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 Hz. Aişe (r.a.), Hz. Muhammed’in ahlakını soran bir kimseye, “Onun ahlakı 
Kur’an’dı.” cevabını vermiştir. 

 Peygamberimiz (sav), “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
buyurmuştur.

 İbadetlerin güzel ahlaklı olmaya katkısı  “...Muhakkak ki namaz 
hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...” (Ankebut,45. ayet.)

 Allah, Hz. Muhammed’i (sav) insanlığa örnek bir insan olarak sunmuştur: 
“Gerçekten sen büyük bir ahlak sahibisin.”
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 Ahlak, Toplumda kişilerin iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan 
huylarıdır. 

 Bu huylar söz ve davranışlarla iyi-kötü gibi değer kazanır. 

 Din; insanın, zorlama olmadan, çıkar gözetmeden, içtenlikle iyi ve güzel işler 
yapmasına katkı sağlar. Din, ahlak ilkelerinin davranışlara yansımasını öğütler. 

 Bireyin ve toplumun huzur içinde yaşaması, güzel ahlakın benimsenmesi ve 
yaygınlaşmasına bağlıdır. 

Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar? 

 “Ant olsun ki kim, özünü iyice temizlemişse kurtulmuştur, kim de özünü 
kirletmişse ziyan etmiştir.” (Şems, 9-10. ayet.) 
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Din Güzel Ahlaklı Olmaya Nasıl Katkı Sağlar? 

 “Güzel ahlak sahibi olun; çünkü o sahibini yüceltir. Kötü ahlaktan uzak 
durun; çünkü o soylu bir insanı dahi alçaltır.” (Hz. Ali)

 Ahlak ile din birbirini tamamlar. Dinimizce haram sayılan yalan söylemek,
hırsızlık yapmak, iftira etmek gibi davranışlar ahlaki olarak da kötü kabul edilir.

 “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde olduğu kimsedir.” (Hadis) 

 “Müminlerin iman yönünden en üstünü, ahlakı en güzel olandır.” buyuran 
Peygamberimiz iman-ahlak birlikteliğine vurgu yapmıştır.

 Peygamber Efendimiz, «Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol.» buyurarak, 
yine iman ile güzel ahlakın birlikteliğine dikkat çekmiştir.

 Hz. Muhammed (sav), “Din, güzel ahlaktır ” demiş ve “Kim bir hayra vesile 
olursa, ona, hayrı işleyeninki kadar sevap vardır” buyurarak başkalarını da 
iyilik yarışına dahil etmemiz durumunda sevap kazanacağımızı 
müjdelemiştir. Kur’an’da 

«İyilikte yarışınız.» buyurulmuştur.
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İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar

İslam’da Övülen Bazı Ahlaki Tutum ve Davranışlar

Doğruluk ve Dürüstlük

Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak)

Emaneti Korumak

Adaletli Olmak

Hoşgörü ve Bağışlama

Alçak Gönüllülük (Tevazu)

Görgülü Olmak

Savurganlıktan Kaçınmak

İslam dinine göre insanların öncelikli görevi, Allah’a (c.c.) ve onun bildirdiği inanç esaslarına inanmak, 
bunun gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket etmek ve güzel ahlaklı bir ömür geçirmektir. İmanın ve 
sorumluluğun dışa yansıması olan ahlaki değerlerin neler olduğu Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. 
Peygamberimiz de (s.a.v.) tavır ve davranışıyla bunları göstermiştir. 

Güzel ahlak, daha çok söz ve davranışlardaki doğruluk, tutarlılık ve iyilikle ortaya çıkar. 
İyilik; sevgi, saygı ve hoşgörü sınırları içerisinde, doğru, güzel ve adaletli davranmakla 
gerçekleşir. İyi ve güzel davranışta bulunanlar sevilir, sayılır ve örnek alınırlar. 



