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5.3.5. Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler 

Hz. Lokman (as) hakkında 
neler biliyorsunuz? 



Hz. Lokman Kimdir? 

Hz. Lokman, Davut peygamber 
zamanında yaşamış bilge bir 

insandır. İslam alimlerinin 
çoğuna göre Hz. Lokman bir 

peygamber değil, kendisine ilim 
ve hikmet verilmiş salih bir 

kişidir. 



Allah, Hz. Lokman (as)’a hikmet verdi 

“Andolsun, biz Lokman’a 
“Allah’a şükret” diye hikmet 

verdik. Kim şükrederse 
ancak kendisi için şükretmiş 

olur. Kim de nankörlük 
ederse, bilsin ki Allah her 

bakımdan sınırsız zengindir, 
övülmeye lâyıktır.” 

Lokman suresi, 12. ayet. 

Ayete göre Allah, Hz. 
Lokman’a (as) neden 

hikmet vermiştir? 

Peki hikmet nedir? 



Hikmet  

• İnsanın Allah’ı gereği gibi bilmesi,  

• İnsanın iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırması 

•Yanlış davranışlardan uzak durması anlamlarına gelir. 



Hikmet Nedir? 

 

• İnsanın Allah’ı gereği gibi ____________,  

• İnsanın iyiyi ve kötüyü birbirinden _______ 

• Yanlış davranışlardan ____________ 

anlamlarına gelir. 

 

bilmesi 

uzak durması 

ayırması 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

Boşlukları verilen kelimelerle 
doldurunuz 



Lokman'ın (as) oğluna öğütleri 

“…’Yavrum! Allah’a 
ortak koşma! Çünkü 

ortak koşmak elbette 
büyük bir zulümdür.’” 

Lokman suresi, 13. ayet. 

Ayete göre Lokman’ın (as) 
oğluna ilk öğüdü nedir? 



Allah’a (c.c) ortak koşmak: Şirk 

Şirk koşmak Allah’tan (c.c.) 
başka ilahlar olduğuna 

inanmaktır. Şirk Allah’ın (c.c.) 
hiçbir şekilde affetmediği bir 

günahtır. 



İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu 
her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun 
sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle 
emrettik: “Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.” 

Lokmân suresi, 14. ayet. 

Ayete göre Lokman’ın (as) oğluna ikinci öğüdü nedir? 



Allah’ın yapılan her şeyi bilir 

“Lokman, “Sevgili oğlum” (dedi), 
“Yaptığın iş bir hardal tanesi 

ağırlığında bile olsa, bir kayanın 
içinde saklansa veya göklerde yahut 
yerin dibinde bulunsa yine de Allah 
onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her 
şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, O her 

şeyden haberdardır.” 

Lokman suresi, 16. ayet. 



Namazı en güzel şekilde kıl 

“Yavrucuğum, namazını özenle kıl, 
iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, 

başına gelene sabret. İşte bunlar, 
kararlılık gerektiren işlerdendir.” 

Lokman suresi, 17. ayet. 



Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler 

 Allah'a ortak koşma 1 

    Anne ve baban iyi davran 2 

 Allah(c.c) her şeyi biliyor 3 

    Namazı kıl 4 
İyiliği yay ve kötülüğe engel ol 5 

    Kibirli olma 6 

    Sesini alçalt 7 



Hz. Lokman’ın (as) oğluna öğütlerini işaretleyin 

Namazı kıl  

Orucu tut 

Allah’a ortak koşma 

Yüksek sesli olma  

Zekatını ver 

Anne ve babana iyi davran 

İnsanları küçümseme 



Doğru-Yanlış 

Y D 

D Y 

1. Kur’an-ı Kerim’de Lokman suresi vardır.  

Y D 3. Hz. Lokman (a.s.) öğütlerinden biri de Allah’a ortak koşmaktan 
uzak durmaktı. 

2. Lokman (as) bir peygamberdir.  

Y D 5. Hikmet iyi ve faydalı bilgi anlamına da gelir. 

Y D 4. Kibirli olma, insanları küçümseme, namazı en güzel şekilde kıl 
Lokman’ın (as) öğütlerinden bazılarıdır.  

D Y 6. Hz. Lokman’ın (a.s.) oğluna verdiği öğütler diğer Müslümanlar 
için geçerli değildir. 

> 

> 
Doğru cevabı tıklayınız 

Bitir 



1. Aşağıdakilerden Lokman’ın (as) oğluna verdiği öğütlerden bir 
değildir? 

A) Allah’a ortak koşma 

B) Anne ve babana iyi davran 

C) Böbürlenme ve insanları küçümseme 

Ana Sayfa 

D) Her zaman tebessüm yüzlü ol 
  

Değerlendirme 

Doğru cevabı tıklayınız 



“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. 
Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüşünde 
tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” 

Lokman suresi, 18-19. ayet. 

2. Hz. Lokman’ın (as) yukarıdaki öğüdünü dikkate alan bir Müslüman 
hangi davranışlardan uzak durmalıdır? 

A)Kibir ve böbürlenme  

B) Yüksek sesli konuşma, kibir 

C) Yüksek sesli konuşma, böbürlenme, kibir  

Ana Sayfa 

D) İnsanlardan yüz çevirme, kibir, böbürlenme, kendini beğenmişlik  
  

Bitir 


