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Ahlak Davranış Tutum Değer

Bir sorunu ele alış biçimi, 
bir kimsenin bir sorun 
karşısında tuttuğu yol,
davranış şeklidir.

Bir toplumda 
benimsenmiş ve 
yaşatılmakta olan her 
türlü duyuş, düşünüş,

Mizaç, tabiat, huy.
İnsanlarda bulunan iyi ve 
kötü tüm özellikleri 
kapsamakla birlikte daha 
çok güzel davranışlar için 
kullanılır.

İnsanların dışarıya 
yansıyan her
türlü hal ve 
hareketleridir.

Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar

 “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak 
bakımından en güzel olanıdır.” (Hadis)

 “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah 
için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları 
affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”
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 Hz. Muhammed’in yaşantısını örnek alan kişi iyi bir Müslüman olur.
“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden 
kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Ayet) “Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.” (Ayet)

 Önceleri inanç, ahlak konularında bir çok yanlışın içinde olan insanların kısa sürede yanlışlarından vazgeçip 
örnek şahsiyetlere dönüşmesinde  Hz. Muhammed’in ttum ve davranışlarının rolü büyüktür.

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin 

etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân, 159)

 Hz. Aişe’ye (r.a.) Hz. Muhammed’in ahlakı 
sorulduğunda “O’nun ahlakı Kur’an’dır.” demiştir.

“Sizden biri kendisi için istediğini 
(Müslüman) kardeşi için de istemedikçe

 İslam, insanlara iyiliği emretmiş ve
kötülük yapmayı yasaklamıştır.

“… İyiliği emret, kötülükten alıkoy…” (Ayet)

(gerçek anlamda) iman etmiş olamaz.” 
(Hz. Muhammed (s.a.v)

 “Müslüman, dilinden ve elinden (gelecek 
kötülükler konusunda) Müslümanların

güven içinde oldukları kimsedir.” (Hz. Muhammed)
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Dürüstlük

 Peygamberlik öncesinde, Kabe’nin onarımı esnasında, Haccer’ül-Esved’in

yerine  konmasında çıkan anlaşmazlık, Hz. Muhammed’in hakemliği ile 

tatlıya bağlanmıştır.

 Peygamber olmadan önce de, Mekkeliler onu «dürüst ve güvenilir 

Muhammed» anlamına gelen “Muhammedü’l-Emin” lakabı ile çağırıyorlardı.

 Safa tepesinde, insanları İslâm’a davet ederken, “Ey insanlar şu 

dağın arkasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır desem bana 

inanır mısınız?” diye sormuş, onlardan, “Evet inanırız. Çünkü senden 

hiçbir zaman yalan söz duymadık.” cevabını almıştı. 

GÜVEN EMİNÖZÜ SÖZÜ BİR

DOĞRULUK DÜRÜSTADALETLİ OLMA

SÖZÜNDE DURMA

YALAN SÖYLEMEME
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 «Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu 

kimsedir.» buyuran Peygamber Efendimiz, Müslüman’ın çevresinde 

güven duyulan kimse olmasına vurgu yapmıştır.
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Dürüstlük

Yalan söyler

Emanete ihanet eder

Sözünde durmaz

Hz. Muhammed (sav): “Münafığın (iki yüzlü) belirtisi 3’tür” buyurmuştur.

«Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.» (Mevlana)



Dürüstlük

Mekke’den Medine’ye hicret edeceği gün, düşmanları onu öldürme planları 
yaparken O, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmenin
derdine düşmüştü. Yeğeni  Hz. Ali’yi bu iş için görevlendirmişti.

 «Tebessüm etmeyi sadaka olarak» gören Peygamberimiz, yeri geldikçe 
espriler yapardı. O, esprilerini gerçekler üzerine kurardı. Şaka ile de olsa 
sırf insanları eğlendirmek için, yalan söylemezdi.