 “Ey iman edenler! Allah’ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve doğrularla 
beraber olun.” (Tevbe, 119) 

Güvenilir (Emin) Doğru Sözlü 
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Doğruluk ve Dürüstlük 

Özü Sözü Bir 

Dürüst İkiyüzlü Olmayan Yalan Söylemeyen

 “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki 

Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Ahzâb suresi, 70-71) 

 “Allah’a inandım de, sonra dosdoğru ol…” (Hadis-i Şerif)

 “Rabb’imiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler 
iner. Onlara, ‘Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin! derler. Biz 
dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada sizin için canlarınızın 
çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. Bu çok 
bağışlayan ve Râhim olan Allah’ın bir ikramıdır.’ derler.” (Fussilet suresi, 30-32)

 “Ey (Resulüm!) Sen elbette dosdoğru bir yol üzeresin.” (Yâsîn suresi, 4)

 “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol...” (Hûd suresi, 112)



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)

Doğruluk ve Dürüstlük 

Doğruluk İyiliğe İyilik Cennete

Yalancılık Kötülüğe Kötülük Cehenneme

Götürür



 İnfak, Allah’ın rızasını kazanmak için ihtiyaç sahiplerine yardım etmek. 
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Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak) 

Zekat 
(Farz)

Fıtır Sadakası 
(Vacip)

Sadaka 
(Sünnet)

 Toplumda, bireylerin maddi kazanç, gelir ve birikim düzeyleri eşit olmayabilir.

 Yardımlar, varlıklı kimselerle yoksul kimseler arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını 
güçlendirir. 

 “...Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğunda onu 
yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu hor görmez, küçük düşürmez...” Hz. Muhammed (sav)

 “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya,
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki
arkadaşa, yolcuya, sorumluluğunuz altında bulunanlara iyilik edin...” (Nisâ suresi,

36)

 Yardım yapılırken öncelikle yakın akraba ve çevreden başlanılması öğütlenmiştir. 

 “…Hayırda yarışın…” (Bakara suresi, 148) 

 “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe asla 
erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.” (Âl-i İmrân suresi, 92)

Sadaka-i Cariye
(Sürekli Sadaka) 

Her Çeşit 
Hayr (İyilik) 
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Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak) 

 Allah, iyilik ve hayır yapmayı geciktirmenin doğru olmadığını bildirmiştir: “Herhangi birinize ölüm gelip 
de ‘Ey Rabb’im! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!’ demeden 

önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) harcayın...” (Münâfikûn suresi, 10, 11)

 “...Kim nefsinin cimriliğinden, korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Haşr suresi, 9)

 “...Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını 
karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet 
günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını 
örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. ” (Hadis)

Hz. Muhammed şöyle buyurdu: Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak 3 şey hariçtir:

 Sadakayı Cariye (Kesintisiz sadaka): Herkesin faydalanacağı hayırlı eserler (cami, okul, çeşme, 
ilim, kitap…) bırakarak, öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam eden sadakadır.

 Bunları yaptıranlar, yapılmasına sebep olanlar, yol gösterenler ve destek olanlar gerek 
hayatlarında ve gerekse vefatlarından sonra sevap kazanmaya devam ederler. 

 Sadaka-i cariye  İnsanlara yararlı bir ilim  Kendisine dua eden hayırlı bir evlat.



Başkalarına Maddi Yardımda Bulunmak (İnfak) 

Hz. Muhammed:
 “Sadaka vermek her Müslümanın görevidir.”

 Helal yollarla çalışıp kazanmak, 
 Borç vermek 
 İnsanlara yol göstermek, 
 Adaletle hüküm vermek, 
 Dargınları barıştırmak, 

İnfak sayılan çok sayıda hayır işleme ve iyilik yapma yolu vardır. 

