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* Konu içinde ilk kez karfl›laflt›¤›n›z kavram ve deyimleri, konu içerisindeki 
tan›mlardan ya da kitab›n›z›n sonunda yer alan sözlükten bulup okuyun.  

* Uyar›lar› dikkatle okuyun, gerekiyorsa yaz›n. 
* Sorular› cevaplay›n, kald›¤›n›z yerden çal›fl›n.
* Konuyu daha ayr›nt›l› ö¤renmek için kitab›n›z›n sonundaki kaynaklardan 

yararlan›n.  

Bu üniteyi çal›flt›¤›n›zda (bitirdi¤inizde) 
* De¤erleri oluflturan süreçleri s›ralay›p, kendi de¤erlerinizi fark edeceksiniz
* Bulundu¤u toplumdaki dinî ve ahlâkî de¤erlerin etkilerini gözlemleyecek, dinin 

etkilerine iliflkin ç›kar›mlarda bulunacaks›n›z.
* Ahlâkî de¤erlerin dinle iliflkisini aç›klayabileceksiniz.
* Dinî de¤erleri do¤ru anlaman›n önemini kavrayacaks›n›z
* Kiflilik gelifliminde dinî ve ahlâkî de¤erlerin etkisini kavrayacaks›n›z.
* Kendi de¤erleriniz ile eylemleriniz aras›nda iliflki kuracaks›n›z.
* Toplumu birlefltiren de¤erleri korumaya özen göstereceksiniz.
* Ailenin toplumun temeli oldu¤unu fark edeceksiniz.
* Dinlerin evlili¤e verdi¤i önemi fark edeceksiniz.
* Kur’an’›n ve Hz. Muhammed(s.a.v.)’in aile içi iletiflimle ilgili ö¤ütlerini ö¤reneceksiniz.
* Ailenin kurulmas› ve korunmas›nda düflülen hatalar› çözümleyebileceksiniz.
* Aile içi görev ve sorumluluklar› yerine getirmenin önemini kavrayacaks›n›z.
* Kur’an›n ve Hz. Muhammed(s.a.v.)’in akraba ve h›s›mlarla ilgili ö¤ütlerini 

ö¤renecek, bunun toplumun huzuru için önemli oldu¤unu kavrayacaks›n›z.

BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI☞ ☞

NASIL ÇALIfiMALIYIZ?✍ ✍



‹nsan›n eylem ve davran›fllar›na yön veren de¤erlerin bir k›sm› insan›n kendi varl›k
yap›s›nda bulunur. ‹nsan onlar› do¤ufltan getirir. 

Baz› de¤erler ise toplum ve kültür çevresinde bulunan de¤erlerdir. Bu de¤erler
insan›n do¤ufltan getirdi¤i de¤erlerin etkisiyle oluflmufl maddi-manevi kültür
kal›plar›d›r.

Do¤ufltan gelen de¤erler dinî ve ahlakî de¤erlerdir. Bunlar olumlu ya da olumsuz
olarak evrensellik arz eder. ‹nanma, ba¤lanma, itaat etme, sayg› duyma, merhametli
olma, yard›msever olma vb. gibi de¤erler her ça¤da ve toplumda ayn› anlam› tafl›r.
Yalanc›l›k, haks›zl›k ve zulüm de her yerde olumsuzlu¤u ifade eder.

Dinî ve ahlakî de¤erlerin yönetti¤i eylemlerle toplumda oluflmufl maddi-manevi
kültür kal›plar› fleklinde ortaya ç›kan de¤erler ise evrensel de¤illerdir. Bunlar milletten
millete, kültürden kültüre de¤ifliklik arz eder. Bu de¤erlere göre gerçeklefltirilen eylemler
toplumlar aras›nda yanl›fl anlafl›lmalara da yol açabilir. Yani bir toplumda bir de¤ere
göre yap›lan ve hofla giden bir eylem baflka toplumlarca benimsenmeyebilir ve hofl
karfl›lanmayabilir.

2. De¤erlerin Oluflumuna Dinîn Etkisi

‹nsan yap›s› itibar›yla bir tak›m de¤erlere sahip olarak do¤ar. ‹nanma, itaat etme,
sevgi sayg› duyma, do¤ruluk, dürüstlük, ahde vefa, merhametli olma vb. gibi de¤erler,
her insan›n yarat›l›fl›nda mevcuttur. 

☛
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ÜN‹TE I

DE⁄ERLER VE A‹LE

1. De¤er Nedir ve Nas›l Oluflur?

‹nsan›n bütün eylemleri birtak›m temellere dayan›r. Bu temeller onun eylemlerini
yönetir. ‹flte insan›n hareket ve faaliyetlerini yöneten temele de¤er ad› verilmektedir.

‹nsanlar›n birlikte yaflamas›n› gerçeklefltiren hareket ve faaliyetlerden “iyi-kötü”

denilenler ahlakî de¤erleri, “sevap-günah” dinî de¤erleri, “güzel-çirkin” ise sanat
de¤erlerini ifade eder.

De¤er nas›l oluflur?
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Ancak insan bu de¤erleri, davran›fl olarak nas›l ifade edece¤ini bilemez. Örne¤in:
insan tafl›d›¤› inanma, ba¤lan›p itaat etme de¤erinden ötürü kendisini ve âlemi yaratan
yüce bir yarat›c›ya Allah’a inanma, ona ibadet  etme gere¤i duyar. Din bu aflamada 
devreye girerek do¤ufltan gelen de¤erlerin eylem alan›nda ifadesini sa¤lar.

‹nsanl›k tarihi boyunca muhakkak bir dine ba¤l› olarak yaflam›fl ve getirdi¤i
de¤erleri mensubu oldu¤u dinîn ö¤retileri do¤rultusunda davran›fl›na dökmüfltür.

‹lahî dinlere göre yarat›lan ilk insan ve ilk peygamber Âdem(a.s.)’dir. Allah(c.c.)
ona, kendisine nas›l iman ve ibâdet etmesi gerekti¤ini bildirmifl, o da nesillerine, içinde
yaflad›¤› toplulu¤a bunu göstererek ve yaflayarak anlatm›flt›r.

Demek ki insandaki mevcut de¤erlerin aksiyona dönüflmesi için, Allah insanlar
içerisinden birisini seçip(peygamber) vahiylerle insana yarafl›r eylem ve davran›fllar›
bildirmifltir. Onlar da bu de¤erlerin davran›fl olarak en do¤ru flekilde nas›l yap›lmas›
gerekti¤ini anlatm›fllard›r. Bu hususta Kur’an’› Kerim’de “ Namaz› k›l›n, zekât› verin.

Peygambere de itaat edin ki merhamet göresiniz” (Nur suresi, 56.ayet)

Baflka bir ayette de “…peygamber size ne verdiyse onu al›n, size neyi yasaklad›ysa

ondan da sak›n›n…”(Haflr suresi, 7. ayet) ayeti ile bu durum anlat›lmaktad›r.

‹slam dininin insan eylem ve davran›fllar›na yönelik ortaya koydu¤u emir ve yasaklar
do¤ufltan gelen de¤erlere en uygun olan eylemleri içermektedir. Bu eylemleri de
insan›n do¤ufltan getirdi¤i de¤erlerin aç›l›m› olarak sunar. Sevap-günah, helal-haram,
bu de¤erler grubundand›r. Bir Müslüman’›n yapt›¤› herhangi bir eylemin ölçüsü bu
de¤erlerdir. 

‹nsan›n eylemlerini yöneten bu de¤erler toplum yaflay›fl›na da etki ederek kültürel
de¤erlerde de kendini hissettirir. Kültürel de¤erler dinî de¤erleri anlay›fl, co¤rafi ve
etnik yap›n›n etkisiyle tam bir mozaik oluflturur. Bu nedenle bu de¤erler bölgesellik arz
eder.

Netice olarak dinî de¤erler insan›n faaliyetlerini yönetmekte ve onlar› yönlendirip
etkilemektedir.

2.1  Örf ve Âdetlerin Dinle ‹liflkisi

‹nsan dünyaya geldikten sonra onun hayat›n› tanzim eden kurallarla karfl›lafl›r. Bu
kurallardan baz›lar› yaz›l›, baz›lar› da yaz›l› olmayan kurallard›r. Örf ve âdetler yaz›l›
olmayan kurallardand›r.
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Bir toplulukta benimsenmifl ortak al›flkanl›k ve usullerin tamam›na örf denir.
Örne¤in evliliklerde dü¤ün yapmak bir örf’tür.

