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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Nezaket kurallarının 
olmadığı bir toplumda ne 
gibi problemler ortaya 
çıkar? 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

1. İslam Ahlakının Gayesi ve Konusu  

• Ahlak; yaratılış, yaratılmış karakter ve tabiat anlamlarına gelen “hulk” 
kelimesinin çoğuludur.  
 

• Ahlak denilince genellikle insanın manevi yönünü ifade eden iyi ve kötü 
huylar kastedilir. 
 

• İslam ahlakı ise; Yüce Allah’a ve gönderdiği peygamberlere itaat 
etmeye dayalı bir ahlak anlayışını esas almaktadır.  
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

 
• İslam ahlakı bireyin davranışlarını, duygu ve düşünceleri,  

sebebine veya sonucuna göre iyi ve kötü olarak nitelendirir.  
 

• İnsanın yaratılıştan gelen iyi huylarını olgunlaştırma,  
kötü huylarını ise terbiye etme yollarını gösterir. 
 

• İslam ahlakının gayesi;  
 
 Allah’ın bütün yarattıklarına karşı merhametli olmak  
 Hiçbir menfaat gözetmeksizin fedakârlıkta bulunmak 
 İnsani ilişkilerde iyi niyetli, dürüst, güvenilir olmak  
 Kötü eğilimlerden uzak durmak  
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Allah (c.c.), insanın fıtratına iyi ve kötü huyları 
yerleştirmiş, Ona neyin iyi, neyin de kötü 
olduğunu vahiyle bildirmiştir. 
 

• Bildirdiği esasların hayata nasıl yansıtılacağını 
göstermek için onlara peygamberler 
göndermiştir. 
 

• Yüce Allah, insanı yapacağı tercihlerde serbest 
bırakmış, yaptıklarından da sorumlu tutmuştur.  
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktır: 
 

• “Nefse ve onu düzgün bir biçimde yaratıp 
düzenleyene,  ona kötü ve iyi olma kabiliyetini 
ilham edene yemin  olsun ki, nefsini maddi ve 
manevi kirlerden temizleyen kesinlikle kurtuluşa 
erecektir. Onu günahlara gömen de elbette 
ziyana uğrayacaktır.”  

                                                                (Şems suresi, 7-10. ayetler.) 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Peygamber Efendimiz cahiliye adetlerine dayalı anlayışı yıkarak 
Kur’an-ı Kerim’i temel alan bir ahlak anlayışı getirmiştir.  
 

• Buna göre Müslüman’ın asıl amacı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
ahlakını kendisine örnek alarak, iyi huylarını geliştirmek 
olmalıdır.  
 

• Peygamber Efendimiz ahlakın gayesi olarak şöyle 
buyurmaktadır: 

      
     “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” 

                                                                
                                             (Ahmed b. Hanbel, C.2, s.381.) 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Ahlaklı olmak için akıl gücüne 
sahip olmanız yeterli midir?  
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Kur’an Sünnet 

İslam Ahlakının  
Temel Kaynakları 

2. İslam Ahlakının Kaynakları 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• İnsan aklı yardımıyla davranışlarından bazılarının iyi 
veya kötü olduğuna karar verse de, tüm davranışlar 
için aynı sonuca ulaşamaz.  
 

• Bu nedenle Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de, ahlak 
konusunu bütün boyutları ile anlatmıştır.  
 

• Allah (c.c.) kendisine iman eden kişinin ibadet 
etmesini ve ahlaki davranışlarda bulunmasını 
emretmiştir. 

Kur’an 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Yüce Allah, Müslümanın yaptığı ibadetlerin onun 
davranışlarını güzelleştirdiğini ve zamanla 
kötülüklerden uzaklaştığını Kur’an-ı Kerim’de 
müjdelemiştir: 

 
•  “...Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve 

kötülükten alıkoyar...”                                                                                  
                                                                                
           (Ankebût suresi, 45. ayet.) 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• İslam ahlakının ikinci kaynağı olan sünnet, Müslümanlar için bir 
rehber niteliğindedir. 
 