 Güzel söz söylemek, 
 İyilikleri emredip kötülüklerden sakındırmak, 
 Sıkıntı ve eziyet veren engelleri kaldırmak, 
 Çevreye duyarlı olmak, 
 Canlılara şefkat ve merhamet göstermek

Sahabeler:
 “Sadaka verecek bir şey bulamazsa ne yapsın?”

 “Bir yerde ücretle çalışır hem kendisine faydalı
olur hem de sadaka olarak verir.”

 “Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder.”

 “İyilik yapmayı tavsiye eder.”

 “Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu onun için sadakadır.” 

 “Buna gücü yetmezse?”

 “Buna da gücü yetmezse?”

 “Bunu da yapamazsa?”
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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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Emaneti Korumak 

 “Emanetlerini koruyanlar, verdikleri sözü tutanlar ve namazlarına devam 
edenler... İşte onlar Firdevs cennetine vâris olacaklar ve orada ebedî olarak 
kalacaklardır.” (Enfal suresi, 27)



 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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Emaneti Korumak 

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…



Adaletli Olmak 

Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu tutmak, ölçülü ve dengeli 
davranmaktır.
Adaletin uygulanmadığı yerde  Sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. 

 Haksızlık ve kargaşa, toplumu huzursuz eder

 “...Bir topluluğa, bir millete olan kininiz, sizi adaleti gerçekleştirmekten 
alıkoymasın...” (Ayet)

 “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi 
emreder...” (Nahl suresi, 90)

 Peygamberimiz de (sav) “…İki kişi arasında adaletle hükmetmen 
sadakadır…” buyurarak adaletli olmanın önemini vurgulamıştır. 
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Peygamberimiz Hz. Muhammed her fırsatta özellikle devlet başkanlarının adaletli 
olmasına vurgu yapmış ve kendisi de bu konuda örnek olmuştur: 

“Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah’ın yüce lütfuna ve 
himayesine erecek olanların öncüleridir.” (Hadis-i Şerif)

 İslam’ın korumaya aldığı 5 esas: Can, Akıl, Nesli, Malı, Din
 Dinimiz, bu değerlere herhangi bir şekilde zarar verilmesini yasaklamıştır. 

Adil bir yarış için sizden 
aynı şeyi isteyeceğim. Şu 
ağaca tırmanan kazanır.



Adaletli Olmak 

 Aile içi ilişkilerde ve çocuklara yaklaşımda adaletli olmak çok önemlidir. 
 Eğitimciler öğrencileri arasında adil davranmalı, 
 Yönetici, emri altındakiler arasında işleri adaletle yürütmeli, 
 İşverenler, çalışanlar arasında adaleti gözetmelidir. 

 Kureyş’in ileri gelenlerinden bir kadın hırsızlık yapmıştı. Onun ceza almaması için Hz. 
Üsame’yi Peygamberimize (sav) gönderdiler. Bu duruma üzülen Hz. Muhammed: “Nasıl 
oluyor da bazı kimseler, Allah’ın emri karşısında aracı olmaya kalkışıyorlar. Sizden 
öncekilerin mahvolmasının sebebi şudur: İçlerinden ileri gelen biri hırsızlık yapınca onu 
serbest bırakıyor, zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah’a 
yemin ederim ki kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da cezasını verirdim.” buyurmuştur.
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 “Allah size, mutlaka emanetleri Ehli olanlara vermenizi ve insanlar Arasında 
hükmettiğiniz zaman Adaletle hükmetmenizi emreder...” (Nisâ, 58)

 “…Çocuklarınız arasında adaletli davranın.” (Hadis-i şerif)

Hz. Muhammed; yanına gelen ve oğlunu dizine, kızını ise yere oturtan bir kişiyi, şöyle                    
uyarmıştır:                                                                 “Bunların ikisini bir tutsana.” 

 Adalet, sadece devlete ve yöneticilere has değildir. Adalet, “kişinin kendine, 
ailesine ve çevresinde yer alan insan, doğa ve hayvanlara karşı görevlerini ve 
haklarını yerine getirmesidir.