Âdet ise topluluklar da yerleflmifl usul, kaide ve göreneklerdir. Örne¤in baz› 
bölgelerde gençlerin erken evlendirilmeleri bir âdettir.

Dinin konular›ndan biri de insan davran›fllar›d›r. ‹nsan davran›fllar›n›n bir k›sm› örf
ve âdetlere dayal› yap›l›r. Dolay›s›yla örf ve âdetler de din ile do¤rudan iliflkilidir. fiöyle ki
dinin koymufl oldu¤u de¤erlere ters düflen örfler ve âdetler terkedilmifl ve b›rak›lm›flt›r.
Örne¤in, kan davas› ve tefecilik yapmak, ‹slam öncesinde birer örf ve âdet halini
alm›flt›. Ancak ‹slam geldikten sonra bunlar kald›r›lm›flt›r. (Bak›n›z veda hutbesi). Buna
ra¤men özellikle kan davas› kolay kolay terk edilememifltir.

Müslüman bir toplumun ‹slam’› kabul edifllerinden günümüze kadar ‹slam dininin
etkisiyle oluflmufl örf ve âdetleri de bulunmaktad›r.

Genelde bu örf ve âdetler ‹slam’a ters düflmez. Bunun yan›nda ‹slam öncesinden
gelen ve islâm’a ters düflmeyen örflerde varl›klar›n› devam ettirmifllerdir. Ebû Hanife
ve ‹mam Malik gibi F›k›hç›lar Hz. Muhammed(s.a.v.)’in “Müslümanlar›n güzel

gördü¤ü fley, Allah kat›nda da güzeldir.” (Müsned c1, s379) hadisini ölçü olarak,
f›k›h usulünde örfleri hüküm vermede baflvurulacak bir kaynak olarak görmüfllerdir.

Denilebilir ki toplum hayat›n› tanzim eden kurallardan biri de örf ve âdetlerdir.
Bizde büyük tecrübeler sonunda oluflmufl bu de¤erlere sahip ç›kmal› ve yaflatmal›y›z.
Unutmayal›m ki bir toplumu ayakta tutan, geçmifliyle gelece¤i aras›ndaki köprü görevi
gören, kültürü, örf ve âdetleridir.

2.2 Ahlakî De¤erlerin Din ile ‹liflkisi

Tarih boyunca insanlar topluluk halinde yaflam›fllar ve muhakkak bir dine
inanm›fllard›r. Topluluk yaflam›nda izleri aç›k ve net olarak görülen dinî ve ahlakî kültür
unsurlar›n›n de¤erleri onun do¤ufltan getirdi¤i varl›k yap›s›nda bulunan de¤iflmez 
niteliklerdir. ‹nsan ancak bu temel de¤erleriyle insand›r. Bunlars›z insan› düflünemeyiz.
‹nsan› öteki canl›lardan ay›ran da insana özgü bu temel de¤erlerdir. 

Buna göre dinî de¤erlerin de ahlakî de¤erlerin de kökleri insandad›r.

Tarihe bak›ld›¤›nda dinî  yaflant›s› olan toplumlar›n muhakkak bir de ahlak
anlay›fllar›n›n oldu¤u görülür. Bununla beraber, din yaflay›fl›n›n d›fl›nda ahlakl›l›¤›n 
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olamayaca¤›n› söylemek de yanl›fl olur. Çünkü nas›l dinî de¤erlerin temeli insan
varl›¤›nda bulunmaktaysa ahlakî de¤erlerin temeli de insan›n varl›¤›nda bulunmaktad›r.
Ahlakî de¤erlerin din ile yak›n bir iliflkisi söz konusudur. Ahlak insan›n ve toplumun
belli bir amaçla bilinçli olarak yapt›¤› iyi ya da kötü olarak nitelenebilen bütün
davran›fllar›n›, örf ve âdetlerini konu edinir. Bütün bunlar ayn› zamanda dinin de 
konular› içerisinde yer al›r. Bütün dinler ahlaka önem vermifl, ahlakî ilkeler, aras›nda
yer alm›flt›r. ‹slam’›n emir ve yasaklar› da ahlak› güzellefltirmeye yöneliktir.
Yahudilik’in on emir olarak bilinen ilkelerinde ahlakî ilkelerde yer al›r. Konfüçyanizm,
Budizm gibi dinlerde de ahlakî ilkeler bulunmaktad›r.

Ahlakî de¤erlerin amac› insan› iyiye do¤ruya yönlendirip kötülüklerden uzak tutmakt›r.
Dinin amac› ise dünya ve ahiret mutlulu¤una ulaflt›rmakt›r. Din bunu gerçeklefltirmek
için insana; hay›rseverlik, cömertlik, do¤ru söyleme, dürüst davranma gibi davran›fllar›
emreder. Yalanc›l›k, k›skançl›k, cimrilik, geçimsizlik gibi davran›fllar› da yasaklar. Bu
flekilde emir ve yasaklar›na uyanlar› güzel ahlakl› olarak isimlendirir.

Din ahlakî de¤erlerin insan üzerindeki yapt›r›m gücünü etkinlefltirir. Çünkü insandaki
din inanc›, onu kötü hal ve hareketlerden uzak tutup iyili¤e yönlendirir.

Görüldü¤ü gibi, din, ahlak ve de¤erleri ile yak›n bir iliflki içerisindedir. Din ve
ahlak, hem konular›, hem amaçlar› itibariyle her zaman beraber hareket etmifllerdir.

3. Kiflilik Gelifliminde De¤erlerin Etkisi

Kiflili¤in pek çok tan›m› yap›lm›flt›r. Öz olarak, bir insan›n kendine özgü ve az çok
her zaman gözlenebilen davran›fl ve al›flkanl›klar›n›n tümüdür.

Kiflilik nedir?

‹nsan do¤ufltan itibaren sürekli kendisine yap›lan etkilerle büyümekte ve kiflili¤i
oluflmaktad›r. Bu etkilerin en önemlisi ve bafllang›ç yeri ailedir. ‹çinde bulundu¤u
toplum ve ald›¤› e¤itimde kiflili¤inin oluflmas›nda önemli rol oynamaktad›r.

Elbette kiflili¤in oluflumunda etki eden faktörler, bunu yaparken sahip olduklar›
de¤erlere göre hareket ederler. fiüphesiz ki bu de¤erlerin bafl›nda da dinî ve ahlakî
de¤erler gelir.

Kiflilik Oluflumu nerelerde bafllar?
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Muhakkak insanl›k çocukluk y›llar›nda, do¤ru sözlülük, büyüklerine sayg›, küçüklerine
merhametli olma, yard›m sever olma, paylafl›mc› olma, canl›lara eziyet etmeme gibi
telkinlerle yetiflirler. Bütün bu ö¤ütler ve telkinler dinî ve ahlakî de¤erler grubundad›r
ve insan›n kiflili¤ini bulmas›nda önemli bir rol oynar.

Din ve ahlak›n insana etki eden bu de¤erleri, kültür de¤erlerinden olan örf ve
âdetlerce de desteklenir. ‹çinde yaflad›¤›m›z toplum da bu de¤erlere sahip ç›karak olumsuz
eylemlerde tepki göstererek kiflili¤in gelifliminde etki eder. E¤itimde muhakkak bu
de¤erleri destekleyici mahiyette olmal›d›r. Böyle bir ortamda yetiflen biri, elbette
kiflili¤i oturmufl, hayat›n her safhas›nda, bak›fl› ve duruflu net olan kimsedir. Ancak
de¤erleri insana kazand›rmaya çal›flanlar, bu de¤erlerden yoksun, söylemleri farkl›,
eylemleri farkl› iseler, ya da de¤erler, kiflili¤in oluflmas›na etki eden unsurlar›n biri
taraf›ndan umursanmaz ise bu durum kiflilik geliflimini olumsuz yönde etkiler. Böyle
ortamlar, kifliliksiz, özü sözüne uymaz, hep kendi egosunu ön plana ç›karan fertler
yetifltirir.