• Kur’an’ın ahlak anlayışında sadece insanlar değil, hayvanlar, bitkiler 
ve tüm varlıklarla iyi ilişkiler kurmak hedeflenmiştir. 
 

• Sevgili Peygamberimiz, Kur’an’ın emrettiği ahlaki hayatı en güzel 
şekilde yaşamıştır. 
 

• Ashabına sadece yaşantısı ile değil emir ve tavsiyeleriyle de yol 
göstermiştir. 

Sünnet 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:  
 

           “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli,  
            ahlak bakımından en güzel olanıdır.” 
                                                           (Ebû Dâvûd, Sünnet, 15.) 
 
• Güzel ahlakın ahiretteki mükafatı ile ilgili Hz. Muhammed (s.a.v.) 

şöyle buyurmuştur:  
 

         “Kıyamet günü mü’minin mizanında güzel ahlaktan 
          daha ağır bir şey yoktur. Muhakkak ki Allah (c.c.)  
          söz ve fiileri çirkin kimselere son derece öfkelenir.” 
                                                                    (Tirmizî, Birr, 62.) 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Anne ve babanızdan kendinize 
örnek aldığınız davranışlar  
nelerdir? 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

3. Ahlak ile Terbiye İlişkisi  

• İnsanın beden, zihin ve ahlak bakımdan geliştirilip olgunlaştırılmasına 
terbiye denir.  
 

• Terbiye günümüz diliyle eğitim, ıslah etmek, gözetmek, korumak 
demek olup, çocuğu büyütmek, geliştirmek anlamına gelmektedir. 
 

• Yüce Allah, iyi ve kötü huyları insanın doğasına yerleştirmiş, onları 
terbiye etme işini de insana bırakmıştır.  

https://dogm.meb.gov.tr/               
http://dkab.meb.gov.tr/ 



Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Eğitimin amaçlarından biri ahlaklı insanlar 
yetiştirmektir.  
 

• Eğitim ailede başladığı için çocuk anne-
babasından güzel bir terbiye almalıdır. 
 

• Kişi iyi bir eğitim aldığında ahlakını 
güzelleştirir.  
 

• Kötü bir eğitim ile de kendini felakete sürükler. 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

 
• Kur’an-ı Kerim’de nefsini “tezkiye” eden kişinin 

kurtulacağından bahsedilir. 
  

• Tezkiye bir bakıma terbiye demektir ve iki yönlüdür.  
 

• Birincisi temizleyip arındırmak manasına, ikincisi ise 
geliştirmek, artırmak anlamına gelir.  
 

• Terbiye sayesinde kötü huylar temizlenmeli, iyi huylar 
geliştirilmelidir. 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Peygamber Efendimiz terbiyenin önemine dikkat çekerek 
şöyle buyurmuştur:  
 

• “Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün 
bir hediye vermemiştir.” 
                                                                 (Tirmizî, Birr, 33.) 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Bizi yoktan var eden Yüce Allah’a 
karşı görevlerimiz nelerdir? 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

4. Allah’a Karşı Vazifelerimiz 

• Yüce Allah, bütün alemi eşsiz sanatıyla yaratmış, 
insanı da varlıklar aleminde üstün kılmıştır.  
 

• Yüce Allah kendi isim ve sıfatlarından diğer varlıklara 
vermediği birçok özelliği insana vermiş, insanı en 
güzel biçimde yaratmıştır. 
 

• Allah (c.c.) her şeyi bizim için, bizi ise kendisi için, 
yani kulluk etmemiz için yaratmıştır.  
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Tazim 

Ubudiyet 

Marifet 

Havf ve 
Reca 

Takva 

Teslimiyet 

Muhabbet 

Tövbe 

Allah’a Karşı 
Vazifelerimiz 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Tazim 

Tazim, sözlükte 
bir varlığı kalpte 
büyük görmek ve 

ona saygı 
göstermek 
demektir. 

 

Aynı zamanda 
O’nun şan ve 

şerefini yüceltmek 
ve emrini bütün 

emirlerin üzerinde 
tutmak anlamına 

gelir. 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

 
 
 

• Yüce Allah’a tazim gösteren bir kişi, O’nun 
büyüklüğünü kalbinde hisseder.  
 

