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Edep 
Edepli İnsan 

5.3.1.Nezaket Kuralları 
1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir.   

Yukarıdaki ifadelerden neler anlıyorsunuz? 



ADAP/EDEP NEDİR? 

Verilen kelimelerden hangileri 
Adap/Edep ile ilgili olabilir? 

Terbiye 

Nezaket 

İstemek 

İletişim 

Görgü Güzel Ahlak 



Adap/Edep 

İnsan ilişkilerini düzenleyen ve 
kolaylaştıran yazılı olmayan 
toplumsal kurallara adap veya edep 
kuralları denir. 

 

İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği 
kibar, görgülü davranışlara nezaket denir. 



Nezaket Kuralları 

Günlük hayatta hangi 
nezaket kuralları vardır? 

Örnekler veriniz. 



Sorulara cevap verelim  

Toplumda neden nezaket 
kuralları vardır? 

Nezaket kuralları olmasa 
neler olur? 



Biriyle karşılaşınca 
selamlaşmak 

Bazı Nezaket Kuralları 

Güler yüzlü olmak 



Bazı Nezaket Kuralları 

İyiliğe karşı teşekkür 
etmek 



Verilen hadiste hangi 
nezaket kuralları vardır? 

“Din kardeşinin kabına 
su doldurman sadakadır. 

Güler yüzlü olmak bir 
sadakadır. Yol sorana yol 

göstermek sadakadır. 
Güzel söz sadakadır.” 

Hz. Muhammed (sav) 



Bir yere girerken 
hangi nezaket 

kuralına uymamız 
gerekir? 

“Sizden biriniz üç kere izin istediği zaman kendisine 
izin verilmezse hemen geri dönsün.” 

Hz. Muhammed (sav) 



Peygamberimi Örnek Alıyorum 

“Üç kişi bir arada olduğunda, 
iki kişi üçüncüyü bırakarak 

kendi arasında fısıldaşmasın. 
Çünkü bu durum onu üzer.”  

Hz. Muhammed (sav) 

 
Peygamberimizin bu sözünde hangi nezaket 

kuralı vardır? 

Böyle bir durum sizin başınıza gelse neler 
hissederdiniz? 



Canlandırma 

• Peygamberimizin yanında büyüyen Hz. Enes, onun  peygamberimizin 
nezaketini şöyle anlatıyordu: 

• “Allah Rasûlü yolda bir kimseye rastlayıp onunla konuştuğu zaman, o 
kimse dönüp gidinceye kadar mübarek yüzünü ondan çevirmezdi, 
önce kendisi dönüp gitmezdi. Birisiyle tokalaştığı zaman, karşısındaki 
elini çekinceye kadar o elini çekmezdi. Biriyle konuştuğu zaman ona 
sırtını dönmezdi. Hiçbir zaman onun dizlerini, yanında oturan kişinin 
dizlerinin önünde görmedik.” 

 

Peygamberimiz yukarıdaki  davranış ve nezaket özelliklerini 
sınıfta iki arkadaşınızla canlandırınız. 



SAYGI 

Başkalarına olan saygımızı 
hangi davranışlarla 

göstermeliyiz? 

Hangi davranışlar 
saygısızlığa girmektedir? 



Saygının bir gereği olarak 

1. İnsanları kıran davranışlardan uzak 
durmak, 

2. ölçülü bir ses tonuyla konuşmak, 

3. çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü 
yapmamak 



Mahremiyet 

Mahremiyet 

Özel hayat 

Yukarıdaki ifadelerden 
neler anlıyorsunuz? 



Mahremiyet, kişinin 
özel yaşamının 
gizliliğidir. Bir insanın 
özel hayatını 
araştırmak, kişisel bir 
bilgisini başkalarıyla 
paylaşmak doğru bir 
davranış değildir. 

Mahremiyet 



Ayete göre bir Mümin hangi davranışlardan 
uzak durmalıdır? Maddeler halinde yazalım 

Ayet- Yorum 

Ey Müminler! Zandan, insanlar hakkında asılsız gerçek olmayan bilgilere dayalı 
hüküm verip kötü sözler ve tahminlerde bulunmayınız. Çünkü zan/tahminin bir 
kısmı, insanlar hakkında yanlış kanaatlere yol açanı günahtır. İnsanların gizli 
hallerini araştırmayın, özel meselelerine kulak kabartmayın. Birbirinizin 
gıybetini, dedikodusunu yapmayın. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemek 
ister mi?! Bundan iğrendiniz, değil mi?! Öyleyse , Allah'ın bütün bu emirleri 
hususunda duyarlı olun. Şüphesiz Allah samimi tövbeleri hep kabul eden, 
tövbekar kullarına karşı çok merhametli olandır. 