Demek ki insan›n kiflili¤ini bulmas›nda de¤erlerin büyük bir etkisi vard›r. E¤er
vatan›na milletine faydal› kiflilikli bireyler yetifltirmek istiyorsak, de¤erlerin teorik
ö¤retiminin yan›nda prati¤ini de bireylere vermek durumunday›z. Bireyin hayat›nda
uygulamad›¤› ancak bildi¤i bir de¤erin hiçbir faydas› yoktur. Örne¤in kifli dürüstlük ve
do¤ru sözlülü¤ün, dinin ve ahlak›n bir de¤eri oldu¤unu bilir. Ancak ifl ve meslek
hayat›nda insanlar› aldat›r, hile yaparsa bu tür insanlar›n kifliliklerinde bir bozukluk var
demektir.

Sonuç olarak kiflilik oluflumunda de¤erler kadar, de¤erleri alg›lay›p, e¤itimini
verenler de önemlidir. De¤erler öncelikle e¤itimini verenlerin hayat›nda yer etmeli ki,
yetiflecek nesillere de etki etsin ve kiflilikli bireyler yetiflsin.

4. Toplumu Birlefltiren Temel De¤erler

Toplum, belli bir co¤rafya üzerinde yaflayan etnik olarak farkl› olsalar bile o co¤rafya
için mücadele etmifl belli de¤erleri benimsemifl insanlardan oluflur. Türk milletini de
birlefltiren baz› de¤erler vard›r. Bunlar: Vatan ve ülkü birli¤i, bayrak ve ‹stiklâl Marfl›,
hürriyet ve ba¤›ms›zl›k, insan haklar›na sayg›, millî seciye kavram› ve Atatürk gibi
de¤erlerdir.

4.1 Vatan ve Ülkü Birli¤i

Vatan milleti oluflturan de¤erlerin bafl›nda gelir. Millet, vatan topraklar› üzerinde
yaflar. Vatan yaln›zca do¤up büyüdü¤ümüz üzerinde yaflad›¤›m›z toprak parças›
de¤ildir. fiairin de dedi¤i gibi “Toprak e¤er u¤runda ölen varsa vatand›r.”
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Yani vatan, topra¤›n alt›nda yatan flehitlerin kanlar› ve hat›ralar›yla kutsald›r. Vatan
flairimiz Mehmet Âkif de bu durumu ‹stiklâl Marfl›nda:

“Bast›¤›n yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tan›:

Düflün alt›nda binlerce kefensiz yatan›.

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

Verme, dünyalar› alsan da, bu cennet vatan›”

diyerek vatan topraklar›n›n kutsall›¤›na ve önemine iflaret etmifltir.

Müslüman Türk milletinde “vatan sevgisi imandand›r” inanc› hâkimdir. Bu inanç
ayn› co¤rafyada yaflayan insanlar› vatan savunmas›nda omuz omuza vermelerini
sa¤lam›flt›r. Tarihimiz bu örneklerle doludur.

Ülkü ise, ayn› vatan üzerinde yaflayan bir toplumun gelecekte ulaflmak istedi¤i yüce
bir amaçt›r. Ülkü, milletçe istenen bir beklenti ve özleyifltir. Ülkü birli¤i, milleti
oluflturan bireylerin kuvvetini ve cesaretini art›r›r. Onlar›, ülküleri için bir arada ve
elbirli¤iyle fedakarl›kta bulunmaya zorlar.

Türk milletinin ülküsü kendi topraklar› üzerinde ba¤›ms›z yaflamak, yükselmek ve
ileri gitmektir. Millî kültürünü ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflt›rmakt›r.

Resim 1.1 : Vatan sevgisi ve savunmas›n›n en güzel örne¤i Çanakkale’de verilmifltir. 
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4.2 Bayrak ve ‹stiklâl Marfl›

Bir milletin bayra¤› varl›¤›n›n ve ba¤›ms›zl›¤›n›n sembolüdür. Bayrak olmadan
ba¤›ms›zl›ktan söz etmek mümkün de¤ildir. Bundand›r ki, bayrak yere düflürülmez,
at›lmaz, y›rt›lmaz, yak›lmaz. Bayrak çekilirken selam durulur. Çünkü bayrak, insan›n
flerefidir, namusudur. Ona önce sayg› duymak, sonra sayg› duyulmas›n› sa¤lamak,
haysiyetini ve yüceli¤ini korumak, kendimizi ve inand›¤›m›z de¤erleri korumak
demektir.

Ayr›ca bayra¤›m›z, u¤runda canlar›n› seve seve feda eden atalar›m›z›n hat›ras›n› ve
kahramanl›¤›n› hat›rlat›r. Milletimizin vatan ve istiklâl u¤runda verdi¤i büyük mücadeleyi
dile getirir. Bayra¤›m›z›n de¤eri en güzel flekilde istiklâl marfl›m›zda ifade edilmifltir.

Resim 1.2 : Bayrak sevgisi kutsald›r.

Bayrak neyi temsil eder?

‹stiklâl Marfl› neden önemlidir?
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‹stiklâl Marfl›, s›radan bir marfl ve fliir de¤ildir. O, milletimizin varl›¤› hürriyeti ve
istiklâli demektir. Millî marfl›m›zda, milletimizin hayat›, görüflü, düflüncesi ve gücü
vard›r. Onda bu yüce milletin iman›, destanlaflm›fl kahramanl›¤›, ba¤›ms›zl›¤› ve
ba¤›ms›zl›¤›n›n flanl› tarihi yatmaktad›r. ‹stiklâl Marfl› söylenirken ayakta selam dururuz.
Böylece hür ve ba¤›ms›z olman›n onur ve flerefini duyar›z. ‹stiklâl Marfl›’m›z›n her
kelimesinde aziz milletimizin her oca¤›ndan ç›kan, her flehit ve gazinin emaneti vard›r.
Bunun için ‹stiklâl Marfl›’m›za sayg› duymak, onu gönlümüzde ve hayat›m›zda
yaflatmak görevlerimizdendir.

Bayra¤›m›z ve ‹stiklâl Marfl›’m›z, milletimizi tek fikir, tek amaç etraf›nda
birlefltiren millî de¤erlerimizin biri ve en baflta gelenidir.

4.3 Hürriyet ve Ba¤›ms›zl›k

Türk milletini birlefltiren temel de¤erlerden biri de hürriyet ve ba¤›ms›zl›kt›r. Bu
konuyu Atatürk en güzel flekilde afla¤›daki sözleriyle aç›klamaktad›r;

“Türk halk›, as›rlardan beri hür ve müstakil yaflam›fl ve istiklâli yaflamak için

vazgeçilmez bir unsur kabul etmifl bir kavmin kahraman evlatlar›d›r. Bu millet

istiklâlsiz yaflamam›flt›r, yaflayamaz ve yaflamayacakt›r” (Haziran 1922)

Resim 1.3 : ‹stiklâl Marfl›’m›z› Törenlerde gür bir sesle okumal›y›z.
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“Hürriyet ve istiklâl benim karakterimdir…Bence bir millette flerefin haysiyetin,

namusun ve insanl›¤›n varl›¤› ve varl›¤›n›n devam edebilmesi, mutlak o milletin

hürriyet ve istiklâline sahip olmas›yla mümkündür. Ben flahsen sayd›¤›m bu ö

zelliklere çok önem veririm; ve bu özelliklerin kendimde var oldu¤unu iddia 

edebilmek için milletimin de ayn› özellik ile donanm›fl olmas›n› flart bilirim.”

(Ankara gazetesi, Nisan 1921)

4.4 ‹nsan Haklar›na Sayg›

‹nsan haklar› bütün insanlar›n sadece insan olmalar›ndan dolay› sahip olduklar› 
haklard›r. 

‹nsan› di¤er canl›lardan ay›ran ve insan› insan yapan baz› özellikleri vard›r. Bu 
özelliklerinin korunmas›, insan haklar›n›n temelini oluflturur.

‹nsanlar›n sahip olduklar› haklar üç grupta toplanabilir:

Birincisi: ‹nsan›n insan olmas›ndan dolay› sahip oldu¤u haklar. Yaflamak , inanmak,
özgürlük, eflitlik, güvenlik vb. haklar.

‹kincisi: Yaflad›¤› ülkenin vatandafl› olmakla sahip oldu¤u haklar. Beslenme, e¤itim,
sa¤l›k, çal›flma, seçme ve seçilme gibi haklar.

Üçüncüsü ise: Vatandafl ve devletin ortak sorumluluk ve ödevleri aras›nda yer alan
haklard›r. Çevreyi koruma, bar›fl› sa¤lama ve dayan›flma bu tür haklardand›r.