• O’na en güzel şekilde kulluk yapmaya çalışır 
ve O’nu zikir ve tesbih eder.  
 

• Allah’a (c.c.) tazim eden bir kimse “...işittik 
ve itaat ettik.” diyerek, gücü yettiğince 
Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmeye 
çalışır. 

         (bk. Nûr suresi, 51. ayet.) 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Yüce Allah, tazim eden kullarını Kur’an-ı Kerim’de 
övmüştür: 
 

• “Rahman’ın o kulları Rablerinin ayetleri 
kendilerine okunup hatırlatıldığı zaman, 
onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.” 
 

 
                                                                                          (Furkân suresi, 73. ayet.)  
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Allah’a (c.c.) tazim eden kimse 

O’nu 
kimseye 

denk 
tutmaz. 

O’nu çokça 
zikreder. 

O’nun 
koyduğu 

emirlere ve 
yasaklara 

saygı gösterir. 

Allah’ın  emrine uygun 
olarak yerine getirilen 

ibadetler ve O’nun 
rızasını kazanmak için 

yapılan bütün salih 
ameller O’na olan 

tazimin bir göstergesidir. 
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3. Ünite 

• Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurmaktadır: 
 

•  “Rabbini, içinden yalvararak ve O’ndan 
korkarak, hafif bir sesle sabah akşam 
zikret. Sakın gafillerden olma!” 

 
 
                                                                                                                    

(A’râf suresi, 205. ayet.) 
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Muhabbet 

Muhabbet, kişinin iyi 
olduğunu bildiği bir şeye 
karşı duyduğu sevgidir.  
 

İnsan kendisine bir 
iyilik yapana karşı 
sevgi besler.  
 

Bu manada sevgiye en 
layık olan Yüce Allah’tır.  
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Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

Biliyor Musunuz? 

• Yüce Allah’ın "el-Vedûd" ismi çok 
seven ve çok sevilen anlamlarına 
gelmektir. 
 

• O’nun bu güzel isminin neticesi olarak 
biz de yaratılan varlıklara karşı sevgi 
duyarız. 
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3. Ünite 

• Allah (c.c.), insana her an iyilik yapmakta 
ve ihsanda bulunmaktadır. 
 

• Böyle bir sevgi karşısında bizler de Yüce 
Allah’a muhabbet duyarız.  
 

• Bu muhabbet vesilesiyle de ibadetlerimizi 
yerine getiririz.  
 

• İnsanlara ve diğer varlıklara karşı  
    şefkat ve merhamet gösteririz.  
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3. Ünite 

• Allah (c.c.) kendisini sevenlerin özelliğini 
şöyle açıklamıştır: 
 

• “... Mü’minlerin Allah’a olan 
muhabbetleri ise her şeyden daha 
ileri ve daha kuvvetlidir...” 

 
 
                                                                                                                 

(Bakara suresi, 165. ayet.) 
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3. Ünite 

• Allah’ı (c.c.) en çok seven Peygamberimiz (s.a.v.) idi. 
 

• O bütün hayatını Yüce Allah’a muhabbet ve onun 
gereği olan fedakârlıklarla geçirirdi. 
 

• Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat anında Yüce Allah’a 
kavuşma heyecanı ile şöyle seslendi:  
 

• “Allah’ım Beni Refîk-ı A’lâ’ya (en yüce Dost’a) 
kavuştur!”                                                             

(Buhârî, Megâzî, 84.) 
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3. Ünite 

Teslimiyet 

İslam ve selam 
kelimesiyle aynı 
kökten olan 
teslimiyet; boyun 
eğmek, itirazsız bir 
şekilde kabul etmek 
demektir.  
 

Terim olarak; 
kişinin kendisini, 
bilerek ve 
içtenlikle Allah’ın 
(c.c.) iradesine 
teslim etmesidir.  
 

Müslüman 
Allah’a (c.c.) 
teslim olan 
kimse 
demektir.  
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3. Ünite 

• Allah’a teslimiyet, sağlam bir tevhid inancı ile mümkündür.  
 
