i
inanc› seçme ve inanc›n›n gerekleri-

ne göre dua ve ibadet etme hususun-
da özgürdür. 

5. Özel Hayat›n Gizlili¤i Hakk›

Bir kimsenin baflkalar›n›n görmesini, duymas›n› ve bilmesini istemedi¤i yani gizli
tuttu¤u hayat›na, özel hayat denir. Yabanc›lar›n bu özel alana girmesi, onun s›r-
lar›n› ö¤renmesi ve baflkalar›na aktarmas›, kiflilik haklar›n›n ihlal edilmesi demek-
tir. Kiflinin özel hayat›, kendisinden baflka bir kimsenin bilmemesi gereken bir alan
olarak anlafl›lmamal›d›r. Çünkü bir kimse çok yak›nl›k duydu¤u bir baflkas›na s›r-
lar›n› açabilir. Bu durum, konuflulan o hususlar›n özel hayat alan›ndan ç›kt›¤› an-
lam›na gelmez ve baflkalar›n›n bunlar› bilmeleri hakk›n› vermez. Kendisine, özel
hayat› ile ilgili s›rlar aç›klanan kimse bunlar› saklamaz ve baflkalar›na aktar›rsa,
s›r sahibinin bu husustaki kiflilik haklar›na müdahale ve tecavüz etmifl olur. 

‹slâm’da özel hayat›n gizlili¤inin korunmas› birtak›m ilkelerle sa¤lanm›flt›r. Bir di-
¤er deyiflle, bu ilkelere riayet edildi¤i takdirde özel hayat›n gizlili¤i korunmufl ola-
cak, insanlar baflkalar›n›n özel hayat›n› ihlal etmeye teflebbüs etmeyecek, hatta
imkan bulamayacaklard›r. Dolay›s›yla bu ilkelerde, do¤rudan do¤ruya özel haya-
t›n gizlili¤inin ihlal edilmemesi de¤il; genel olarak insan haklar›na sayg›l› olunma-
s› istenmektedir. 
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Baflkalar›n›n özel hayat›n› izlemeye ve kusurlar›n› araflt›rmaya Kur’an-› Kerim’de ve
hadislerde "tecessüs" ad› verilmifl ve bu tutum ahlâkî fenal›klar›n en önemlilerinden
biri kabul edilerek yasaklanm›flt›r. Özel hayat›n korunmas›nda özellikle "tecessüsü"
yasaklayan ayet, bütün özel hayat hallerini korumada ana hüküm teflkil eder. 

Tecessüs, bir kimsenin, baflkas›nda bulunan ve kendisinin bilmedi¤i hususlar› me-
rak etmek ve ö¤renmek için harekete geçmesidir. Böyle bir davran›fl, en basit ve
en çok tezahür eden flekli ile özel hayata dair bilgileri ö¤renme teflebbüsünde gö-
rülür. Bu anlamda sadece mahrem haller de¤il ay›p olmayan durumlar› da arafl-
t›rmak tecessüs kapsam›ndad›r. Sözgelimi, bir kimsenin bankada mevcut para
miktar›n› merak edip, banka cüzdan›n› elde etmeye çal›flmak tecessüs say›ld›¤›
için, yasakt›r. Ayn› flekilde mesela bir kimsenin günlü¤ünü izinsiz okumak da bu
kapsam içindedir. 

‹slâm’da baflkalar›n›n özel hayat›n gizlili¤ini koruyucu hükümler yan›nda bu gizli-
li¤i ihlale imkan vermeyen emirler de bulunmaktad›r: "Ey iman edenler! Kendi ev-
lerinizden baflka evlere, geldi¤inizi hissettirip (izin al›p) ev sahiplerine selam ver-
meden girmeyin. Bu davran›fl sizin için daha hay›rl›d›r. Düflünüp anlayas›n›z diye
size böyle ö¤üt veriliyor" (Nur, 24/27) ayeti, ev sahibinin izni olmadan evlere gir-
meyi yasaklam›flt›r. Özel hayat›n korunmas›na hizmet eden bu esas, asl›nda kifli-
lik haklar›na sayg› olarak düflünülmelidir.

Di¤er taraftan ‹slâm, baflkas›n›n özel hayat›n› tesadüfen ya da bir flekilde ö¤renen
bir kimsenin, bu hali aç›¤a vurmamas›n› ve gizlemesini emreder. 
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‹slâm, baz› durumlar sebebiyle özel hayat›n gizlili¤inin korunmas›na s›n›r getirir.
Bu haller, özel hayat›n gizlili¤ine bir müdahale, "ihlal" say›lmaz. Sözgelimi, yan-
g›n, sel, h›rs›zl›k vs. dolay›s›yla hayat› tehlikede olan birinin evine girerken do¤al
olarak izin istemek gerekmez. Hukukî s›n›rlar içinde avukat, noter, doktor vb. kim-
seler, meslekleri icab› özel hayat s›n›rlar› içindeki bilgileri ö¤renebilirler. Ancak bu
kimseler ö¤renilen bilgileri saklamak ve iffla etmemek zorundad›rlar. 

6. Ekonomik Haklar (Mülkiyet hakk›)

Ekonomik haklar genel olarak üretmek, üretti¤ine malik olmak, mübadele etmek ve
tüketmek gibi konularla ilgili olan haklard›r. ‹slâm dini helal olan bir maddenin üre-
timi ve tüketimini serbest b›rakm›flt›r. Herkes ifl kurup üretim yapma hakk›na sahip
olmal›, herhangi bir zorlukla karfl›laflmadan üretim yapabilmelidir. Hatta devlet ifl
yeri aç›p, üretim yapacaklara yard›mc› olacak imkanlar ve düzenlemeler haz›rla-
mal›d›r. 

‹nsanlar geçimlerini sa¤layabilmek için çal›flmak zorundad›r. Bu yüzden herkes
çal›flma hak ve hürriyetine sahiptir. Yüce Allah, flöyle buyurur: "‹nsan için ancak
çal›flt›¤› vard›r" (Necm, 53/39). Çal›fl›p, kazanma hususunda cinsiyet ayr›m› yap›l-
maz. Çal›flanlar›n emekleri de mutlaka korunur. ‹slâm’da çal›flma hayat›, ahlâkî il-
kelerin ›fl›¤›nda oluflturulan yasalar›n teminat› alt›ndad›r. Kur’an’› Kerim ve hadis-i
flerifler çal›flana karfl›l›¤›n›n verilmesini teflvik etmifl ve bu hakk›n güvence alt›na
al›nmas›n› istemifltir. Sözgelimi bugünkü anlamda kiflilerin ekonomik ve sosyal
menfaatlerini korumak ve gelifltirmek için sendika kurma ve sosyal güvenlik kurum-
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dünyada Müslüman kardeflinin kusurunu iffla ederse Allah’da
ahirette onun kusurunu ortaya ç›kar›r" (‹bn Mace, Hudud, 5). 



lar›na kat›lma hakk› vard›r. Bunun yan› s›ra dinimiz, çal›flamayan ya da iflsizlerin
sosyal güvenlik müessesleri ile desteklenmesini emretmifltir. 

‹slâm’da çal›flma hakk›n›n yan›nda, israf etmemek kofluluyla servet, özel mülkiyet
hakk› da tan›nm›flt›r. Allah’›n emirleri do¤rultusunda, O’nun çizdi¤i s›n›rlar içinde
olmak üzere bir çok ayette özel mülkiyete sahip olma hakk› tan›nm›flt›r. Herkes
meflru olarak üretip, kazand›¤› mallar› yine meflru flekilde harcamal›d›r. "..Yiyin,
için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez" (Araf, 7/31).

‹slâm, ekonomik haklar› meflru zeminlerde s›n›rlayabilir. Sözgelimi özel mülkiyet, ka-
munun yarar› söz konusu oldu¤unda bireye zarar vermeksizin s›n›rlanabilir. Hak el-
de etme iddias›yla bir baflkas›n›n mal›na zarar vermek ‹slâm’da hofl görülmemifltir. 