‹nsanlar›n insanca yaflayabilmesi için bu haklara sayg› duyulup korunmas› gerekir.
Bu durum insanlar› daha mutlu eder ve toplumsal bar›fla katk› sa¤lar. 

‹nsan haklar›na gereken önem verilmeli ve herkesin bu haklardan yararlanmas›
sa¤lanmal›d›r. Bunun için öncelikle insan›n kendi haklar›na sahip ç›kma bilincinde
olmas› ve baflkalar›n›n haklar›na da sayg› göstermesi gerekir.

‹nsan haklar›n› evrensel ilkeler olarak görmeli ve korumal›, aksi takdirde sadece
belli bir az›nl›¤a ya da bir ulusa ait haklar olarak kal›r.

‹nsan haklar› kavram›n›n anlam› nedir?
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* ‹nsan, de¤eri korunmayan bir varl›k durumuna düfler.
* ‹nsan onuruna yak›flmayan cezalar verilebilir.
* Özel yaflama ve aile yaflam›na sayg› gösterilmez.
* ‹nsanlar›n inanç, ibadet ve vicdan özgürlü¤ü ortadan kalkar.
* Vatandafllar›n siyasi hak ve özgürlükleri kalmaz. 

Bu olumsuzluklar daha da çok art›r›labilir.

Netice olarak her insan ve fert, insanca yaflayabilmek için, öncelikle kendi haklar›na
sahip ç›kmal›, sonra da din, ›rk, cinsiyet fark› gözetmeksizin de her insan›n sahip
oldu¤u temel haklara sayg› duymal›d›r.

Resim 1.4 : ‹nsan haklar› evrenseldir. Belli bir az›nl›¤a ya da bir ulusa ait de¤ildir.

‹nsan haklar›na sahip ç›k›l›p korunmad›¤› takdirde ne gibi olumsuzluklar yaflan›r?
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4.5 Millî Seciye Kavram› ve Atatürk

Millî seciye bir toplumun, bir milletin ahlak›n›, karakterini, ruhî ve manevi özelliklerini
ifade eder. 

‹nsanlar nas›l ki fizikî ve ruhsal özelliklerinden ötürü farkl› mizaç ve yap›da iseler,
milletleri de birbirinden ay›ran ve kendine has k›lan özellikleri bulunur.

Atatürk Türk Milletinin millî seciyelerini, ona has olan mertlik, minnetsiz yaflama,
yi¤itlik, hoflgörü, sa¤lam irade, büyüklere sayg›, gibi manevi ahlakî özellikleri olarak
belirtiyor ve “Milletimizin tarihini, ruhunu, geleneklerini, do¤ru, sa¤l›kl› dürüst

bir flekilde görmeliyiz.” demesiyle de Türk Milletinin geçmiflten beri getirdi¤i
de¤erlerin do¤ru bir flekilde ö¤retilip benimsetilmesini istemektedir.

Atatürk Türk Milletinin hoflgörüsünü flu sözleriyle dile getirmifltir. “Hiçbir millet,

milletimizden çok, yabanc› unsurlar›n inan›fl ve âdetlerine sayg› göstermemifltir.”

‹stanbul’un fethinde de Fatih’in H›ristiyanlara tan›d›¤› serbestlikle de ilgili olarak
“‹stanbul’un fethinden beri Müslüman olmayanlar›n sahip k›l›nd›klar› bu genifl

imtiyazlar, milletimizin dinen ve siyaseten dünyan›n en hofl görülü ve iyilik sever

bir milleti oldu¤unu kan›tlayan en aç›k delildir.” (Atatürkçülük c1, s51) demifltir.

Atatürk, milletimizin sahip oldu¤u ahlak ve seciyesinin çok yüksek oldu¤unu
belirterek, ba¤›ms›zl›k mücadelesine ç›karken buna güvendi¤ini flu sözleriyle beyan
etmifltir: “ Ben 1919 senesi may›s içinde Samsun’a ç›kt›¤›m gün elimde maddi

hiçbir kuvvet yoktu. Yaln›z büyük Türk Milletinin asaletinden do¤an ve benim

vicdan›m› dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vard›. ‹flte ben bu ulusal

kuvvete, Türk Milletine güvenerek ifle bafllad›m.”

Atatürk millî seciye kavram›n›n yerine, millî karakter, millî terbiye ve millî ahlak
terimlerini de kullanm›flt›r.

Millî seciye nedir?
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5. Aile Toplumun Temelidir.

Aile evlilik ve kan ba¤›na dayanan, kar›, koca ve çocuklardan oluflan en küçük
topluluktur. Bu tür aile çekirdek aile olarak da adland›r›l›r.

Aile evlilik ba¤› ile kurulur. Çekirdek aileye büyükbaba, büyükanne, amca, hala,
teyze gibi kan ba¤› olan yak›n akrabalar da kat›l›rsa genifl aile olarak adland›r›l›r.

Aile kifliyi toplumsal hayata haz›rlayan bir okuldur. Çocuklar ilk bilgilerini, görgülerini
aileden al›r. Dinî ve ahlakî de¤erlerini, do¤ruluk, dürüstlük, sevgi, sayg›, flefkat, 
merhamet vb. davran›fllar› da ailede kazan›r.

Resim 1.5 : Toplumlar›n en küçük temel yap›s›  çekirdek ailedir.

Aile içinde iliflkiler nas›l olmal›d›r?

☛ Aile nedir?
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Türk toplumunda aileye büyük önem verilir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu
Atatürk aileyi toplumsal yaflam›n kayna¤› olarak görmüfl ve “Aile bir hayat arka-

dafll›¤› oldu¤u kadar bir fleref ortakl›¤›d›r. Ailenin en mühim vazifesi çocuklar›n

terbiyesidir.” (Atatürkçülük c2, s205) diyerek ailenin önemini belirtmifltir.

Aile bireyleri aras›nda sevgi, sayg› ve yard›mlaflma esas olmal›d›r. Bu de¤erlerin
hakim oldu¤u ailelerin mutlu olduklar› gözlenir. Baz› aileler vard›r ki kendi içerisinde
ve di¤er insanlara gösterdikleri sevgi, sayg›, hoflgörü, do¤ruluk, iffetlilik, dürüstlük,
yard›mseverlik, öz olarak güzel ahlaklar›ndan ötürü herkesçe bilinir tan›n›rlar. Böyle
aileleri Kur’an’› Kerim’de övmekte, örnek al›nmas› aç›s›ndan da bize bildirmektedir.
“Allah, Adem’i, Nuh’u, ‹brahim ailesi ve ‹mran ailesini seçip alemlere üstün

k›ld›.” (Al-i ‹mran suresi, 33. ayet)

Ailede büyükler küçüklere sevgi, flefkat ve merhamet göstermeli, küçükler de
büyüklere, sayg›l› davranmal›, onlar›n sözlerini dinlemelidir. Özellikle çocuklar,
üzerinde büyük emek ve fedakarl›klar› olan anne ve babaya sayg›da kusur etmemeli
Kur’an’›n deyimiyle onlara “öf !” bile dememelidir. (‹srâ suresi, 23. ayet)

Ahlakî de¤erleri bilen, önemseyen ve yaflant›s›nda uygulayan ailelerin oluflturduklar›
toplumlarda huzur ve mutluluk hakim olur.

Ancak de¤erleri önemsemeyen, iflin sadece maddi boyutu ile ilgilenen bireylerin
oluflturdu¤u ailelerde zamanla çöküntüler bafllar. Aileler bilhassa anne ve babalar
çocuklar›na gereken manevi terbiyeyi vermez, aile içerisinde güzel ahlakl›l›k örne¤i
olmazlarsa elbette bu durum çocuklara da yans›makta ve hofl olmayan durumlar ortaya
ç›kmaktad›r.

O halde ne yap›lmal›?

Aile de anne ve babaya düflen görev: efllerin birbirlerinin haklar›na sayg›l› olmalar›,
ebeveynlere flefkat ve merhamet etmeleri, çocuklar›na millî ve manevi de¤erleri
kazand›rarak onlar aras›nda hakkaniyetle davranmalar› gerekir.

Çocuklar›nda büyüklerine sayg›l› davranmalar›, kendilerine verilmifl görevleri yerine
getirmeleri, anne ve baban›n sözlerini dinlemeleri gerekir.
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6. Dinler Evlili¤e Önem Verir

Evlilik bir erkekle kad›n›n hayat boyu beraber yaflamalar› için yapm›fl olduklar›

akittir.