 Bütün güç ve kudretin Allah’a ait olduğuna inanan  
 O’nun izni olmadan hiçbir şeyin fayda veya zarar veremeyeceğini bilen 
 her şeyin Allah’a muhtaç olduğunu anlayan kimse,  

 
Allah’a tam olarak teslim olur ve Rabbine sonsuz bir güven duyar. 
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3. Ünite 

 
• Yüce Allah, dostu Hz. İbrahim’i (a.s.) 

teslimiyeti sebebiyle Kur’an’da şöyle 
övmektedir:  
 

• “Rabbi ona ‘Teslim ol!’ deyince, derhal: 
‘Bütün varlığımla âlemlerin Rabbine 
teslim oldum!’ dedi.”                                                                                                                                                 

 
(Bakara suresi, 131. ayet.) 
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3. Ünite 

• Başına gelen her musibete sabrederek Allah’a teslimiyet gösteren kul Kur’an 
tarafından şöyle müjdelenmiştir:  

• “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, 
canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) 
ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri 
müjdele! O sabredenler ki kendilerine bir bela 
geldiği zaman, ‘Doğrusu biz Allah’a aitiz ve 
muhakkak O’na döneceğiz’ derler. İşte Rablerinin 
nimetleri ve lütfu onlar içindir ve doğru yol 
üzerinde bulunanlar da onlardır.”                                                                                                                                              
                                                                                 
       (Bakara suresi, 155-158. ayet.) 
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3. Ünite 

Tövbe 
yalnızca 
Allah’a 
(c.c.) 
yapılır.  

Tövbe 

Tövbe, 
pişman olarak 
yaptıklarından 

dönmek 
anlamına gelir.  

 

Dinî terim 
olarak kişinin 

kötü 
davranışlardan 
vazgeçmesi ve 
iyi davranışlara 

dönmesidir.  

Doğru olanı 
seçmek, bütün 

yanlışlardan 
uzak durmak 

demektir. 
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3. Ünite 

 
• Yüce Allah, bizim tövbe etmemizi isteyerek 

bizi kurtuluşa çağırmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle buyurulmaktadır: 
 

• “... Ey inananlar (Müminler) hepiniz 
Allah’a tövbe edin ki, korktuğunuzdan 
emin olup, umduğunuza kavuşasınız.”                

                                                                                                                                                       
                                                                             (Nûr suresi, 31. ayet.) 
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3. Ünite 

Allah’a tövbe etmenin insana kazandırdıkları; 

Kişiyi 
esaretinden 
kurtularak, 
onu gerçek 
hürriyetine 
kavuşturur. 

İnsana 
ümit 

vererek 
onu 

hayatın 
zorlukları 
karşısında 
rahatlatır.  

Yüce Allah’a 
olan imanını, 
bağlılığını ve 

sevgisini 
arttırır. 

Kişinin iyi 
ameller 

işlemesine ve 
Yüce Allah’ın 

sevgisini 
kazanmasına 
vesile olur.  
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3. Ünite 

• Tövbe etmediğimiz günahlar, tedavi ettirmediğimiz 
hastalıklar gibidir. 
 

• Günahlar da bizim manevi hastalıklarımızdır. Onlardan 
tövbe ederek bir an önce kurtulmamız gerekir. 
 

• İçimizde hâlâ işlediğimiz günaha karşı bir istek varsa, 
tövbenin çok önemli bir tesiri olmaz.  
 

• Önce o günahı işlememe azmine sahip olmalı ve 
tövbeyi ertelememeliyiz. 
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3. Ünite 

• Yüce Allah, tövbemizin samimi olması ve hatadan 
kurtulmamız için Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurmaktadır: 
 

• “Ey mü’minler yürekten tövbe ederek (nasuh 
tövbe ile) Allah’a dönün ki, Rabbiniz 
kötülüklerinizi örtsün ve sizi içlerinde 
ırmaklar akan cennetlere koysun...”   

 
(Tahrîm suresi, 8.ayet.) 
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3. Ünite 

Takva 

Takva, haramları, dinen şüpheli olan durumları 
ve dinin kötü gördüğü şeyleri terk etmek, Allah’a 
(c.c.) kulluk bilinci ile hareket ederek O’nun 
koruması altına girmektir.  