Ünitenin Özeti

‹nsanlar›n sahip oldu¤u her türlü yarar anlam›na gelen "hak" terimi, ‹slâmi kaynak-
larda do¤ufltan sahip olunan ve sonradan elde edilen "kazan›lm›fl haklar›" ifade
eder. Hukuk dilinde "insan haklar›" diye tan›mlanan temel haklar, Kur’an ve Sün-
netin koydu¤u pek çok hükmün konusudur. 

‹slâm’a göre temel haklar, insan olmaktan kaynaklanan ve insan onurunu her flart-
ta koruyan de¤erlerdir. ‹slâm’a göre bütün haklar›n temelinde, yaflama hakk› var-
d›r. Buna göre bütün insanlar›n hayat›, mal› ve ›rz› hürmete de¤er ve dokunulmaz-
d›r. Dokunulmazl›klar, meflru bir sebep yahut meflru bir emir olmad›kça kald›r›la-
maz. Temel haklar s›ralamas›nda yaflama hakk›ndan sonra sa¤l›k hakk›n›n gelifli
özellikle anlaml›d›r. Zira sa¤l›kl› insanlar, sa¤l›kl› iliflkiler kurabildi¤i için; ‹slâm
sa¤l›¤›n korunmas›n› emretmifl, sa¤l›¤› bozan ifl ve davran›fllar› yasaklam›flt›r. 

‹slâm, insan›n maddî ve manevî bak›mdan kendisini gelifltirmesini ve fikirlerini bafl-
kalar›na aktarmas›n› e¤itim hakk› olarak görür. ‹slâm’›n yaflama hakk›n›n bir uza-
n›m› olarak e¤itim hakk›na özel vurgu yapmas› hem ferdin geliflimini destekleme-
si hem de toplumun gelece¤ini yönlendirmesi aç›s›ndan önemlidir.

‹slâm, bizatihi gerçek bir düflünce ve inanç hürriyeti oldu¤u için inanç ve ibadet
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hakk›n› savunur. Bu yüzden hangi konuda olursa olsun zorlaman›n her türlüsünü
yasaklar. ‹nsan› mükerrem bir varl›k kabul eden dinimiz, onun özel hayat›n›n giz-
li kalmas›n› güvence alt›na al›r. Yine ‹slâm, insan›n rahat ve huzurlu yaflamas› için
ekonomik haklar›n› ve mülkiyet hakk›n› güvence alt›na al›r. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Yaflama hakk› niçin en temel hakt›r?

2. Sa¤l›k hakk› neleri içerir?

3. E¤itim hakk› nedir ve niçin gereklidir?

4. Özel hayat›n gizlili¤i neden gereklidir?

5. Ekonomik haklar nelerdir, örnekleyiniz?

De¤erlendirme Sorular›

1. Afla¤›dakilerden hangisi, yaflama hakk›n›n korunmas› ve sayg› gösterilmesiyle
ilgili de¤ildir?

A) ‹nsan›n insan olarak varl›¤›n› sürdürebilmesi, onun hayati faaliyetlerini eksiksiz
yerine getirmesiyle mümkündür.

B) En do¤al hak olan yaflam hakk›na sahip olmayanlar›n sorumluluklar› ve görev-
leri de bulunamaz.

C) Yaflama hakk›na sahip olmayan bir kimse di¤er haklara da sahip olamaz.

D) Yaflama hakk›, insana her türlü özgürlü¤ü sa¤lar. 

2. Afla¤›dakilerden hangisi, sa¤l›k hakk› kapsam›nda de¤ildir?

A) Bedenine istedi¤i gibi davranmak

B) Sa¤l›k hizmetlerinden yararlanmak

C) Hekim seçebilmek

D) Ruh sa¤l›¤›n› korumak
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3. Afla¤›dakilerden hangisi, insan kiflili¤inin ve onurunun tam olarak geliflmesine
ve insan haklar›na ve temel özgürlüklere sayg›n›n güçlendirmesine yönelik olan
her türlü faaliyeti ifade eden hakt›r?

A) Özel hayat›n gizlili¤i hakk›

B) E¤itim hakk›

C) Ekonomik haklar

D) ‹letiflim hakk›

4. Afla¤›dakilerden hangisi, inanma ve ibadet hakk›na kaynakl›k etmez?

A) Allah, insanlar›n bir tak›m dayatmalarla de¤il, kendi arzu ve istekleri sonucun-
da inanmalar›n› ister.

B) ‹nsan›n hesaba çekilebilece¤i bir inanç, ancak özgür iradesi ile tercih etti¤i
inançt›r.

C) ‹nsanlar› zor ve bask› kullanarak tek bir dine inand›rmaya kalk›flmak gereklidir. 

D) ‹lahi irade, inanç ve ibadet hususunda zor ve bask› kurmam›z› istemez. 

5. Afla¤›dakilerden hangisi "tecessüs" kavram›n›n anlam›n› ifade eder?

A) Baflkalar›na yard›m etme

B) Baflkalar›n›n özel hayat›n› izleme ve kusurlar›n› araflt›rma

C) Dedikodu yapmak

D) Mal›n› saç›p savurma
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ÜN‹TE 55ÜN‹TE 55
ÖRNEK fiAHS‹YETLERDENÖRNEK fiAHS‹YETLERDEN

DAVRANIfi MMODELLER‹DAVRANIfi MMODELLER‹



Ünitede Neler Var?

1. Ahmet Yesevî: Hizmet Sevgisi

2. Yunus Emre: Sevgi

3. Mimar Sinan: Meslekî Sorumluluk

4. Mevlana: Hoflgörü

5. Hac› Bektafl-› Velî: ‹nsan Sevgisi

6. Mustafa Kemal Atatürk: Vatan Sevgisi

Ünite Hakk›nda

Kültür tarihimiz övünülecek ölçüde zengindir. Bu zengin kültürün oluflmas›nda rol
oynam›fl çok önemli flahsiyetler vard›r. Bu kiflilerin gelifltirdikleri ahlâkî-dinî anlay›fl-
lar bugün toplumumuzun hayat anlay›fl›nda hâlâ etkisini devam ettirmektedir.

Toplumumuzun kültürel dinamikleri diyebilece¤imiz bu flahsiyetlerin yapt›klar›yla
k›vanç duyuyoruz. Evrensel de¤erler olarak bilinen ve kültürümüzün özünü olufltu-
ran sevgi, görev aflk›, meslekî sorumluluk, hofl görü, insan sevgisi, vatan sevgisi
fluurunun oluflmas›nda bu kiflilerin çok önemli rolleri olmufltur. Bu kiflileri tan›mak,
kültürel miras›m›z›n fark›na varmak ve kendimizi daha iyi tan›mak anlam›na gel-
mektedir. 

Ö¤renme Hedefleri

Bu üniteyi dikkatle okuyan:

1. Örnek flahsiyetlerimizin baz›lar›n›n adlar›n› söyler.

2. Örnek flahsiyetlerimizin örnek davran›fllar›n› söyler.

3. Örnek flahsiyetlerimizin örnek davran›fllar›n› benimsemifl olur.

4. Örnek flahsiyetlerin davran›fl modellerinden niçin yararlanmak gerekti¤ini
aç›klar.
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Üniteyi Çal›fl›rken

1. Ünite bafl›nda verilen amaçlar› okuyup bu amaçlara ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› sü-
rekli düflününüz. Ulaflamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar
okuyunuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Ünitenin sonunda, kaynak listesi sunulmaktad›r. Bu listeden ulaflabildi¤iniz kay-
naklar› inceleyiniz.