Evlilik tabii bir ihtiyaçt›r. Ço¤alma ve neslin sa¤l›kl› aç›dan devam etmesinin bir
flart›d›r. Tarihin bütün dönemlerinde evlilik kutsal bilinmifl ve önemsenmifltir.
Toplumun inanç ve kültürüne göre de belirli esas ve flartlar› da oluflmufltur.

Evlilik dinler taraf›ndan da önemsenmifltir. Hem befleri hem de ilahi dinlerde baz›
farkl›l›klar olsa da evlilik bütün dinlerce teflvik edilmifltir.
Befleri dinlerde evlilik.

1. Konfüçyüsçülük ve Taoizm: Çinin millî dinleri aras›nda yer al›r. Evlilik nesli
devam ettirme ve aile oca¤›n› tüttürme anlay›fl› üzerine kurulan bir ittifakt›r. Bu inanca
göre insan›n evlenmeden ölmesi büyük bir günah olarak görülür. Tek evlilik esast›r.
Zina haramd›r. Evlenmede kad›n taraf›na belli hediyeler verilir.

2. Hinduizm: Evlilik kad›n ile erkek aras›nda ölüme kadar süren bir ba¤d›r. Evlilikte
bakirelik esast›r. Bakire olmayanlar›n evlenmesi zordur. Meflru sebepler olmad›kça
boflanma olmaz. Çok eflli evlilik normal kabul edilir. Zina ciddi bir suç kabul edilmekte ve
boflanma sebebi say›lmaktad›r.

Resim 1.6: Hindistanda evlenen hindu çift.

❂

☛ Evlilik nedir?
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3. fiintoizm: Aile toplumun bir birimidir ve evlilikle kurulur. Evlilik neslin devam› için
flartt›r. Evlilikler fiinto tap›naklar›nda rahipler gözetiminde yap›l›r. Zina yasaklanm›flt›r.
Zina yoluyla boflananlar›n yeniden evlenmesi yasakt›r.

‹lahî Dinlerin Evlili¤e Bak›fl›.

Yahudilikte evlilik anlay›fl› nas›ld›r?

Evlilik aile hayat›n›n en önemli olay›d›r. Nikahla bafllayan bir anlaflmad›r. Tevrat’ta
“….semereli olun, ço¤al›n ve yeryüzünü doldurun” “Ahd-i Atik, Tekvin 1/28) 
prensibine göre evlenme dinî ve millî bir görev kabul edilir. Evlenmek övülür. Bekarl›k
ise yerilir. Evlenme nikahla bafllar. Yahudilikte evlilikte bekaret aran›r. Bakire olmayanlar
baba evine gönderilirler. (“Ahd-i Atik, Tesniye XX 11/13-23)

Boflanma hakk› tamamen kocaya aittir. (Tesniye XXIV/1-4)  Zina, aldatma yasakt›r.
Ailede sadakat ve samimiyet aran›r. (Ç›k›fl XX/14- Say›lar V/11-13) Yahudilikte nesli
devam ettirmenin yolu meflru evliliktir. 

Resim 1.7 : Aile yap›s› evlilikle kurulur.
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Hristiyanl›kta evlilik anlay›fl›.

Hristiyanl›kta Tanr›’n›n insan› bir kad›nla bir erkekten yaratm›fl olmas›, evlenmenin ilk
kayna¤› kabul edilir. Hristiyanl›kta da iffeti koruman›n ve nesli sürdürmenin yolu
evlilikten geçmektedir. “Evlenen kad›n kocas›na, Rabb’ine tabi oldu¤u gibi tabii olacakt›r.
(Pavlusun Efesoslulara mektubu, V/22-23)

Pavlus’un düflüncelerinden hareketle bakirelik kutsal kabul edilir. Boflanma, zina
say›lmakta ve kesin olarak yasaklanmaktad›r. (Yeni Ahit Markos incili, X/6-12)

Katolik kiliselerde zina d›fl›nda boflanmaya müsaade edilmez. Protestanlar da bu
durum daha yumuflakt›r. Günümüzde bu dinî kurallar›n d›fl›na da ç›k›lmaktad›r.

‹slam dininde evlilik anlay›fl› ve önemi

‹slam her hükmünde oldu¤u gibi evlilik konusunda da di¤er dinlerdeki afl›r›l›klar›
gidermifl ve orta yolu benimsemifltir.

‹slam’da evlilik insani ve medeni bir muamele, dinî bir vazifedir. Evlilik hem neslin
devam etmesi için bir vesile hem de kifliyi dince günah say›lan fleylerden koruyan bir
vas›tad›r. Allah (c.c.) Kur’an’da: “Kaynaflman›z için size kendi cinsinizden efller

yarat›p, aran›zda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun delillerindendir.

Do¤rusu bunda iyi düflünen kavimler için ibretler vard›r.” (Rum suresi, 21. ayet)
buyurmas›yla insan için sevip ba¤lan›lacak efller yaratt›¤›n› belirtmifltir.

Peygamberimiz (s.a.v.)’de “ Kad›nlarla evlenirim. Her kim benim bu yolumdan

gitmezse, ondan yüz çevirirse benden de¤ildir.” (Tecrid cII, s289) buyurarak evlili¤i
teflvik etmifltir. Bir baflka hadisinde de “Günahtan ar›nm›fl olarak Cenab-› Hakka

mülâkî olmas›n› murat eden kimse evlenmelidir.”(Cami’us sa¤ir, Kenzil ‹rfan,
s133) buyurmufltur.

Dinîmizde neslin devam› ve korunmas› için evlilik esast›r. Bunun d›fl›ndaki iliflkiler
zina olarak isimlendirilmifl ve haram k›l›nm›flt›r. Bu flekilde bir yaflant› hem aileleri
da¤›tmakta hem de neslin bozulmas›na yol açmaktad›r. Kur’an-› Kerim, insanlar›
uyararak “Zinaya yaklaflmay›n. Zira o bir hayas›zl›kt›r ve çok kötü bir yoldur.”

(‹srâ suresi, 32. ayet), yine zina edenlerle ilgili olarak da zina eden bir erke¤in zina eden
bir kad›nla evlenebilece¤ini, bu tip insanlar›n efl olarak müminlere haram k›l›nd›¤›n›
beyan eder. Baflka bir ayette de kötü ahlakl› insanlar›n efl olarak ancak birbirlerine
yaraflacaklar› uyar›s›nda bulunur (Nur suresi, 24-26. ayetler).
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Hz. Muhammed (s.a.v.)’de “ Zina’dan kaç›n›n›z, zira zinada dört hal vard›r:

Yüzdeki nuru ve r›zktaki bereketi giderir. Allah’›n gazab›na ve uzun müddet

cehennem atefli ile azaba sebep olur.” (Kenzil ‹rfan, s121) buyurmufltur.

‹slam evlilikte getirdi¤i esaslarla insan fleref ve haysiyetini korumufl, evlilikte tek
efllili¤i tavsiye etmifl, çok evlilikte ise bir insan›n kolay kolay güç yetiremeyece¤i flartlar
koymufltur. Boflanmaya hofl bakmamakla beraber fliddetli geçimsizlik ve zina suçunun
sabit olmas› durumunda izin vermifltir.

Görüldü¤ü gibi bütün dinler evlili¤i önemsemifl ve teflvik etmifltir. Zina hiçbir dinde
hofl karfl›lanmam›flt›r.

7. Kur’an’dan ve Hz. Peygamber (s.a.v)’den Aile ile ‹lgili Ö¤ütler

‹slam dini aileye büyük önem vermifltir. Bunu Kur’an’da, peygamberin uygulama
ve sözlerinde aç›kça görmekteyiz. 

Kur’an ve hadisler bize ailenin nas›l kurulmas› ve korunmas› hususuyla, ailedeki
bireylerin iletiflimi ve sorumluluklar› hakk›nda yol gösterip ö¤ütler verir. H›s›m ve
akraba ziyaretlerinin önemine iflaret eder.

fiimdi aile ile ilgili Kur’an’da ve hadislerde yer alan bu ö¤ütleri inceleyelim.

7.1 Ailenin kurulmas› ve korunmas› ile ilgili ö¤ütler.

Bir erkekle kad›n›n evlenmesi ile aile hayat› bafllar. Peygamberimiz aile kurarak,
evlilik yapacak kad›n ve erkeklerin efl seçerken arayacaklar› en önemli flart›n güzel

ahlakl›l›k flart› oldu¤unu beyan etmifltir. (Buharî, 1086)  Elbette güzel ahlakl› 
insanlar›n kurdu¤u yuvalar sa¤lam olur, kolay kolay y›k›lmaz.