Takva kavramı, Kur’an’ın en temel 
kavramlarından biri ve kişinin Allah (c.c.) 
katındaki değerinin ölçüsüdür. 
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• Yüce Allah, kalbinde takva olmayan Müslümanın, 

yaptığı iyiliklerin de bir kıymeti olmayacağı 
Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle bildirmiştir: 
 

• "Çünkü “... Allah ancak takva sahibi 
kullarının amellerini kabul eder.” 
 

 (Mâide suresi, 27. ayet.) 
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Takva; 

 Allah’a karşı vazifelerimizin merkezinde yer alır.  

 Hem bu dünya, hem de ahirette karşılaşacağımız  
 tehlikelerden korunmamızı sağlar. 

 Nefsin kötü isteklerine dur demeyi bilmektir. 

 İnsanı Allah (c.c.) katında diğer insanlardan üstün kılar. 

 Peygamber Efendimize bu dünyada kalben yakın 
 olmanın, cennette yakınında bulunmanın yoludur. 
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Havf ve Reca 

Havf, cehennem gibi istenmeyen bir 
durumun başa gelmesinden, cennet 
gibi istenen bir şeye de 
kavuşamamaktan dolayı korkmaktır.  
 

Reca, Allah’ın rahmeti karşısında 
ümit içinde olmaktır. 
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• Allah’a karşı vazifelerde dengeli olmak 
çok önemlidir. Hem Yüce Allah’ın 
azabından korkmak, hem de rahmetini 
ummak gerekir.  
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• Kişi Yüce Allah’ın rahmet ve merhametini 
düşündüğünde O’na olan sevgisi artıp 
ümitlenmelidir.  
 

• Allah’ın (c.c.) azabını düşündüğünde de 
bununla karşılaşmaktan korkmalıdır. 
 

• Müslüman’ın korkusu, Allah’ın (c.c.) 
yakınlığından, nimetlerinden ve 
hoşnutluğundan uzak kalma korkusudur.  
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• Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurmaktadır: 
 

• “...O’nun rahmetini umarlar ve azabından 
korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı, 
sakınılacak bir azaptır.” 

 
(İsrâ suresi, 57. ayet.) 
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İnsan yaptığı her davranışı yalnızca 
Yüce Allah’ın rızasını kazanma 
amacıyla yerine getirmelidir.  

Ubudiyet 

Ubudiyet; kulluk, itaat ve boyun 
eğme anlamlarına gelir.  

Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için 
O’nun emirlerini içtenlikle yerine 
getirip yasaklarından kaçınmaktır. 
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• Rabbimiz buyuruyor ki: 
 

• “Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki 
benim arzım (yeryüzü) geniştir. O 
hâlde, ancak bana kulluk edin.”  

 
(Ankebût suresi, 56. ayet.) 
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• İnsan yaratılış amacına uygun şekilde hayatı boyunca 
Yüce Allah’a kulluk etmeli, O’ndan başkasına boyun 
eğmemelidir. 
 

• Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: 
 

• “Kulluğu yalnızca Allah’a has kılıp O’na hiçbir şeyi  
ortak koşmamak, Allah’ın kulları üzerindeki hakkıdır.” 
 

(Buhârî, Cihad, 46.) 
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Marifet 

. 

Marifet, bilme ve 
tanıma 

anlamlarına gelir. 
 

Yüce Allah’ı 
gereği gibi bilip 

tanımaya 
çalışarak O’na 
bağlanmaktır. 

Yaratıcısını 
hakkıyla tanıyan 

insan, 
yaratıcısının 

kendisinden ne 
istediğini de bilir. 

Bu sayede insan, 
Yüce Allah’a karşı 
kulluk vazifesini 
hakkıyla yerine 

getirebilir. 
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 Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
karşı görevlerimiz nelerdir? 
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5. Peygamberimize Karşı Vazifelerimiz 

• Allah’ın yarattığı varlıklar içinde en üstün kişi, şüphesiz 
Peygamber Efendimizdir.  
 