 İslam’da cinsiyet, ırk, dil ve din farkı gözetmeden bütün insanlara, sadece insan 
oldukları için, aynı değer ve ölçüde âdil olunması emredilmiştir.



Hoşgörü ve Bağışlama 
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 Hoşgörü  Farklı düşünce ve davranışları anlayışla karşılamak ve birlikte 
yaşama erdemini göstermektir. 

 Bağışlama Hataları affetmektir, kişilerin özür dilemesine olumlu karşılık 
vermek ve kusurlarının telafisine imkân tanımaktır. 

“...Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah çokça affedicidir, güçlüdür.” (Nisâ suresi, 149)

“İyilikle kötülük bir olmaz. O hâlde sen kötülüğü en güzel tarzda 
uzaklaştırmaya bak. O zaman bir de bakarsın ki seninle kendisi arasında 
düşmanlık olan kişi candan, sıcak bir dost oluvermiştir.” (Fussilet suresi, 34)

 Ön yargıların kırılması için öfkeden uzak karar verilmelidir. Çoğu zaman öfkeli 
davranmak hoşgörülü olmayı ve bağışlamayı engeller.  

 “O Allah’a karşı takvalı olan kimseler ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; 
öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da (böyle) güzel davranışta 
bulunanları sever.” (Âl-i İmrân suresi, 134) 

Peygamberimiz (sav) “...Allah, affeden bir kimsenin ancak şerefini artırır...” buyurarak
bağışlamanın insanı yücelttiğine dikkatlerimizi çekmiştir.

Atalarımız «Öfkeyle kalkan zararla oturur.» «Keskin sirke küpüne zarar 
verir.» demişlerdir.



Hoşgörü ve Bağışlama 
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 “...Affetsinler ve hoş görsünler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez 
misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” ayetinde, Allah’ın bizi 
bağışlaması için bizim de hoşgörülü ve bağışlayıcı olmamız istenmiştir. 

 Hz. Muhammed (sav), kaba ve kırıcı davrananlara kin gütmemiş; sabır 
göstererek af dileyenleri bağışlamıştır. Çeşitli işkence ve baskılarla 
karşılaşmış ve inananlarla birlikte göç etmeye zorlanmıştır. 

 Daha sonra Mekke’yi fethettiğinde bu kötülükleri yapanları affetmiştir. 
 Bu tutum sonucunda birçok kimse yaptıklarından pişmanlık duymuş, 

İslam dinini kabul etmişlerdir. 

«Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim, sevilelim, Dünya kimseye kalmaz.»
Yunus Emre 

 Hoşgörü ve bağışlamanın hâkim olduğu aile ve toplumda sevgi saygı  güven ortamı oluşur. 
 İnanç düşünce hürriyeti korunur. 
 Birlikte yaşama  ortak değerlerde birleşme kültürü yerleşir. 
 İnsanlar arası ilişkilerde dürüstlük samimiyet yardımlaşma ön plana çıkar. 

«Bağışlama yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış etme.» (Ârâf, 199)

«Allah rızası için affedeni, Allahü teâlâ yükseltir.» (Hadis-i Şerif)



 Alçak gönüllü kimse ölçülü ve dengeli bir şekilde yaşar.
 Herkesle eşit olduğunu, Allah katında ve hukuk önünde diğer insanlardan bir

farkının bulunmadığını bilir.
 Kendini başkalarından üstün görmez.
 Kimseyi yaratılışından, ırkından, renginden, ailesinden ve işinden dolayı ayıplamaz.

MÜTEVAZİ BÖBÜRLENMEYENKİBİRLENMEYEN

BAŞKASINI HOR GÖRMEYEN BÜYÜKLÜK TASLAMAYANÜSTÜNLÜK TASLAMAYAN

 “Rahman’ın has kulları o kimselerdir ki onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler...”