Peygamberimiz ailenin korunmas› hususunda anne ve babalar› “Hepiniz elinizin

alt›ndakilerden (sorumlu oldu¤unuz kimse ve fleylerden) mesulsünüz” (Buharî,
484) diyerek uyarm›flt›r.

Ailenin korunmas› demek gücün yetti¤i ölçüde ailenin maddi ve manevi ihtiyaçlar›n›
karfl›lamakla olur. Bunun için öncelikle ailenin bar›nma, beslenme gibi ihtiyaçlar›
karfl›lanmal›d›r. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde “Allah yolunda harcanan 

paralar›n sevab› en çok olan› , aile fertlerine harcanan parad›r.” ( Riyazüs-salihin,
c1, s329) buyurmufltur.
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Aile fertlerine güzel ahlakl› olmalar› hususunda örnek olmal›, onlar› kötülüklerden
uzaklaflt›rmal›, günah ve haram olan davran›fllara yönlendirmemelidir. Bu hususta
Kur’an bizleri uyararak 

“Ey inananlar! Kendinîzi ve ailenizi yak›t› insanlar ve tafllar olan ateflten

koruyun….” (Tahrim suresi, 6. ayet) ayetiyle kendimizin ve ailemizin kötü 
say›labilecek her türlü davran›fltan uzak durmam›z› ö¤ütlemektedir.

7.2 Aile ‹çi ‹letiflimle ‹lgili Ö¤ütler

Dinimiz aile içinde bireylerin birbirlerine karfl› sevgi, sayg›, flefkat, merhamet ve
güler yüzle hitap etmelerini, k›r›c›, eziyet edici tav›r ve davran›fllardan da kaç›nmalar›n› 
istemektedir.

Eve girildi¤inde aile efrad›na selam verilmeli, onlar›n hat›rlar› sorulmal›d›r.
Peygamberimiz bir hadisinde “O¤lum, ailenin yan›na girdi¤inde selam ver ki sana

ve ev halk›na bereket olsun” (Riyazüs-salihin, s347) buyurmufltur.

Efllerin birbirlerine sevgi ve muhabbet içerisinde olmalar› tavsiye edilerek “Bir

Müslüman efline sevgiyle bakt›¤›, efli de ayn› flekilde ona bakt›¤› zaman Allah her

ikisine de rahmetle bakar…” (500 hadis, s83) buyrulmufltur.

Anne ve babalar çocuklara sevgi ve flefkatle yaklaflmal›d›r. Onlar› yapt›klar› 
yaramazl›klar›ndan ötürü güzellikle uyarmal›d›r. Bu hususta flüphesiz en güzel örnek
peygamberimizdir. O torunlar›n› s›rt›na bindirmifl, öpüp, okflam›flt›r.

Çocuklar da anne ve babalar›na karfl› çok sayg›l› davranmal›d›r. Bu hususta Kur’an-›
Kerim’de “Rabbin kesin olarak flunlar› emretti: Ancak kendisine ibadet edin, anne ve

babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yan›nda yafllan›rsa, sak›n

onlara "öf" bile deme ve onlar› azarlama. ‹kisine de tatl› ve güzel söz söyle. ‹kisine

de ac›yarak tevazu kanatlar›n› indir. Ve flöyle de: "Ey Rabbim! Onlar›n beni 

küçükten terbiye edip yetifltirdikleri gibi, sen de kendilerine merhamet et." (‹sra suresi,
17-23-24 ayetler). denilerek anne ve babaya sayg›yla, iyilik ve flefkatle davran›lmas›
gerekti¤i vurgulanm›flt›r.

7.3 Aile ‹çi Görev ve Sorumluluklarla ‹lgili Ö¤ütleri

Ailede mutluluk ve huzurun olmas› bir yönüyle de her ferdin üzerine düflen görev
ve sorumluluklar› yerine getirmesiyle olur.

Efllerin birbirlerine olan görev ve sorumluluklar› nelerdir?
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‹slam dinî kad›n ve erke¤e ayr› ayr› haklar ve sorumluluklar vermifltir. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde “Dikkat ediniz, sizin kad›nlar›n›z üzerinde,

kad›nlar›n›z›n da sizin üzerinizde haklar› vard›r…” (Riyazus Salihin c1, s318)
buyurmufltur.

1. Koca, efline sad›k olmal›, onu aldatmamal›d›r.
2. Erkek, ailesinin ihtiyaçlar›n› helal yönden temin etmeli.
3. Erkek, han›m›na nazik ve yumuflak davranmal›.

Peygamberimiz (s.a.v.): “…Sizin en hay›rl›n›z, kad›nlara karfl› en iyi

davranan›zd›r” (Riyazus  Salihin c1, s 320)  buyurarak kocan›n kar›s›na karfl›
yumuflak davranmas› gerekti¤ini ö¤ütlemifltir.

Kocan›n görev ve sorumluluklar› nelerdir?

1. Kad›n, kocas›na sevgi ile ba¤lanmal›, ev idaresinde ona yard›mc› olmal›
2. Tutumlu olmal›, kocas›n›n kazand›klar›n› israf etmemeli
3. Kad›n, kocas›na sad›k olmal›, namusunu korumal›d›r. 

Peygamberimiz (s.a.v.) “Kad›n befl vakit namaz›n› k›lar, ramazan orucunu

tutar, namusunu korur ve kocas›na itaat ederse, kendisine: hangi kap›s›ndan

istersen cennete gir denir “ (250 hadis, s 186) buyrulmufltur. 

Kad›n›n görev ve sorumluluklar› nelerdir?

Çocuklar ailenin bir meyvesi, Allah’›n anne ve babaya vermifl oldu¤u emanetidir.
Dinimiz anne ve babalardan çocuklar› güzel ahlakl› olarak yetifltirmelerini istemektedir. 

Anne ve baban›n çocuklar›na karfl› görev ve sorumluluklar› nelerdir?

Bu hususta da bize Hz. Lokman’›n o¤luna vermifl oldu¤u ö¤ütler en güzel örnektir.
“Lokman o¤luna ö¤üt vererek: “Yavrucu¤um! Allah’a ortak koflma! Do¤rusu flirk

büyük bir zulümdür demiflti.” (Lokman suresi, 13. ayet) Ö¤ütlerine devamla
“Yavrucu¤um! Namaz› k›l, iyili¤i emret, kötülükten vazgeçirmeye çal›fl, bafl›na

gelenlere sabret. Do¤rusu bunlar azmedilmeye de¤er ifllerdir. Küçümseyerek,

Çocuklar› hangi nasihatlerle e¤itmeli?
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insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendinî

be¤enmifl, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yürüyüflünde tabii ol, sesini

alçalt, unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.” (Lokman suresi, 
17-18-19. ayetler) 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’ de “ Hiçbir baba çocu¤una güzel 

terbiyeden daha üstün bir ba¤›flta bulunmam›flt›r. “(250 hadis, 204) buyurarak
çocuk terbiyesinin önemini vurgulam›flt›r.

Anne ve baba çocuklar›n› sevmeli, flefkat göstermeli, aralar›nda ayr›m yapmamal›d›r.
Onlar›n e¤itimlerini yapmalar›n› sa¤lamal›, nafakalar›n› temin etmeli, evlenmek istediklerinde
de yard›mc› olmal›d›r. Peygamberimiz (s.a.v.) “Bir insan›n bakmakla yükümlü

oldu¤u aile fertlerini ihmal etmesi günah olarak kendisine yeter.” (Riyazüs-salihin,
s331) Uyar›s›nda bulunmufltur.

Demek ki çocuklara öncelikle dinini diyanetini ö¤reterek, güzel ahlakl› yetiflmelerini
sa¤lamak, bunun yan›nda maddi ihtiyaçlar›n› gücümüzün ölçüsünde israfa yol açmadan
karfl›lamak her anne ve baban›n görevidir.