• Allah ebedi kurtuluş rehberimiz Kur’an’ı Kerim’i, Hz. 
Muhammed’e (s.a.v.) indirmiştir. 

• Kur’an’da Peygamberimizin müminlere karşı engin bir 
şefkat ve merhametle dolu olduğu bildirilmiştir. 
 

• Sevgili Peygamberimiz hayatını biz insanların kurtuluşu 
için büyük zorluklara sabrederek geçirmiştir.  
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Sünnete 
İttiba 

Muhabbet 

Peygamberimize 
Karşı 

Vazifelerimiz 

Teslimiyet 
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Allah’a (c.c.) 
iman edenler 

peygambere tam 
bir teslimiyet 

içinde olmalıdır. 

Teslimiyet 

Teslimiyet, boyun 
eğmek, itirazsız bir 

şekilde kabul 
etmek demektir. 

Peygambere 
teslimiyet ise, ona 

inanan kişinin 
samimiyetle onun 

beyan ettiği 
hükümlere teslim 

olmasıdır.  

https://dogm.meb.gov.tr/               
http://dkab.meb.gov.tr/ 



Ana Hatlarıyla İslam Ahlakı 

3. Ünite 

• Rabbimiz buyuruyor ki: 
 

• “Hayır, Rabbine andolsun ki, onlar 
aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda (ey 
Resulüm) seni hakem yapıp, sonra da 
verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı 
duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim 
olmadıkça iman etmiş olmazlar.”  

 
(Nisâ suresi, 65. ayet.) 
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• Peygamberimize karşı vazifelerimizden biri ona muhabbet 
beslememizdir. 
 

• Bu muhabbetle Peygamberimize sevgi duyar, ona salat ve selam 
getiririz.  
 

• Müslüman bir kimse Peygamber (s.a.v.) muhabbetinin tabii bir 
sonucu olarak onun ehl-i beytini de sevmelidir.  

Muhabbet 
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• Rabbimiz buyuruyor ki: 
 

• “Şüphesiz ki Allah ve melekleri, 
Peygamber’e çokça salât ederler. Ey 
Müminler! Siz de Ona salavat getirin ve 
tam bir teslimiyetle selam verin.” 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
           (Ahzâb suresi, 56. ayet.) 
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• Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:  
 
• “Allah Teâlâ’yı, size nimetler verdiği için sevin. Beni, 

Allah’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i beytimi de beni 
sevdiğiniz için sevin!” 

 
 

(Tirmizî, Menâkıb, 31/3789.) 
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• Sünnet; izlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, gidişat 
demektir.  
 

• Dini terim olarak sünnet; Resulullah’ın sözleri, yaşayışı ve 
sahabileri tasdikidir.  
 

• Bunlar da iman, ibadet, insanlarla ilişkiler ve adab 
konularını kapsar.  
 

• Sünnet, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayat tarzıdır.  

Sünnete İttiba 
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• Allah’a (c.c.) ve Resulüne itaat, imanın 

gereğidir. 
 

• Yüce Allah’ın sevdiği kişiler, “... Ona 
tabi olun ki hidayete eresiniz.” 
ayetinde de belirtildiği gibi Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.), edebiyle 
edeplenen, ahlakını ve davranışlarını 
kendine ölçü kabul eden kimselerdir.  
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• Hz. Muhammed’i (s.a.v.) örnek almadan doğru 

bir dini hayat yaşanamaz. Bunun için Yüce Allah, 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 
 

• “Andolsun ki, Resulullâh’ta sizin için; 
Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 
umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için 
güzel bir örnek vardır.” 
 

 (Ahzâb suresi, 21. ayet.) 
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 Dinimizin temel kaynakları 
nelerdir? 
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6. Kur’an-ı Kerim’e Karşı Vazifelerimiz 

• Kur’an hayatımızın her aşamasında bize yol 
gösteren bir rehberdir.  
 

• Kur’an’a karşı en temel vazifelerimizden birisi 
onu okumak ve anlamaya çalışmaktır. 
 

• Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık olabilecek tavır ve 
davranışlardan kaçınılmalı, okurken düzgün ve 
tecvid kurallarına uyarak okunmalıdır. 
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• Rabbimiz buyuruyor ki: 
 

•  “Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden 
bir öğüt, bir şifa, müminlere doğru 
yolu gösteren bir hidayet ve rahmet 
geldi.” 
 

 
 (Yûnus suresi, 57. ayet.) 
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  Ahlaklı bir birey insanlara nasıl 
davranmalıdır? 
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7. İnsanlara Karşı Vazifelerimiz 

• İnsan, Allah’ın (c.c.) varlıklar içerisinde en 
üstün yarattığı, müstesna bir varlıktır.  
 

• İnsanların Allah’a (c.c.) karşı görevleri olduğu 
gibi birbirlerine karşı vazifeleri de vardır. 
 

• Yaşadığımız toplumu bir vücut gibi kabul 
ederek, onların sevinç ve üzüntülerini 
paylaşmak insanlara karşı görevlerimiz 
arasındadır.  https://dogm.meb.gov.tr/               
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• Peygamberimiz (s.a.v.) insanların birbirine karşı 
vazifeleri hususunda şöyle buyurmuştur:  

 
• “Müslüman’ın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır. 

Karşılaştığında selam verir, davetine icabet eder, 
aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamükallah 
der, hastalandığında ziyaretini yapar, öldüğünde 
cenazesinin ardından yürür, kendisi için sevdiğini o 
kardeşi için de sever.” 
 
 

(İbn Mâce, Cenaiz, 43.) 
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Ünitemizi Değerlendirelim 

1. İslam ile ahlak arasında nasıl bir ilişki vardır? 
2. İslam ahlakının amacı nedir? 
3. Toplumsal ilişkilerde bireylerin birbirine karşı vazifeleri nelerdir? 
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Cevaplayalım 

1. İslam ahlakı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
 
A) İslam ahlakını örf şekillendirir. 
B) İslam ahlakının kaynağı Kur’an ve sünnettir. 
C) Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olan davranışlar iyidir.  
D) Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya dayalı bir ahlak anlayışıdır.  
E) İslam ahlakına göre yapılan davranışlar ahirette mükafatlandırılır. 
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2. “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni Sen yarattın. 
Ben Senin kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince 
durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce 
huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Senden 
başka affedecek yoktur.”  
 
Yukarıdaki duayı yapan bir Müslüman Allah’a karşı yapılan görevlerden daha çok 
hangisini yerine getirmektedir? 
 
A) Tazim 
B) İbadet 
C) Tövbe 
D) Teslimiyet 
E) Marifet https://dogm.meb.gov.tr/               
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3. “Bir kişi cehenneme girecek deseler, o ben olurum diye korkarım. Bir 
kişi de cennetlik deseler o ben olurum ümidini taşırım.”  
 
Hz. Ömer (r.a.)’in söylediği bu söz İslam ahlakında Allah’a karşı 
vazifelerimizden daha çok hangisini anlatmaktadır? 
 
A) Teslimiyet 
B) Tazim 
C) Marifet 
D) Ubudiyet 
E) Havf ve Reca 
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4. Aşağıdakiler hangisi bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşine 
karşı vazifelerinden biri değildir? 
 
A) Karşılaştığında selam vermek. 
B) Davetine icabet etmek. 
C) Hastalandığında ziyaret etmek. 
D) Öldüğünde cenaze törenine katılmak. 
E) Adı anıldığında Salavat getirmek. 
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5. Aşağıdaki hadislerden hangisi sünnete ittibayı ifade etmektedir? 
 
A) “Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.”  

(Müslim, Zikir, 72.) 
 

B) “Kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için (bir  kötülüğe) engel 
olursa, imanını kemale erdirmiş olur.” (Ebû Dâvûd, Sünen, 15.) 
 

C)  “Size iki şey bıraktım, onlara tutunduğunuz sürece sapmazsınız: Allah’ın kitabı ve 
peygamberinin sünneti.” (İmam Malik, Muvatta’, Kader, 3.) 
 

D) “Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez." (Müslim, İman, 149.) 
 

E) “Bir mü’min, güzel ahlakı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin 
derecesine ulaşır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 7.) 
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