1. Ahmet Yesevî: Hizmet Sevgisi

Anadolu’nun müslümanlaflmas›nda büyük rol oynayan, Türklerin ‹slâm’› özümseme-
lerinde ve bugün hâlâ sürdürülen sosyo-kültürel yap›s›n›n teflkilinde en önemli hiz-
meti verenlerden birisi de Hoca Ahmet Yesevî’dir. Ahmet Yesevî (?-1161) 11. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda, bugünkü Kazakistan s›n›rlar› içerisinde yer alan Sayram ka-
sabas›nda do¤ar. Önce annesini, sonra babas›n› kaybeden Yesevî, küçük yaflta
öksüz kal›r ve ablas›n›n yan›nda büyür. Daha sonra ablas› ile birlikte Yesi’ye yer-

leflir. Yesevî ad›n› ilk ö¤renimini yapt›¤› ve düflünce-
lerinin oluflmas›nda etkisi olan "Yesi"den al›r.

Daha sonra bugün Özbekistan s›n›rlar›
içerisinde bulunan Buhara’ya gide-

rek e¤itimini orada tamamlar.

Hoca Ahmet Yesevî, bilgili, gör-
gülü bir aile ortam›nda dünyaya
gelmifltir. ‹yi bir e¤itim görmüfl;
bölgenin ilim merkezi Buhara
Medresesinde din ilimlerini ve

zaman›n di¤er bilimlerini ö¤ren-
mifl, devrin büyük bilgini Yusuf He-

medani'den "Tasavvuf" dersleri alm›fl-
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t›r. Daha sonra Yesi'ye dönmüfl ve ömrünün sonuna kadar orada kalm›flt›r. Onbin-
lerce ö¤rencisini orada yetifltirmifl; Kur'an ve Sünnet temeline dayal› ö¤retilerini
orada gelifltirmifltir. Ahmet Yesevî Farsça ve Arapça'y› çok iyi bilmesine ra¤men
genifl halk kitlelerinin anlamas› için "Hikmet" ad› verilen deyifllerini sade bir Türk-
çe ile yazm›flt›r.

Ahmet Yesevî’nin yetifltirdi¤i dervifller, Türkistan’›n Müslüman olmas›nda önemli rol-
ler oynam›fl, Bat›ya do¤ru göç ederek ‹slâm irfan›n›n Türkistan’dan Anadolu’ya ge-
çiflini sa¤lam›flt›r. Anadolu’nun ‹slâmlaflmas›n› Yesevî’nin yetifltirdi¤i "Anadolu Eren-
leri" olarak bilinen dervifller yapm›flt›r. Yunus Emre ve Hac› Bektafl Velî gibi dervifl-
ler, Yesevî’nin manevî müridleri konumundad›rlar. Çok say›da ö¤renci yetifltirdi¤i
için kendisine e¤iten, yetifltiren anlam›nda "Hoca" lakab› verilmifltir. 

Hoca Ahmet Yesevî ve takipçilerinin "‹slâm’› Tebli¤" metoduna "Hikmet" ad› verilir.
Deyifl, söyleyifl ve anlat›mlarla süsledi¤i bu metodu; sevdirici, bütünlefltirici, teflvik
edici, kuvve-i maneviyeyi art›ran, umudu yayan, güler yüzlü olmay› içeren bir me-
tottur. Ahmet Yesevî’nin, "Rabbinin yoluna hikmetle davet et" (Nahl, 16/125) ayetin-
den esinlenerek, fliirlerine Hikmet ad›n› verdi¤i belirtilmektedir. Bu metot, Kur’an’›n
ruhuna uygun olarak "‹nsanlara ak›llar› ve anlay›fl seviyeleri"ne göre hitap edilme-
si prensibinin de gere¤idir. O’nun;

"Aflks›zlar›n hem can› yok, hem iman›;

Rasulullah sözünü dedim, mânâ hani

Nice desem, iflitici, bilen hani?

Habersize desem, gönlü kat›lafl›r dostlar." 

deyifli, onun bu konudaki hassasiyetini gösterir. 

O’na göre, ‹slâm’da Allah’a iman ve O’na yönelifl, her fleyin Allah inanc›nda
odakland›¤›n› gösterir. ‹man›n kemali, kiflinin ve toplumun pratik yarar›na yans›r.
Bireysel ve toplumsal huzur ve mutlulu¤un, ancak Allah'a aflk derecesinde ba¤lan-
makla mümkün olabilece¤ine inan›r.
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Ahmet Yesevî insanlara dil, din, ›rk cinsiyet fark› gözetmeksizin, tatl› dil, güler yüz
ve hoflgörü ile yaklafl›lmas›n› ö¤ütler. ‹nsana hizmet, ‹slâm’›n emridir. Zira insan,
yarat›lanlar›n en üstünüdür. ‹nsan sevgisi ile Allah aflk› birbirine ba¤l› olarak geli-
flir. Allah’a aflk ve sevgi ile inanan insan, insanlara da ayn› duyguyla yaklafl›r.

Ahmet Yesevî’ye göre insan›n ulaflabilece¤i en üst mertebeye ulaflmas›, Allah’a
karfl› görevlerinin yan›nda, kiflinin kendini tan›mas›, toplum içerisindeki, insanlar
aras›ndaki yerini makam›n› ve sorumluluklar›n› da bilmesiyle mümkündür.

Garip, fakir yetimleri her kim aray›p sorar
Raz› olur o kuldan Perverdigar. (Develi, s. 71)

Ahmet Yesevî ‹slâm’›n, kad›n ve erkek aras›nda hak ve sorumluluk eflitli¤i getirdi-
¤i ilkesinden hareketle, han›mlar›n e¤itimine özel önem vermifltir. Kad›n ve erke-
¤in iflte, üretimde, yönetimde, sosyal hak ve faaliyetlerdeki eflitliklerine ve dersle-
rine kad›nlar›n da kat›lmas›na özel önem vermesi, dönemin Sultan› nezdinde flika-
yet konusu dahi edilmifltir.

Yesevî’ye göre bir Müslüman›n sahip olmas› gerekli en önemli hasletlerden birisi
de Hizmet Sevgisi’dir: ‹nsan hem kendi geçimini kendi öz eme¤i ile kazanmal›,
hem de toplumun yarar›na çal›flmal›d›r. "Kul Hakk›", "Kamu Hakk›", baflkas›n›n s›r-
t›ndan geçinmek, Allah'›n affetmedi¤i haklardand›r.

Ahmet Yesevî’nin fliirlerine bak›ld›¤› zaman, onun Peygamberimiz Hz. Muham-
med’in Sünnetine son derece ba¤l› oldu¤u görülür. Ahmet Yesevî, peygamberimi-
zin güzel ahlâk›n›n benimsenmesine özel önem vermektedir. Bilhassa di¤ergam-
l›k, baflkalar›n›n hak ve yararlar›n› gözetme erdemini son derece önemseyen
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Yesevî’ye göre, kiflinin Müslümanl›¤› dünyevî ç›kar ve beklentilerden
ar›nm›fl, samimi ve karfl›l›ks›z olmal›d›r. Buna da ‹hlas denir. ‹hlasl› bir
Müslüman, riyas›z, gösteriflsiz, maddî menfaat gözetmeyen bir kiflili-
¤e sahip olmal›d›r. 



Yesevî, bencilce davran›fllar› çok tehlikeli görür. Mazlumlara yard›mc› olmak, ba-
¤›fllay›c› olmak, flefkatli olmak, kat› gönüllü olmamak gibi ahlâkî prensiplere çok
ba¤l›d›r.

Nerede bir kalbi k›r›k kimse varsa merhem ol
Öyle bir mazlum nerede olsa arkadafl ol
Mahfler günü cemaline mahrem ol
Ben sen diyen kimselerden geçtim iflte. (Develi, s. 67)

Ahmet Yesevî’ye göre hikmetlerin bafl› Allah sevgisidir. ‹slâmiyet’in özü budur. Afl›k
olmak için önce kendi nefsini unutup, kendi ç›kar ve yararlar›ndan s›yr›l›p baflka-
lar›n› düflünmek gerekir. Gerçek sevgi ve aflk ancak bu yolla mümkün olur. Ancak,
Allah sevgisine ulaflabilmek için baz› basamaklardan geçmek gerekir. Bunlar ah-
lâkî olgunlu¤un basamaklar›d›r. Bu olgunlu¤a ulaflabilmenin temel yolu, insanlara
hizmet etmek, onlar› görüp gözetmek; sosyal dayan›flman›n önemini kavramaktan
geçer.