Yüce Allah Kur’an-› Kerim’de “Biz insana ana-babas›na iyi davranmas›n›

tavsiye etmiflizdir. Çünkü anas› onu nice s›k›nt›lara katlanarak tafl›m›flt›r. Sütten

ayr›lmas› da iki y›l içinde olur. (‹flte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana

flükret diye tavsiye de bulunmufluzdur. Dönüfl ancak banad›r.” (Lokman suresi,  14.
ayet) diye buyurarak, ana- baban›n de¤erine iflaret etmifltir. Peygamberimizde
“Allah’›n en sevdi¤i amel, vaktinde  k›l›nan namaz ile anaya babaya iyilik 

yapmakt›r.”(Riyazüs Salihin c1, s347) buyurarak çocuklar›n anne ve babalar›na olan
sorumluluklar›n› hat›rlatm›fl, bir baflka sözüyle de; “Allah’›n k›yamet gününde 

yüzlerine bakmayaca¤› kiflilerden biri de anas›na babas›na asi oland›r.” (Et-Tergib
ve’t Terhib c3, s327) buyurarak bu durumun önemine iflaret etmifltir. Yine bir hadisinde;
“ Allah bütün günahlardan dilediklerinin (cezas›n›) k›yamet gününe tehir eder,

yaln›z ana-babaya yap›lan isyan›n cezas›n› Allah sahibine ölmeden önce verecektir.”

(seçme hadisler, s58) buyurarak anne- babaya nas›l özenle davranmam›z gerekti¤ini
belirtmifltir. 

Öyleyse anne ve babalar›n Allah’a küfür içermeyen emir ve isteklerini gücümüz
ölçüsünde yerine getirmeli, onlara ihtiyarl›klar›nda sevgi ve flefkatle muamele edilmelidir.
Dinî edebiyat›m›zda da ana babaya yap›lan olumlu ya da olumsuz davran›fllar› anlatan
ibretlik menk›belerle doludur.

Çocuklar›n ana-baba ve büyüklerine karfl› görev ve sorumluluklar› nelerdir?
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Çocuklar di¤er büyüklerine de sayg›l› olmal› küçük kardefllerine de merhamet ve
sevgi beslemelidirler.

7.4 H›s›m ve Akrabalarla ‹lgili Ö¤ütler

H›s›m ve akrabalar›m›z genifl anlamda ailemizin bir parças›d›r. Akrabalar s›k s›k
ziyaret edilmeli, uzakta olanlar› ise hiç de¤ilse telefonla aran›p halleri hat›rlar› 
sorulmal›d›r. Yard›ma muhtaç olanlar›n ihtiyaçlar› giderilmeli, bayram gibi özel 
günlerde ziyaret edilip gönülleri al›nmal›d›r. ‹slam kültüründe akraba ziyareti s›la-i

rahim olarak da adland›r›l›r. Kur’an-› Kerim h›s›m ve akrabal›k üzerinde önemle
durmufltur. Bu ayetlerden baz›lar›n› belirtelim
.

“….As›l iyilik, o kimsenin yapt›¤›d›r ki, Allah’a ahiret gününe, meleklere, kitaplara,

peygamberlere inan›r, yak›nlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalm›fllara, dilenenlere

ve kölelere sevdi¤i maldan harcar, namaz k›lar, zekât verir.” (Bakara suresi, 
177. ayet)

“…De ki: Maldan harcad›¤›n›z fley ebeveyn, yak›nlar, yetimler, fakirler ve yolcular

için olmal›d›r…” (Bakara suresi, 215. ayet)

“…Akrabal›k haklar›na riayetsizlikten sak›n›n…” (Nisa suresi, 1.ayet)

Resim 1.8 : Büyüklerimize karfl› her zaman sevgi ve flefkatle yaklaflmal›y›z.
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“…fiüphesiz ki Allah, adaleti, iyili¤i, akrabaya yard›m etmeyi emreder, çirkin

iflleri, fenal›k ve azg›nl›¤› da yasaklar. O düflünüp tutas›n›z diye size ö¤üt veriyor.”

(Nahl suresi, 90. ayet) “…bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakk›n› ver. Gereksiz

yere de saç›p savurma” (‹srâ suresi, 26. ayet).

Görüldü¤ü gibi Allah, akrabam›z› her hususta görüp gözetmemizi ö¤ütlemektedir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) yaflant›s›nda, akraba ziyaretlerini, onlara yard›m etmeyi 
benimsemifl ve bizlere de örnek olmufltur. O da akrabal›k hak ve iliflkileri hususunda
flunlar› beyan etmifltir:

“ Yak›nlar› ile ilgisini kesen kimse cennete giremez” (Riyazüs Salihin c1, s 370)

“Aralar›nda akrabas› ile ilgisini kesen kimseler bulunan topluma rahmet

inmez.” (Seçme hadisler, s208)

Görüldü¤ü üzere gerek Kur’an gerekse, Hz. Muhammed (s.a.v.) akraba ile olan
iliflkilerimizin nas›l olmas› gerekti¤ini bize tafsilatl› olarak aç›klamaktad›r. ‹nsanlar bu
ö¤ütlere kulak verirlerse, aileler aras›nda sevgi, sayg› oluflur. Aksi taktirde en
yak›nlar›m›zla bile yabanc›laflmaktan kurtulamay›z.

Resim 1.9 : Akraba ziyaretleri birlik ve beraberli¤i art›r›r.
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Okuma Parças›

HZ. FÂTIMA VE A‹LE FERTLER‹YLE ‹L‹fiK‹LER‹

Hz. Fât›ma, Hz. Peygamberin k›zlar›n›n en küçü¤üdür. Kendisine “Beyaz, parlak ve
ayd›n yüzlü kad›n” anlam›na gelen “Zehrâ” denilmifltir. Ayr›ca “namuslu kad›n”
anlam›na gelen “Betül” de denilmektedir. Çocuklu¤u Mekke’de geçmifltir. Annesi vefat
etti¤inde Hz. Fât›ma 10 yafllar›ndayd›. 

Hz. Fât›ma, Mekke’den Medine’ye, güç flartlar alt›nda hicret eden babas›yla birlikte
hicret edemedi ve Mekke’de kald›. Bir müddet sonra, k›z kardefli Ümmü Gülsüm, 
Hz. Ebû Bekir’in ailesi, ileride kay›nvalidesi olacak Fât›ma bint Esed’in de aralar›nda
bulundu¤u bir grupla birlikte Medine’ye hicret etti. Bir müddet sonra da Hz. Ali onu
babas›ndan istedi. Hz. Peygamber de k›z›ndan izin ald› ve Hz. Ali ile evlendirdi. 
Hz. Fât›ma, evlendikten bir y›l kadar sonra ilk çocu¤u Hasan’›, ondan bir y›l sonra da
ikinci çocu¤u Hüseyin’i dünyaya getirdi. Daha sonraki y›llarda Ümmü Gülsüm ve
Zeynep adl› k›zlar› ile, Muhsin adl› o¤lu dünyaya geldi. Ancak bu sonuncusu küçükken
vefat etti. 

Hz. Fât›ma’n›n ‹slam kültüründe ün kazand›¤› hususlardan birisi, sa¤l›k ve sosyal
yard›m alan›ndaki hizmetleridir. Uhud Savafl›’nda gazilere su ve yiyecek tafl›m›fl,
yaral›lar› tedavi etmifltir. Difli k›r›lan babas›n›n yüzündeki kanlar› temizlemifltir. 

Hz. Fât›ma’n›n en büyük özelliklerinden birisi, kanaatkâr olmas› ve sade bir hayat
sürmesidir. Evlenirken çeyizi bir kadife örtü, iki su kab› ve bunlar›n yan›nda birkaç
sade eflyadan olufluyordu. Ev eflyas›, giyim ve yiyecek bak›m›ndan da son derece sade
bir hayat yaflad›¤› bilinmektedir. O, hayat›nda maddi eflyalardan ve imkânlardan daha
çok, iyili¤e, ahlak güzelli¤ine, sevgi ve sayg›ya önem vermifltir. 

Babas›n›n terbiyesiyle büyüyen ve onu çok seven Hz. Fât›ma, onun ahlakî özelliklerine
de sahipti. Söz gelifli Hz. Aifle, onun do¤ru ve aç›k sözlü oldu¤unu söylemifltir. Baz›
fizikî özellikleri de babas›na benzerdi. Meselâ konuflmas› ve yürüyüflünün babas›na
benzedi¤i bilinmektedir. 