 Hz. Muhammed, bir gün kendisiyle görüşmeye gelen ve heyecanlanan birisine, 
“Kardeşim, korkma, ben de senin gibi anası kuru et yiyen bir insanım.” diyerek 
mütevazı davranmış ve yanına gelen o kimseyi sakinleştirmiştir. 

 “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme! Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! 
Hiç şüphesiz Allah kendini beğenip övünen kimseleri sevmez.” (Lokman suresi, 18)

Alçak Gönüllülük (Tevazu) 

 Alçak gönüllü olmak, sahip olunan imkânlar, iyilik ve güzellikler karşısında gurura 
kapılmamaktır. Alçak gönüllü kimseye ise “mütevazı” kimse denir. 
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 “Erdemli insan, gücü yeterken tevazu gösteren, intikam almaya gücü yeterken 
affeden kimsedir.” demiştir. (Gazali)



dinkulturuahlakbilgisi.com

 İnsanların günlük hayatta birbirleriyle olan ilişkilerinde uymaları gereken 
kurallara “görgü kuralları” denir. 

 İnsanlar, bu kuralları aile, okul ve çevreden öğrenirler. 

 Görgü kurallarına uyan kişilere; terbiyeli, saygılı, nazik, kibar… denir.

“Ey iman edenler! Kendi evleriniz dışındaki evlere, sahiplerinden izin isteyip onlara 
selam vermeden girmeyiniz!..” (Nûr suresi, 27) 

Görgülü Olmak

 “Başkalarının kusurlarını araştırmak yerine kendi hatalarınıza bakınız. Böyle 
yapmazsanız bunun zararı, dönüp dolaşıp yine size dokunur.”  Hz. Ömer 

 Çevrendeki insanlara karşı yumuşak huylu ol! Sözlerin temiz olsun, insanların arasını 
bozmasın. İnsanlarla konuşurken güler yüzlü ol.” Cafer-i Sadık

 “Söz dinleyene göre söylenir; terzi elbiseyi adamın boyuna göre diker.” Mevlânâ

“Ey insanlar, birbirinize selam verin, akrabanızı gözetin, yemek yedirin...” (Hadis)

“Şüphesiz sizin en iyiniz ahlak bakımından en iyi olanınızdır...” (Hadis)

“Kendisi için istediğini din kardeşi için de istemeyen kişi olgun mümin olamaz.” (Hadis)

«Güzel söz sadakadır.» (Hadis)



Görgülü Olmak: Bazı Görgü Kuralları

 Yapılan iyiliğe karşı teşekkür etmeli,

 Mazeretimiz yoksa davete katılmalı, 

 Tanıdıklarımızın hâlini hatırını sormalı

 Karşılaştığımız kimselerle selamlaşmalı,

 Başkasının eşyasını kullanırken izin istemek,

 Uygun olmayan el ve sözlü şakalardan kaçınmak,

 Başkasını rahatsız edici davranışlardan sakınmak,

 Ziyaret edeceğiniz insanları önceden bilgilendirmeli,

 Hasta ziyaretini kısa tutmalı, ümit verici şekilde konuşmalı,

 Ziyaretlere mümkünse bütçemize uygun bir hediye götürmeli,
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 Yediği içtiği her şeyi sosyal medyadan paylaşmak,

 Sosyal medyadan eleştiri adı altında küfürlü şeyler paylaşmak, 

 Toplantı, cami, sinema gibi yerlerde telefonu sessize almamak,

 Toplantıda, aile buluşmasında sürekli telefonla “oynamak”,

 Arabası ile gezerken çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek,

 İnternet paylaşımlarını beğenmeleri için tanıdıklarına baskı yapmak,

 Çektiğimiz fotoğrafları izin almadan sosyal medyadan paylaşmak,

 “Bu yazıyı paylaşmazsan, lanetleneceksin.” tarzı mesajlar yaymak,

Yeni Nesil Görgüsüzlükleri
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Portakal Çiğneme Festivali

Domates Çiğneme Festivali
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Savurganlıktan Kaçınmak 

 İnsanın sahip olduğu mal, sağlık, zaman gibi nimetleri gereksiz yere ve aşırı
tüketmesine “ savurganlık ” ve ya « israf » denir.