Ahmet Yesevî, nefsin bencilli¤inden kurtulup di¤ergam olmay›, insanlar›n dertleriy-
le dertleflmeyi dinî, ahlakî bir görev saymaktad›r. Kimsesizlere, mazlumlara, dar-
da kalm›fllara yard›m etme, kanaatkar olma, çal›flarak karfl›l›¤›n› alma, dünya ma-
l›ndan ve bunlara tamah edenlerden yüz çevirme, kul hakk› yememe, daima iyilik
etme gibi sosyal hayat›n temel birtak›m hususiyetlerini fliirlerinde ifller.

Kimi görsem hizmet eder kul olurdum;
Toprak gibi yollar›na yol olurdum.
Afl›klar› yak›p sönen kül olurdum.
Merhem olup yer alt›na girdim iflte (N. S. Banarl›, 281).

Ahilik teflkilat›, temel felsefesini Ahmed Yesevî’den alm›flt›r. Ahmet Yesevî’den esin-
lenen esnaflar sabah dükkanlar›n› açmadan önce toplan›rlar, toplant›da al›flveri-
flin ahlâkî ilkelerini uygulama sözü verirlerdi.
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Yunus Emre: Sevgi

Sevgi deyince ilk akla gelen Yunus
Emre’dir. Yunus Emre (l24l/1239-

l320/2l), XIII. yüzy›lda yaflam›fl
bir Türkmen derviflidir. Yaklafl›k
80 yafl›nda ölen Yunus Emre’ye
ait oldu¤u söylenen farkl› yerler-
de mezarlar bulunmaktad›r. Mo-

¤ol istilas› nedeniyle Anadolu'da
devlet otoritesinin bozuldu¤u, insan-

lar›n umutsuzlu¤a kap›ld›¤› bir dönem-
de, dünyaya gelen Yunus Emre, fliirleriyle

bir sevgi seli oluflturmufl, o günkü umutsuzluktan
ve kargafladan, ‹slâm’›n özü olan manevî huzur, sevgi ve hoflgörü gibi de¤erleriy-
le kurtulman›n mümkün oldu¤unu anlatm›flt›r.

Sevgi, Allah’›, bütün insanl›¤› ve varl›¤› sevmektir. Sevgi, baflkalar›na sayg›l›
olmay› gerektirir. Sevginin do¤al bir sonucu olarak, toplumda içten bir ba¤l›l›k ve
güçlü bir dostluk zinciri oluflur. Sevgi bir gönül iflidir. Bunun de¤erini ancak gön-
lünde sevgi olanlar anlar. Sevgide karfl›l›k yoktur. Sevgi karfl›l›ks›z, sevgi nes-
nesinden bir yarar beklemeden oluflur. Bütün varl›k türlerini birbirlerine ba¤layan,
sevgidir.

Sevgi eksikli¤i insanlarda olumsuz duygular›n oluflmas›na neden olur. Öfke, k›rg›n-
l›k, anlaflmazl›k, kardefllik ba¤lar›n›n zay›flamas› sevgisizlikten kaynaklan›r.
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Yunus Emre’nin fliirlerinde en s›k kulland›¤› kelimeler sevgi ve aflkt›r;
Sevgi, Allah ve onun yaratt›¤› tüm varl›klara karfl› duyulan bir yak›n-
l›k, bir e¤ilimdir. Sevgi insan› bir fleye veya bir kimseye karfl› yak›n
ilgi ve ba¤l›l›k göstermeye yönelten duygudur.



Yunus Emre düflüncesinde her fley sevgi üzerine kurulmufltur. Bu duygu sayesinde,
insanlar aras›nda kardefllik ba¤lar›, birlik ve beraberlik pekiflir. Sevginin öncelikli
hedefi Allah sevgisidir. Allah’a ancak sevgi ile ulafl›l›r. ‹nsanlar ve di¤er varl›klar,
Allah’›n yeryüzündeki yarat›klar› olmalar› nedeniyle sevgiye lay›kt›rlar. 

Yunusa göre kuru bilginin manevî bak›mdan kimseye faydas› yoktur. ‹lmin de, iba-
detin de insan› nefsin kölesi olmaktan kurtarmas› gerekir. Kiflinin bu olgunlu¤a erifl-
mesini engelleyen kibir, gurur ve kinidir. Gurur ve kine savafl açan Yunus:

"‹lim ilim bilmektir, ilim kendün bilmektir,
Sen kendini bilmezsen ya nice okumakt›r" der.

Allah’›n sevgisi ile dolu olan gönüller, hürmete lay›kt›rlar. Bir insan›n gönlünü k›r-
mak, üzmek Allah’› üzmek anlam›na gelmektedir. ‹nsan gönlü ‹lahî bir mekand›r,
bu mekana sayg›n›n sonsuz olmas› gereklidir. Bu nedenle Yunus:

Yarat›lan› hofl gördük,
Yaratandan ötürü..."

Bir kez gönül y›kt›n ise, 
Bu k›ld›¤›n namaz de¤il. 

"Gönül Çalab'›n taht›
Çalab gönüle bakt›"

Bir tek gönül y›kt›n ise,
‹ki dünyan badbaht›" demektedir.

‹nsan›n Allah’a yönelifli, duygular›n›n kanatlanmas› sevgidendir. Çünkü Allah insa-
n› yeryüzünün en flereflisi olarak yaratm›flt›r. ‹nsan› insan olarak var eden sevgidir.
Sevgi insan› ebedilefltirir. Mecnunun destanlaflmas›, Emrah’›n kal›c›l›¤›, Kerem’in
takati, Ferhat’›n da¤lar› delmesi ve yüzlerce aflk kahramanlar›n›n hâlâ halk›n gön-
lünde yer etmesi ruhlar›n›n sevgiyle dolu olmas›ndand›r.

Çöller ve bozk›rlar›n, topra¤›n alt›ndaki tohumlar›n ya¤mura ne kadar ihtiyac› var-
sa, insan›n da sevgiye o denli ihtiyac› vard›r. Bebekler do¤du¤u andan itibaren
geliflmek için annenin sevgisine büyük ihtiyaç duyar ve bu sevgiyle geliflir, olgun-
lafl›r. Sevgiden yoksun kifliliklerin geliflmeleri eksik kal›r.
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Yunus Emre sevgiyi, Allah ve onun yaratt›¤› tüm varl›klara karfl› duyulan bir yak›n-
l›k, bir e¤ilim diye anlar.

Gelin tan›fl olal›m
‹fli kolay k›lal›m
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
"Ben gelmedim dava için
Benim iflim sevi için 
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim". 

diyerek insanlar› gönülden a¤›rlamakta, gönüllere sevgi nakfletmektedir. Bu dört-
lü¤ü bile yaln›z bafl›na O’nun dünya görüflünü, insanl›k sevgisini anlatmaya yeter-
dir.

fiiirlerinde insanlar aras›nda fark gözetmedi¤ini vurgular ve bütün milletlere bir
göz ile bak›lmas›n› ister. Renk, din, dil, ›rk ayr›m› yapanlar›n Müslüman gözükse-
ler de Allah’a karfl› gelmifl say›lacaklar›n› ima eder.

Yunus afl›kt›r. Öyle ki aflk ile bütün sorunlar›n son bulaca¤›na inan›r:

"Aflk gelicek cümle eksikler biter"
"‹flitin ey yarenler, aflk bir günefle benzer
Aflk› olmayan gönül bir kara tafla benzer"
Aflk› var gönlü yanar yumsan›r muma döner,
Tafl gönüller kararm›fl sarp kat› k›fla benzer.

Yunus Emre’ye göre insan› insan olmaktan al›koyan sevgi eksikli¤i ve kin oldu¤u-
nu ve bunun için savafl verdi¤ini ilan eder.