Fât›ma bint Esed, Hz. Peygamberi sekiz yafl›ndan itibaren evinde büyüten, himaye
eden Ebû Tâlib’in han›m›d›r. O, bir bak›ma Hz. Peygambere annelik yapm›flt›. Hatta
öyle ki, kendi çocuklar›ndan önce onu doyurdu¤u söylenir. Hz. Fât›ma’n›n,
kay›nvalidesi ile birlikte yaflamas›, onun babas›na yap›lan iyili¤i unutmamas›n›,
kocas›n›n annesine derin sayg›s›n› ve ayn› zamanda uyumlu geçimini ortaya koymas›
bak›m›ndan anlaml›d›r.  



D‹N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B‹LG‹S‹ 2

26

Hz. Fât›ma, s›k s›k babas›n› ziyaret eder, onun hizmetinde bulunurdu.
Peygamberimiz k›z› Fât›ma’y› görünce sevinir, onu ayakta karfl›lar ve yan›na oturturdu.
Hem Hz. Fât›ma’ya ve hem de Hz. Ali’ye derin bir sevgi besleyen Hz. Peygamber,
zaman zaman onlar›n evine giderek, k›z› ile damad›n›n aras›na otururdu. Bazen
aralar›nda meydana gelen ufak tefek anlaflmazl›klarda aralar›n› bulur, kendilerine 
nasihat ederdi. Hz. Fât›ma da babas› evine geldi¤inde, onu sevgi ve sayg›yla karfl›lay›p
a¤›rlard›. 

Peygamberimizin soyu, Hz. Fât›ma’n›n çocuklar›yla devam etmifltir. 
Hz. Peygamber di¤er çocuklar› sevdi¤i gibi, Hz. Fât›ma’n›n çocuklar›n› da çok sever
ve sevgisini ölçülü bir flekilde aç›kça  ifade ederdi. Onlara ilgiyi camide ve ibâdet
esnas›nda bile ihmal etmezdi. Bir gün Hz. Peygamber minberde iken Hz. Hasan ve
Hüseyin düfle kalka Mescid’e girerler. Hz. Peygamber konuflmas›n› yar›da keserek
afla¤› iner ve onlar› önüne oturtarak, konuflmas›n› b›rakt›¤› yerden sürdürür. 

(Prof. Dr. ‹brahim SARIÇAM, 

Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj›

Ankara 2003. 

s. 293’ten yazar› taraf›ndan gelifltirilmifltir.)
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ÖZET

‹nsan›n hareket ve faaliyetlerini yöneten temele, de¤er ad› verilir. Dinî ve ahlakî
eylemleri yöneten de¤erler, insan›n kendi varl›k yap›s›nda bulunur.

Din de¤erlerin oluflumuna etki ederek faaliyet alan›nda kendisini belli eder. Dinin
örf ve âdetlerle yak›ndan bir iliflkisi söz konusudur. Din kendisine uygun olmayan örf
ve âdetleri benimsemez. 

Ahlakî de¤erlerin de dinî de¤erlerin de kökleri insandad›r. Bu yüzden insan eylemlerinde
ço¤u zaman ortak hareket ederler.

‹nsan›n kiflilik oluflumuna, aile, çevre ve ald›¤› e¤itim ortam›, benimsedikleri
de¤erler ölçüsünde etki eder. Kiflilik bu de¤er ölçülerine göre flekillenir.

Bir toplumu birlefltiren baz› ortak de¤erler vard›r. Türk milleti de vatan, ülkü,
bayrak, istiklâl marfl›, hürriyet, ba¤›ms›zl›k, insan haklar›na sayg›, millî seciye kavram›
ve Atatürk gibi de¤erler etraf›nda birleflir.

Aile toplumun en küçük nüvesidir. Çocuk bilgi ve görgüsünü öncelikle ailesinden
al›r. Aile içerisinde sevgi, sayg›, flefkat, merhamet, yard›msever olmaya dayal› bir yap›
olmal›d›r. Baz› aileler, bu özeliklerinden dolay› övülmüfl ve herkesçe bilinen ailelerdir.
Bütün dinlerde neslin devam› için evlilik esast›r. Evlilik d›fl›ndaki iliflkiler ise yasakt›r.
‹slam dini de evlili¤i teflvik eder.

Kur’an’da ve hadislerde aile kurma teflvik edilmifl, evlenecek insanlar›n güzel
ahlakl› olma prensibini bir flart olarak benimsemeleri ö¤ütlenmifltir.

Kur’an anne ve babaya büyük de¤er vermifl, ne flekilde olursa olsun, onlar›n çocuklar›
taraf›ndan incitilip üzülmelerine karfl› ç›km›fl, cayd›r›c›, uyar› ve ö¤ütler vermifltir.

‹slam ailede herkesin görev ve sorumlulu¤unu tayin etmifl, bunda adalet ilkesini
gözetmifltir. ‹slam dini, h›s›m, akraba haklar›n›n önemine iflaret ederek, onlarla
iliflkilerin kopar›lmamas› gerekti¤ini vurgulam›flt›r.

6
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TEST I

1- De¤erler ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

A) De¤erler, insanlar›n eylemlerini yönetir.
B) Baz› de¤erler, insan›n kendi varl›k yap›s›nda bulunur.
C) ‹yi ve kötü, ahlakî de¤erlerin ölçüsüdür.
D) Maddi manevi kültür kal›plar› haline gelen de¤erler evrenseldir.

* Toplum hayat›n› tanzim eden kurallardand›r.
* Tecrübelerle oluflmufl, nesilden nesile aktar›l›rlar.
* Yaz›l› olmamalar›na ra¤men yapt›r›m güçleri vard›r.

2- Yukar›da verilen bilgilerle afla¤›dakilerden hangisi anlat›lmaktad›r?

A) Örf ve âdet 
B) Yasalar  
C) Ahlak  
D) Din

3- Düzgün kiflilikli bireyler yetifltirmenin en geçerli yolu hangisidir? 

A) De¤erlerin teorik olarak ö¤retilmesi,
B) De¤erlerin eylemlerle ifade edilmesi
C) De¤erleri önemsemeyenlerin bu ifli üstlenmeleri
D) Bireyin de¤erlere, kendi kendine ulaflmas›

4- Üzerinde yaflad›¤›m›z topraklar›n vatan›m›z olmas›n›n en gerçekçi sebebi hangisidir?

A) U¤runda canlar verilmesi
B) Uzun müddet üzerinde yaflamam›z
C) Do¤du¤umuz bir yer olmas›
D) Bereketli ve zengin topraklar olmas›

5- Bayra¤›m›z›n y›rt›l›p, yak›lmas› hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi söylenebilecek 
sözlerden biri olamaz?

A) Milletin ba¤›ms›zl›¤›na kastedilmifltir
B) Türk milleti yok say›lm›flt›r
C) Bir metrelik bir bez yak›lm›flt›r.
D) fiehitlerin emeklerine sayg›s›zl›kt›r.

✎
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6- Afla¤›dakilerden hangisi, insan›n, insan olmas›ndan dolay› sahip oldu¤u haklar 
aras›nda yer almaz?

A) Yaflama hakk›  
B) ‹nanma hakk›  
C) Özgürlük hakk›  
D) E¤itim hakk›

7- Bir ailenin hem flu anda hem de gelecekte mutlulu¤u yakalamas› için, ana babalar 
afla¤›dakilerden hangisini yapmamal›d›r?

A) Birbirlerinin haklar›na sayg› duymal›d›r
B) Büyük anne ve babalara sayg›l›, flefkatli olmal›lar
C) Baflar›l› olan çocuklar›n›n her iste¤ine cevap vermeliler
D) Çocuklara, millî ve manevi de¤erleri sevdirmeliler

8- Bütün dinlerde afla¤›daki davran›fllardan hangisi yasaklanm›flt›r?

A) Çok kad›nla evlenmek
B) Evlilik d›fl› iliflkide bulunmak
C) Uzak akrabalarla evlenmek
D) ‹badet ederken örtünmek

9- Dinimiz evlenecek olanlar›n, birbirlerinde arayacaklar› en önemli özelli¤in 
afla¤›dakilerden hangisi oldu¤unu beyan eder?

A) Güzel ahlak 
B) Güzellik  
C) Zenginlik 
D) Soyluluk

10-Peygamberimiz(s.a.v.)’in “Allah’›n en sevdi¤i amel, vaktinde k›l›nan namaz 

ile…….” fleklinde bafllayan hadisinin devam› afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Ramazanda tutulan oruçtur
B) Mal›n›n zekât›n› vermektir
C) Anaya babaya iyilik yapmakt›r.
D) Kâbe’yi tavaf etmektir.