Hucurat suresi, 12. ayeti 



Ey Müminler! Zandan, insanlar hakkında asılsız gerçek olmayan bilgilere dayalı 
hüküm verip kötü sözler ve tahminlerde bulunmayınız. Çünkü zan/tahminin bir 
kısmı, insanlar hakkında yanlış kanaatlere yol açanı günahtır. İnsanların gizli 
hallerini araştırmayın, özel meselelerine kulak kabartmayın. Birbirinizin gıybetini, 
dedikodusunu yapmayın...                                                                            

Hucurat suresi, 12. ayeti 

İnsanların özel hayatlarını araştırmak günahtır. 

Başka insanların hayatlarını 
araştırabiliriz. 

İnsanların gizli hayatlarını ve sırlarını 

araştırmaktan uzak durmalıyız. 

Gıybet ve dedikodu haram ve 
günahtır. 

Verilen ayete göre aşağıdaki bilgilerden doğru olanların yanına             yanlış 
olanların yanına da           koyalım 

✔ 

X 

X 

Zanla hareket etmek 

kötü bir şeydir. 



Değerlendirme  

1. TEST SORULARI  

2. DOĞRU YANLIŞ 

3.Boşluk Doldurma 



1. İnsan ilişkilerini düzenleyen ve 
kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal 
kurallara ne denir? 

Düzen Kuralları 

Hukuk Kuralları 

Toplumsal Kurallar A 

B 

D 

Adap kuralları C 

Doğru cevabı 
tıklayınız 



İnsani ilişkiler 

I. Topluluk içinde yüksek sesle konuşmamak 

II. Otobüste yüksek sesle müzik dinememek 

III. Ağzımızda bir şeyler varken konuşmamak 

2. Yukarıda verilen ifadelerin genel adı nedir? 

Ev kuralları 

Toplumsal Kurallar 
Nezaket Kuralları 

C 

B 

D 

A Doğru cevabı 
tıklayınız 



Adap 

Kişinin özel yaşamının gizliliğidir. Bir insanın özel hayatını araştırmak, kişisel bir 
bilgisini başkalarıyla paylaşmak doğru bir davranış değildir. Örneğin 
arkadaşımızın bir eşyasını izin alarak kullanmak, bize söylenen bir sırrı korumak, 
sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmadan önce o fotoğrafta yer alan kişilerden 
izin istemek gerekir. 

3. Yukarıdaki parçada hangisine değinilmiştir? 

Mahremiyet 

Görgü 
  Nezaket 

C 

B 

A 

D 

Doğru cevabı 
tıklayınız 



Merhametli olmak 

“Üç kişi bir arada olduğunda, iki kişi üçüncüyü bırakarak kendi 
arasında fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.”  

Hz. Muhammed (sav) 

4. Peygamberimizin yukarıdaki sözünde hangi nezaket 
kuralına değinilmiştir? 

Kibar ve nazik olmak 

Kalabalık içinde gizlice konuşmak 

İnsanlar teşekkür etmek 

D 

C 

A 

B 

Doğru cevabı 
tıklayınız 



Misafire karşı güler yüzlü davranmak 

5. Aşağıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı 
değildir? 

Hasta ziyaretini kısa tutmak 

Yapılan bir iyiliğe teşekkür etmek 

İzin almadan başkalarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak 

C 

B 

D 

A 

Doğru cevabı 
tıklayınız 



Videoya göre doğru olanları işaretleyelim  

1. Nezaket kurallarına uyan kişiler çevresindekilere  
karşı daha saygılı ve anlayışlı olur. 

2. sosyal medyada bir fotoğraf paylaşmadan önce o fotoğrafta  
yer alan kişilerden izin istemek gerekmez.  

3. Bir toplum içine gideceğimiz zaman ağız koksun yapan  
soğan ve sarımsak gibi şeyler yememek bir nezaket kuralıdır. 

4. Nezaket kurallarına sadece toplum içinde uymamız gerekir. 

5. Mahremiyet, kişinin özel yaşamının gizliliğidir. 

6. Misafire ikramda bulunmak bir nezaket kuralıdır. 

D Y 

Doğru cevabı işaretleyelim 