"Ad›m›z miskindir bizim,
Düflman›m›z kindir bizim,
Biz kimseye kin tutmay›z,
Kamu alem birdir bize", demektedir.
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Yunusun dünyas› sevgidir. Ona göre hayat›n gayesi, hikmeti de sevgidir. ‹nsan bu
sevgiyi kainatta her varl›kta müflahade edebilir. Onun için Yunus’un dünyas›nda
varl›klar önemli bir yer tutar. Bilhassa bitkiler içinde çiçek, mevsimler içinde baha-
r›n apayr› bir yeri vard›r.

Hz. Adem’den beri insan› içten içe saran "SEVG‹", günümüze dek ilahi tesiriyle
dertlere flifa, hastalara deva, afl›klara vefa kayna¤› oldu. K›yamete kadar da ha-
yat›n dinamizmi sevgi oldukça toplumlarda ac›lar, dertler, savafllar, kargaflalar ol-
mayacak, mutlu, huzurlu bireylerden oluflan sosyal bar›fl›n hakim oldu¤u toplumlar
olacakt›r.

Mevlana: Hoflgörü 

Mevlâna 30 Eylül 1207 y›l›nda bugünkü Afganistan s›n›rlar› içerisinde yer alan-
Horasan bölgesinin Belh flehrinde dünyaya geldi. 1273 y›l›nda 66 yafl›nda iken
Konya'da öldü ve oradaki türbesine gömüldü. Mevlâna'n›n babas› Belh flehrinin
ileri gelenlerinden olup sa¤l›¤›nda 'Bilginlerin Sultan›' unvan›n› alm›fl olan Baha-
eddin Veled'dir. Annesi ise Belh Emiri Rükneddin'in
k›z› Mümine Hatun'dur. 

Mevlana’n›n babas› Bahaeddin Ve-
led, baz› siyasî olaylar ve Mo¤ol is-
tilas› nedeniyle 1212-1213 y›lla-
r›nda aile fertleri ve yak›n dostla-
r› ile birlikte Belh'ten ayr›lmak zo-
runda kalm›flt›r. Bahaeddin Ve-
led’in ilk dura¤› Niflabur olmufl,
Niflabur flehrinde tan›nm›fl Muta-
savv›f Ferîdüddin Attar ile de karfl›-
laflm›flt›r. Oradan Ba¤dat'a ve daha
sonra Kûfe yolu ile Mekke'ye hareket

Ünite 
5

99



etmifl, Hac farizas›n› yerine getirdikten sonra dönüflte fiam'a u¤ram›fl, fiam'dan
sonra Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri, Ni¤de yolu ile Karaman’a gelmifltir.

Bu y›llarda Anadolu'nun büyük bir k›sm› Anadolu Selçuklu Devletinin egemenli¤i
alt›nda idi. Anadolu Selçuklu Devleti en parlak devrini yafl›yordu. Selçuklu devle-
tinin hükümdar› Alâaddin Keykubad, Bahaeddin Veled'i Karaman'dan baflkent
Konya'ya davet etmifl ve buraya yerleflmesini istemifltir. Konya’ya geldiklerinde
Mevlana 22 yafl›nda idi.

Mevlana’n›n yaflad›¤› 13. yüzy›lda, Anadolu’da s›k›nt›l› ve huzursuz bir ortam bu-
lunmaktayd›. Mo¤ol istilas› nedeniyle ya¤malar, bask›nlar, savafllar bafllam›fl,
halk büyük bir s›k›nt› içerisine girmiflti. Bu dönemlerde Orta Asya’dan gelip Ana-
dolu’ya yerleflen ve kendilerine "Horasan Erenleri" denen Hak afl›klar›, Anadolu
halk›n› içerisine düfltükleri bu s›k›nt›l› durumdan kurtarmak için bir olmay›, birbirle-
rini sevmeyi ö¤ütlemifller, dinin evrensel ahlâk ilkelerini anlatm›fllard›r.

Tirmiz’den gelip Kayseri’ye yerleflen, dönemin en büyük bilginlerinden Seyyid Bur-
haneddin’den de ders alan Mevlana, daha sonra dönemin ilim alan›nda önemli
merkezleri olan Halep ve fiam’a gitmifl, yaklafl›k 5 y›l süren e¤itimin ard›ndan tek-
rar Konya’ya dönmüfltür. 

‹slâm tasavvufunda önemli bir seviyeye ulaflm›fl olan Mevlana, tüm insanl›¤› sevgi
ve hoflgörüye ça¤›rm›fl, herkese kap›s›n› açm›fl, hangi din, mezhep ve milletten
olursa olsun kendisiyle tan›flan herkese k›lavuzluk yapm›flt›r.

Biz ay›rmak için de¤il birlefltirmek için geldik,

Topluluk rahmettir, ayr›l›k azap.

Mevlana’n›n hoflgörüsü, insana verdi¤i de¤erden kaynaklanmaktad›r. Mevla-
na’ya göre insan, Allah’›n en mükemmel yaratt›¤› varl›kt›r. Bu anlay›fltan hareket-
le insanlar aras›nda daima birlefltirici ve bütünlefltirici bir rol oynam›fl, bir ötekiler
grubu oluflturmadan insanlar› din, dil, ›rk, mezhep fark› gözetmeksizin bir bütün
olarak görmüfltür. Bu çerçevede farkl› kültürden gruplar›n bir arada hoflgörü orta-
m›nda yaflamalar›na ortam haz›rlama anlay›fl› içerisinde olmufltur. O’nun;"Her
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Peygamber’in her velinin bir mesle¤i vard›r. Fakat de¤il mi ki hepsi halk› Hak’ka
ulaflt›r›yor." (Mesnevi, I, 40) sözü, ‹slâm dininde "birlikte rahmet, ayr›l›kta azap var-
d›r." temel ilkesiyle örtüflmektedir. Mevlana’n›n ö¤rencileri yaln›zca Müslümanlar-
dan de¤il o günkü Anadolu’da yaflayan bütün din ve kültürlerden gelen insanlar-
dan oluflmaktayd›. 

Mevlana Mesnevi’sinde sevgi, ac›ma, muhabbet, lutfetme, hoflgörü, alçak gönül-
lülük, kardefllik insanl›k özelli¤i say›l›rken, hiddet ve flehvet insana yak›flmayan bir
davran›fl olarak görülmektedir (Mesnevi, I, 195). Bu konuyla ilgili flu sözü meflhurdur:

fiefkat ve merhamette günefl gibi ol,

Baflkalar›n›n kusurunu örtmede gece gibi ol,

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,

Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,

Hoflgörürlükte deniz gibi ol.

Ya oldu¤un gibi görün, ya da göründü¤ün gibi ol!

Mevlana yaln›zca Müslümanlar› de¤il bütün insanl›¤› kapsay›c› bir hoflgörü anla-
y›fl› getirmeye çal›flm›flt›r. ""Gel gel... Ne olursan yine gel. Kâfir de olsan, putpe-
rest de olsan yine gel. Bizim dergâh›m›z umutsuzlar›n dergâh› de¤ildir. Yüz kere
tövbe etmifl de olsan, tövbeni bozsan, gene gel" diyen Mevlana’n›n düflünceleri,
felsefesi bugün birçok ülkede oldukça ilgi görmektedir. Bat› insan› gittikçe daha
da artan bir oranda Mevlana düflüncesine ilgi göstermektedir. Türkiye'nin en bü-
yük hoflgörü simgesi olan Mevlana'n›n eseri Mesnevi, dünyan›n birçok diline çev-
rilmifltir. O’nun;

"Yetmifl iki millet s›rr›n› bizden dinler,

Biz ney gibiyiz, iki yüz mezhep ehli ile, bir perdede konufluruz."

sözü, evrensel bir hakikat peflinde oldu¤unu göstermektedir.

Gittikçe farkl› kültür ve dinden insanlar›n bir arada yaflamak durumunda kald›¤›
günümüz dünyas›nda, insanlar›n birlikte huzur ve güven içerisinde yaflamalar› için
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en çok ihtiyaç duyduklar› hoflgörü ve sevgi Mevlana’n›n düflüncesinin özünü olufl-
turmakta ve günümüz insan› gittikçe Mevlana ve benzeri hikmet sahibi kiflilerin reh-
berli¤ine daha çok ihtiyaç duymaktad›r.