 “...Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz. Şüphesiz Allah israf edenleri sevmez.”                      
( Â’râf suresi, 31)

İSRAF MÜSRİFSAVURGANLIK CÖMERT TUTUMLU

 İslam dini sosyal ve ekonomik dengeyi sağlamak için infakı, zekât ve sadakayı 
emretmiş, diğer yandan savurganlığı yasaklamıştır. 

 Savurganlık, hem bireyin hem de toplumun sağlıklı gelişmesine engel olur. 
 Ölçüsüz ve bilinçsiz tüketim, kaynakları yok ederek fakirleşmeye yol açar. 

 İsrafla, cömertlik ve hayırseverlik birbirinden ayrı tutulmalıdır. 
 Hayırseverlik; yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara yardım etmedir. 
 Cömertlik, gerektiği zaman insanlara yarımcı olmak demektir. 
 İslam’da zekât, fitre, sadaka, vakıf ve hayır işleri cömertliği gerektiren gerekli ve 

yararlı işlerdir. 

 Peygamberimiz (sav), “Irmak veya deniz kenarında abdest alsanız bile suyu israf 
etmeyiniz.” buyurmuştur. 

 “Ayağını yorganına göre uzat.” (Atasözü)
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Savurganlıktan Kaçınmak 

 İslam savurganlığı yasakladığı gibi cimriliği de yasaklar. İkisi arasında dengeli bir yol 
tutulmasını ister. 

 Dinimizin amacı insanları kendi imkânları oranında dengeli harcamaya yöneltmektir. 
Herkes gelirine uygun harcamalı ve tasarrufa yönelmelidir. 

 “Akrabaya, fakire ve yolcuya hakkını ver! Elindekini de saçıp savurma. Çünkü saçıp 
savuranlar şeytanın kardeşleridir… Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme (Eli sıkı 
olma!), büsbütün de müsrif olma yoksa pişman olur açıkta kalırsın.” ( Nisa suresi, 36 )

 “Onlar, harcamalarında israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamalarında bu 
ikisi arası orta bir yol izlerler.” (Furkan suresi, 67)

 Savurganlık sadece aşırı para harcamak değildir. 
 Zaman, sağlık, gençlik gibi nimetleri boşa harcamak da savurganlıktır.
 İnsana verilen her nimetin emanet olduğu bilinmeli ve israf edilmemelidir. 
 Peygamberimiz (sav), “Sağlık ve boş vakit, halkın çoğunun aldanıp 

değerlendiremediği iki nimettir.” buyurmuştur.

 İsraf, Allah Teâlâ’nın verdiği nimetlere karşı bir nankörlüktür.
 Akıl nimetini iman ile buluşturamaması, insan için büyük bir israftır.
 Ömrümüzün boş şeylerle tüketilmesi, zamanın israfıdır. 
 Zararlı alışkanlıklarla zihnin ve bedenin tehlikeye atılması, sağlığın israfıdır. 
 Bize emanet edilen yeryüzünü kötülüklerle doldurmak, yaşadığımız kâinatın israfıdır.
 Toprağın, havanın   kirletilmesi, tabiatın israfıdır. 



Hastalıktan önce sağlığın,Yaşlılıktan önce gençliğin, 

Fakirlikten önce zenginliğin,

Meşguliyetten önce boş zamanın Ölümden önce hayatın
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Savurganlıktan Kaçınmak 



Hz. Muhammed (sav), «İnsanlar ahirette öncelikle şu 5 şeyden sorguya 

çekileceklerdir» buyurmuştur.

Gençliğini nasıl geçirdiğinden
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Savurganlıktan Kaçınmak 
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.

Memduh ÇELMELİ
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