 Bir gün Hz. Muhammed, pazar yerinde, üst kısmı kuru olan bir buğday 

yığınının içine elini sokunca alt tarafının ıslak olduğunu görmüştü. Bu şekilde, 

malın kusurunun gizlenerek satış yapılmasının doğru olmadığını hatırlatıp 

«Bizi aldatan, bizden değildir» buyurmuştur. 

Güven duygusu bir kere 

kaybedilirse sonrası hep 

………..ŞÜPHEDİR

Bir yalan 4 doğruyu 

götürürmüş; 

1- İYİLİK          2- GÜVEN 

3- SADAKAT   4- HUZUR

Derler ki; Bir öleni 

bir de kaybolan güveni 

geri getiremezsiniz…
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 «Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu kimsedir.» buyuran 
Peygamber Efendimiz, Müslüman’ın çevresinde güven duyulan kimse olmasına 
vurgu yapmıştır.

 Emanet; korumamız istenilen bir mal, eşya veya para olabileceği gibi herhangi bir 
görev veya saklı tutmamız gereken bir sır da olabilir. Sorumluluk alanımıza giren her şey 
aslında birer emanettir. Emanet konusunda duyarlı davranan kimseye emin (güvenilir 
kimse) denir. 

 Peygamberlerde bulunması gerekli özelliklerden birinin “emanet” olması, 
emanetin, önemini göstermektedir. 

 Peygamber olmadan önce de, Mekkeliler onu «dürüst ve güvenilir Muhammed» 
anlamına gelen “Muhammedü’l-Emin” lakabı ile çağırıyorlardı.

 “Ey iman edenler! Allah’a ve peygambere hainlik etmeyin. Sonra size emanet 
edilen şeylere hıyanet etmiş olursunuz.” (Mü’minûn suresi, 8-11)

GÜVENİLİR EMİNEMNİYETLİ

DOĞRU DÜRÜSTADALETLİ

SÖZÜNDE DURAN

YALAN SÖYLEMEZ
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Dürüstlük

 “Emanetlerini koruyanlar, verdikleri sözü tutanlar ve namazlarına devam 
edenler... İşte onlar Firdevs cennetine vâris olacaklar ve orada ebedî olarak 
kalacaklardır.” (Enfal suresi, 27)
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 Kişilerin birbirlerine ve topluma karşı yükümlü bulundukları görevlerin birer 
emanet olduğu ifade eden Hz. Muhammed, ailemizi ve çocuklarımızı da önemli 
emanetler arasında saymıştır: “Hepiniz çobansınız (sorumlusunuz) ve her 
birinizin sorumlu olduğu alanlar vardır. Yönetici üstlendiği görevden 
sorumludur. Kişi ailesinin koruyucusu ve çoluk çocuğundan sorumludur. Kadın, 
eşinin, evinin koruyucusu ve ailede bulunanlardan sorumludur...” (Hadis)

 Sahip olduğumuz her şey Allah’ın bize verdiği bir emanettir. 
 Hz. Muhammed: “Hiç kimse kıyamet günü; ömrünü nerede ve nasıl 
geçirdiğinden, gençliğini nerede ve nasıl değerlendirdiğinden, malını nasıl 
kazanıp nerelere harcadığından, elde ettiği bilgi ile ne yaptığından sorguya 
çekilmedikçe Allah’ın yüce katından ayrılamayacaktır.” buyurmuştur.

 Allah (cc), toplumsal görev ve sorumlulukların bilgili, duyarlı ve emin kimselere 
verilmesini istemiştir: “Şüphesiz ki Allah, emanetleri ehline vermenizi 
emrediyor...” (Nisa suresi, 58)
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Dürüstlük

Güven duygusu bir kere 

kaybedilirse sonrası hep 

………..ŞÜPHEDİR

Bir yalan 4 doğruyu 

götürürmüş; 

İYİLİK          GÜVEN 

SADAKAT     HUZUR

Derler ki; Bir öleni 

bir de kaybolan güveni 

geri getiremezsiniz…

http://www.dinkulturuahlakbilgisi.com/


Memduh ÇELMELİ

dinkulturuahlakbilgisi.com

Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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