Hac› Bektafl-› Velî: ‹nsan Sevgisi

Hac› Bektafl-› Velî, yaklafl›k 1248’de Horasan’›n Niflabur flehrinde do¤du. ‹lk ö¤-
renimini o günün en önemli ilim merkezlerinden olan Niflabur’da yapt›. Hora-
san’dan ayr›ld›ktan sonra, Necef, Mekke, Medine, Kudüs, Halep, Elbistan, Sivas,
Kayseri ve K›rflehir yolu ile eski ad› Sulucakarahöyük olan bugünkü Hac›bektafl’a
gelmifl ve buraya yerleflmifltir. 1281’de Anadolu’ya gelen Hac› Bektafl-› Velî
1373’de K›rflehir (Sulucakarahöyük)’de 92 yafl›nda iken vefat etmifltir. Mezar›,
hayat›n›n büyük bir bölümünü geçirdi¤i Nevflehir’e ba¤l› Hac› Bektafl ilçesinde bu-
lunmaktad›r.

Ahmet Yesevî’den oldukça etkilendi¤i, Anadolu’da onun düflüncesini dillendirdi-
¤i kabul edilir. Mo¤ollar›n Anadolu’yu istila etmeleri ve Anadolu Selçuklu Devleti-
nin y›k›lmas› nedeniyle, siyasî ve sosyo ekonomik sorunlar›n Anadolu halk›n› peri-

flan etti¤i bir dönemde Anadolu’ya gelmifl, in-
sanlar› kurdu¤u mektepte, bir gönül birli¤i

içerisinde bir araya getirmeyi baflar-
m›flt›r. Anadolu’da özellikle de Türk-

çe’nin d›fl›nda dil bilmeyen k›rsal
kesimde insanlar›n hoflgörü, sev-
gi, birlik ve beraberlik içerisinde
yaflamalar›nda önemli rolü ol-
mufltur. O günkü Anadolu’da
sosyal kurumlar›n birer temsilcisi

olarak bilinen "Gaziyân-› Rum, Ahi-
yân-› Rum, Abdalân-› Rum ve Bac›-

yân-› Rum teflkilatlar›, onun manevî ön-
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derli¤inde oluflmufl ve geliflmifltir. Oluflturdu¤u düflünce sistemi ona nisbetle Bekta-
flilik ad›n› alm›flt›r. Kur’an’a ve Hz. Muhammed’in Sünneti’ne gönülden ba¤l› olan
Hac› Bektafl-› Velî’nin en önemli kitab› Mâkâlât’t›r.

Hac› Bektafl-› Velî, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun farkl› din ve kanaatten insan-
lar› sevgi, hoflgörü ba¤lar›yla bir araya getirerek huzurlu bir toplum oluflturmak için
çal›flm›flt›r. "‹ncinsen de incitme" sözü ona aittir.

Ona göre, "Sevgi ve ac›ma insanl›k; hiddet ve flehvet ise hayvanl›k vasf›d›r."

Hac› Bektafl Velî, fliirlerinde evrensel ahlâk ilkelerinden bahseder. Sab›r, kanaat,
haya, cömertlik ve helal kazanç gibi iyi ahlâk ilkelerinin birey ve toplum hayat›
aç›s›ndan ne kadar önemli ve gerekli, riya, kibir, haset, yalanc›l›k, g›ybet, haram
kazanç gibi birçok kötü davran›fllar›n› ise ne kadar kötü oldu¤unu ayet ve hadis-
lerden örnekler vererek anlat›r.

Hac› Bektafl-› Velî yaflam›nda sevgiyi, hoflgörüyü benimsemifl bu özellikleriyle in-
sanlar›n be¤enisini kazanm›fl ve onlara örnek olmufltur. Bu anlay›fl›n› da, ‹ki Cihan
Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (a.s.) n›n: "Ben Güzel ahlâk› tamamlamak
üzere gönderildim" hadisinden ö¤rendi¤ini belirtmektedir.

Hac› Bektafl-› Velî, hoflgörü erdemini; af edici, tok gözlü, tatl› sözlü, güleç yüzlü,
sevgi dolu olma hali olarak aç›kl›yor. Sevgi, hoflgörü ve toplumsal bar›fl Hac› Bek-
tafl-› Velî felsefesinin özünü oluflturmaktad›r.

Hac› Bektafl-› Velî’nin günümüze kadar gelen ve halk aras›nda oldukça yayg›n
olarak bilinen, ço¤unlukla ayet ve hadislerden esinlenerek söyledi¤i ve özü itiba-
riyle insan sevgisini ö¤ütleyen sözleri flöyledir:
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Hac› Bektafl-› Velî’ye göre dinler temelini sevgiden; sevgi kayna¤›n›
insandaki gönülden alm›flt›r. O, iyi bir insan olmadan iyi bir Müslü-
man olunamayaca¤›n› savunmufltur. ‹yi bir insan olman›n temelini de
"Eline, beline, diline sahip ol." vecizesinde dile getirmektedir. 



"Bir olal›m, iri olal›m, diri olal›m.
Çal›flmadan geçinenler bizden de¤ildir.
Do¤ruluk dost kap›s›d›r.
Do¤ruluk yüz akl›¤›d›r.
Düflman›n›z›n dahi insan oldu¤unu unutmay›n›z.
Hiçbir milleti ve insan› ay›plamay›n›z.
‹ncinsen de incitme.
Kad›nlar› okutunuz.
Nefsine a¤›r geleni, kimseye tatbik etme.
Nefsine, hiddetine, eline, beline, diline sahip ol.
Okunacak en büyük kitap insand›r.
Oturdu¤un yeri pak et, kazand›¤›n paray› hak et.
Yolumuz, ilim, irfan ve insanl›k sevgisi üzerine kurulmufltur."

Mimar Sinan: Meslekî Sorumluluk 

Mimar Sinan bir mimar olarak dünyan›n en büyük yap› sanatç›lar›ndan birisidir.

1489 y›l›nda Kayseri'nin A¤›rnas kasabas›nda do¤du, 1588'de 99 yafl›nda iken

‹stanbul'da öldü. Süleymaniye’de kendi ad›na yap›lm›fl türbesine gömülmüfltür. 

Bir süre Osmanl› ordusunda subay olarak çal›flan Mimar Sinan, Mimar Acem

Ali'nin ölümü üzerine Saray Bafl Mimar› oldu. Günümüzdeki Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›-

na efl düflen bu görevi ölümüne de¤in sürdürdü. Mimarl›k tarihimizin ve hatta dün-

ya mimarl›k tarihinin en meflhur ve en önemli flahsiyetlerinden olan Mimar Koca

Sinan, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun en güçlü oldu¤u Yavuz Sultan Selim, Kanûnî

Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat devirlerinde görev yapm›flt›r.

Osmanl› ordusunun yap› ifllerinde büyük sorumluluk alm›fl, buradaki çal›flmalar›yla

öne ç›km›flt›r. Çeflitli kaynaklara göre Mimar Sinan, ö¤rencileri yada ona ba¤l›

mimarlarla birlikte 84 cami, 52 mescit, 57 medrese, 7 okul ve darülkurra, 22 tür-
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be, 17 imaret, 3 darüflflifa, 7 su yolu kemeri, 8 köp-

rü, 20 kervansaray, 35 köflk ve saray, 6

ambar ve mahzen, 48 hamam olmak

üzere üç yüz elliyi aflk›n yap›y› Os-

manl› toplumuna kazand›rm›flt›r.

‹lk önemli yap›t› ‹stanbul'daki

fiehzade (Mehmed) Camii'dir.

Ç›rakl›k dönemi yap›t›d›r. Sinan

kalfal›k dönemi yap›t› olarak ad-

land›rd›¤› Süleymaniye Camii ve

Külliyesi, Osmanl›-Türk mimarl›¤›n›n

en önemli yap›lar›ndan birisidir. Mi-

mar Sinan Edirne'deki Selimiye Camii'ni

ustal›k dönemi eseri olarak nitelendirir. Sinan

burada 31 m'yi geçen çap›yla en büyük kubbesini gerçeklefltirmifltir. Selimiye, ya-

p›s›ndan mekân oluflumuna, oranlar›ndan süslemelerine kadar klasik dönem Os-

manl›-Türk mimarisinin bir sembolü olan ve kurallar›n› belirleyen çok önemli bir ya-

p›tt›r.

Sinan, en genifl aç›kl›¤› örtecek kubbeyi, en ince ve uzun minareyi ve böyle bir

minaredeki flerefelere birbirleriyle kesiflmeyen üç merdivenle ç›kmay› denemesi ve

baflarmas› bu mühendislik dehas›n›n önemli örnekleridir.

Mimar Sinan koflullar›n gerektirdi¤i yerlerde yeni biçimlere yönelmifl, böylece es-

ki ile yeni aras›nda bir ba¤ oluflturabilmifltir. Mimar Sinan mimarl›k ve mühendis-

lik alanlar›nda getirmifl oldu¤u yenilikler, sa¤lam ve görkemli, sanat›n bütün özel-

liklerini ve güzelliklerini içinde bar›nd›ran eserler vermesi nedeniyle "ser mimârân-

› cihan ve mühendisân-› devran (dünyadaki mimarlar›n ve zaman içindeki mühen-

dislerin bafl›)" diye an›lm›flt›r. Yap›lar›n›n ço¤unun 400 y›l sonra bile ayakta duru-
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yor, hatta kullan›l›yor olmas›, onlar›n tafl›y›c› sistemlerinde oldu¤u kadar temelleri-

ne de özen gösterilmifl olmas›ndand›r.

‹stanbul'un su sorununu çözmekle görevlendirilmifl, bentleriyle, tünelleriyle, su yol-

lar› ve su yolu kemerleriyle, biriktirme ve da¤›tma yap›lar›yla uzunlu¤u 50 km'yi

aflan ve K›rkçeflme ad›yla bilinen su yap›lar›n› gerçeklefltirmifltir. 

Meslek denildi¤inde, genel olarak bir kimsenin hayat›n› kazanmak ya da geçimi-

ni sa¤lamak için yapt›¤› ifl anlafl›l›r. Her meslekte, ahlâkî ilkeler ve standartlar çok

önemlidir. ‹nsan›n toplumsal sorunlara karfl› ilgili ve sorumlu olmas› gerekti¤i inan-

c›yla hareket eden Mimar Sinan’›n görev ve sorumluluk sahibi biri olmas› onun

eserlerinin hala dimdik ayakta kalmas›n›n temel nedenidir. Bu fluurla hareket eden,

mimarl›k mesle¤ini bilen, seven ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çal›flan Mimar

Sinan’›n büyük bir flöhret kazanmas›na ve Osmanl› ‹mparatorlu¤un en güçlü ve

zengin oldu¤u bir dönemde yaflamas›na ra¤men, 1588 y›l›nda vefat etti¤inde hiç

paras› yoktu.

Mustafa Kemal Atatürk: Vatan Sevgisi

Mustafa Kemal Atatürk 1881 y›l›nda Selânik'te do¤du. 10 Kas›m 1938 günü Dol-
mabahçe Saray›nda 57 yafl›nda iken hayata gözlerini yumdu. Babas› Ali R›za
Efendi, annesi Zübeyde Han›m'd›r. Baba taraf›ndan dedesi Haf›z Ahmet Efendi
XIV-XV. yüzy›llarda Konya ve Ayd›n'dan Makedonya'ya yerlefltirilmifl Kocac›k Yö-
rüklerindendir. Annesi Zübeyde Han›m ise Selânik yak›nlar›ndaki Langaza kasa-
bas›na yerleflmifl eski bir Türk ailesinin k›z›d›r. 

Küçük Mustafa ö¤renim ça¤›na gelince önce annesinin iste¤iyle Haf›z Mehmet
Efendi'nin mahalle mektebinde ö¤renime bafllad›, bir süre sonra babas›n›n iste¤iy-
le fiemsi Efendi Mektebi'ne geçti.

1899 y›l›nda Manast›r Askeri ‹dâdi'sini bitirip ayn› y›l ‹stanbul'da Harp Okulunda
ö¤renime bafllad›. 1902 y›l›nda te¤men rütbesiyle mezun oldu.
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1911 y›l›nda Trablusgarp, 1912'de Bal-
kan Savafllar›nda görev yapt›. 1914 y›-
l›nda bafllayan I. Dünya Savafl›'nda,
Çanakkale'de Vatan› koruma ve kur-
tarma u¤runa yap›lan savaflta bü-
yük kahramanl›klar gösterdi.

Mustafa Kemal Çanakkale Savafl-
lar›ndan sonra 1916'da Edirne ve
Diyarbak›r'da görev ald›. 1916'da
Rus kuvvetleriyle savaflarak Mufl ve Bit-
lis'in geri al›nmas›n› sa¤lad›. fiam ve Ha-
lep'teki k›sa süreli görevlerinden sonra
1917'de ‹stanbul'a geldi. 15 A¤ustos 1918'de
Halep'e 7. Ordu Komutan› olarak döndü. Bu cephede ‹ngiliz kuvvetlerine karfl›
Osmanl› topraklar›n› koruma mücadelesi verdi.

Mondros Mütarekesi'nden sonra ‹tilaf Devletleri'nin Osmanl› yurdunu iflgale baflla-
malar› üzerine Mustafa Kemal 9. Ordu Müfettifli olarak 19 May›s 1919'da Sam-
sun'a gönderilmifltir.

Anadolu halk›yla birlikte gerçeklefltirdi¤i, 15 May›s 1919'da bafllay›p 4 Eylül
1922’de zaferle son bulan uzun ve meflakkatli Kurtulufl mücadelesinden sonra,
Türk milleti ba¤›ms›zl›¤›n› kazand› ve Türkiye hür bir Vatan haline getirildi.

Atatürk "Türklerin vatan sevgisi ile dolu gö¤üsleri, düflmanlar›n melun ihtiraslar›na
karfl› daima bir duvar gibi yükselecektir" sözleri ile vatanseverli¤in önemine dikkat
çekmektedir. Atatürk, vatan ve millet sevgisini her fleyin üstünde tutmufl, bu sevgi
u¤runa bir ömür boyu o cepheden o cepheye koflmufl ve silah arkadafllar› ile bir-
likte bu vatan› bizlere emanet etmifltir. Bu da O’nun ne kadar büyük bir vatan sev-
gisi ile dolu oldu¤unu göstermektedir. Böylece atalar›m›z, dünyan›n en güzel ve
bereketli topraklar› olan Türkiye’mizi bize emanet etmifllerdir. Bu emaneti korumak
dinî ve millî sorumluluklar›m›z aras›nda yer almaktad›r.
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Atalar›m›z mübarek vatan topraklar›n› düflmanlara çi¤netmemek için kahramanca
savaflm›fllar, canlar›n› seve seve vermifllerdir. Her kar›fl topra¤› flehit kanlar›yla su-
lanan vatan›m›z›n de¤erini çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Bunun için; vatan› sev-
mek, gerekti¤inde vatan›m›z› korumak için her türlü zorlu¤a seve seve katlanmak
kutsal bir görevdir.

Türk Milleti'ni di¤er milletlerden ayr› ve güçlü k›lan en önemli özelliklerden birisi
de vatan›na olan sevgisi ve ba¤l›l›¤›d›r. Vatan ve millet sevgisi, bize atalar›m›z›n
en önemli miraslar›ndan birisidir. Vatan ve millet sevgisi, çok asil sevgilerdendir
ve Türk Milleti için kutsal de¤erlerdendir.

Türk milleti, üzerinde yaflad›¤› topraklar› daima can›ndan, kan›ndan aziz bilmifl,
onu korumak ve gelifltirmek için her türlü zorlu¤a, fedakarl›¤a katlanm›flt›r. Bugün
do¤up büyüdü¤ü topraklardan uzaklaflmamak için flehre göç eden k›rsal kökenli
vatandafllar›m›z cenazelerini büyük ço¤unlukla do¤up büyüdü¤ü köy veya kasa-
bas›na defneder. ‹stanbul ve Ankara gibi büyük flehirlere göç etmifl hay›rsever ifl
adamlar›m›z da do¤up büyüdü¤ü topraklara olan borcunu oralara okul, hastane,
cami gibi eserlerle ödemeye çal›flmaktad›r. Bugün Anadolu’nun, da¤lar›, tafllar›,
sular›, ovalar› de¤erli say›lmakta bilhassa güçlü su kaynaklar› ilâhî bir lütuf olarak
alg›lanmakta ve inan›lmaktad›r.

Atatürk’ün büyük ödülle kabul etti¤i ‹stiklal Marfl›’nda Büyük fiairimiz Mehmet Akif
bize flöyle seslenmektedir:

"Bast›¤›n yerleri "Toprak" diyerek geçme tan›! 

Düflün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›. 

Sen flehit o¤lusun, incitme yaz›kt›r atan›; 

Verme; dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›.
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Vatan yaln›zca üzerinde yaflan›lan kara parças› olarak alg›lanmama-
l›d›r. Vatan, kuru bir toprak parças› olmas›ndan daha öte yüce de¤er
içeren bir anlama da sahiptir.



Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda,

fiüheda f›flk›racak topra¤› s›ksan flüheda.

Can› canan› bütün var›m› als›n da Hüda,

Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda!"

Sevgili Peygamberimize atfedilen bir rivayette flöyle denilir: "Vatan sevgisi, iman-
dand›r." Yani, "‹man insanda vatan sevgisi oluflturur. Vatan sevgisi, imandan ge-
lir" demektir. Kur'an-› Kerim'de, hicretle ilgili ayetleri inceledi¤imiz zaman, orada
ciddi bir vatan sevgisini hissederiz. Kur'an-› Kerim'de 40 ayette "yurt" kelimesi geç-
mektedir. Müslümanlar, yurtlar›n› sevmek ve onu korumakla yükümlüdürler.

Afla¤›da Vatan sevgisinin ne oldu¤unu veciz bir flekilde ifade eden Atatürk’e ait
sözleri okuyup k›saca Vatan Sevgisinin ne oldu¤unu de¤erlendiriniz. Ünite 
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Vatan sevgisinin somut göstergeleri nelerdir? S›n›fça tart›fl›n›z.

Birlikte Konuflal›m

"Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür." 

"Vatan müdafaas›na ait vazifelerden daha mühim ve müsbet vazife
olamaz." 

"Kainatta hiçbir kudret, dinsel sevgisini vatan sevgisi ile bu derece
ba¤daflt›ran baflka bir halk yoktur."

?



Ünitenin Özeti
Kültürel miras›m›z›n oluflmas› ve geliflmesinde tarihimizde yaflam›fl baz› örnek flah-
siyetlerin önemli rolleri olmufltur.

Bu kiflilerin bafl›nda 11. ve 12. yüzy›llarda Orta Asya’da yaflam›fl Hoca Ahmed
Yesevî gelmektedir. Yesevî’ye göre bir Müslüman›n sahip olmas› gerekli en önem-
li hasletlerin bafl›nda Hizmet Sevgisi’gelmektedir. Bu nedenle Kul Hakk› yemek,
Kamu Hakk›n› gasbetmek, baflkas›n›n s›rt›ndan geçinmek, Allah'›n affetmedi¤i gü-
nahlardand›r.

Sevgi deyince ilk akla gelen isimlerden biri Yunus Emre’dir. Yunus Emre XIII. y.y'da
Anadolu’da yaflam›fl bir Türkmen derviflidir. Yunus Emre’nin fliirlerinde en s›k rast-
lad›¤›m›z kavramlar sevgi ve aflk’t›r.

Mimarl›k tarihimizin en meflhur ve en önemli flahsiyetlerinden, görev adam› Mimar
Koca Sinan’›n dimdik ayakta duran eserleri hala yeni mimarlara her yönüyle reh-
berlik etmeye devam etmektedir.

Alp Erenlerin bafl›nda gelen Mevlana, insanlar aras›nda hoflgörü ilkesiyle daima
birlefltirici ve bütünlefltirici bir rol oynam›fl, bir ötekiler grubu oluflturmadan insanla-
r› din, dil, ›rk, mezhep fark› gözetmeksizin bir bütün olarak görmüfltür.

Hac› Bektafl-› Velî Anadolu’nun manevî mimarlar›ndand›r. Kur’an ve Hz. Muham-
med’in Sünneti’ne gönülden ba¤l› olan Hac› Bektafl Velî "incinsen de incitme" an-
lay›fl›yla hareket etmifl, sevgi ve hoflgörüyü esas alm›flt›r.

Ömrünün büyük bir k›sm›n› Vatan›n ba¤›ms›zl›¤› u¤runa savafllarla geçiren ve yur-
dumuzun ba¤›ms›z bir Vatan olarak bize emanet edilmesinde en önemli rolü üst-
lenen Mustafa Kemal Atatürk, Vatan Sevgisini her fleyin üstünde tutmufltur.
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Üniteyi Gözden Geçirelim
1. Tarihimizden, davran›fllar›n› model olarak almam›z gereken befl örnek flahsiyet

say›n›z.

2. Örnek al›nacak bir model nas›l olmal›d›r, araflt›r›n›z.

3. Örnek flahsiyetlerin toplumumuz için yararlar›n› araflt›r›n›z.

4. Mevlana’n›n "Z›tlar›n sulhuyla mümkündür hayat" dizesinde ne anlat›lmaktad›r.
Aç›klay›n›z.

De¤erlendirme Sorular› 
1. Afla¤›dakilerden hangisi kad›nlara da ders verdi¤i için zaman›n sultan›na flika-

yet edilmifltir?

A) Hoca Ahmet Yesevî

B) Mevlana Celaleddin-i Rumi

C) Yunus Emre

D) Hac› Bektafl-› Velî

2. "Bir tek gönül y›kt›n ise,

Bu k›ld›¤›n namaz de¤il." diyen flairimiz kimdir?

A) Hoca Ahmet Yesevî

B) Yunus Emre

C) Mevlana Celaleddin Rumi

D) Hac› Bektafl-› Velî

3. Afla¤›dakilerden hangisi Mimar Sinan’›n eserlerinden de¤ildir?

A) Süleymaniye Camii

B) Selimiye Camii

C) Büyükçekmece Köprüsü

D) Sultan Ahmet Camii
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4. Mevlana’n›n Hoflgörü s›n›r› afla¤›dakilerden hangisini kapsamaz?

A) H›ristiyanlar

B) Yahudiler

C) Budistler

D) Hiçbirisi

5. "‹ncinsen de incitme" diyen bilge kimdir?

A) Hoca Ahmet Yesevî

B) Mevlana

C) Yunus Emre

D) Hac› Bektafl Velî

6. Afla¤›dakilerden hangisi, M. Kemal Atatürk’ün "Vatan Sevgisi"nin üzerinde
önemle durmas›n›n nedenleri aras›nda say›lmaz?

A) Vatan› olmayan›n hürriyeti olmaz.

B) Vatan sevgisi vatana sahip ç›kman›n temel flart›d›r.

C) Vatan olmazsa millet olunamaz.

D) Vatan› olmayan milletler de hür bir flekilde yaflayabilmifllerdir.
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Cevaplar

I ÜN‹TE

1. C, 2. B, 3. D, 4. D, 5. A

II ÜN‹TE

1. D, 2. B, 3. D. 4. C. 5. D

III ÜNTE

1. B, 2. B, 3. B, 4. C, 5. B

IV ÜN‹TE

1. D, 2. A, 3. B, 4. C, 5. B

V ÜN‹TE

1. A, 2. B, 3. D 4. D, 5. D, 6. D
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