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KUR’AN’DAN MESAJLAR: HUCURÂT SURESİ 11-12. AYETLER  

“Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha hayırlı olabilirler; 

kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen kadınlar edenlerden daha hayırlı olabilirler. 

Birbirinizi ayıplamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! 

Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan 

sakının; çünkü zannın çoğu günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi 

biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de 

sakının. Allah tövbeleri çokça kabul eden ve merhameti sonsuz olandır.” 

 

Kur’an-ı Kerim insan ilişkilerinin kardeşlik ilkesine göre yürütülmesini ister. Hucurât suresinin 10. 

ayetinde bütün müminlerin kardeş olduğunu ifade eder. Hemen sonrasında gelen 11 ve 12. ayetler 

kardeşlik bağının zedelenmesini önleyecek tavsiyeler içerir. İnsanları bazı ahlaki değerler konusunda 

hassas olmaya çağırır. 

Toplumsal birlik insanların birbirlerine karşı tavırlarından etkilenir. Allah’a (c.c.) inanan kimselerin 

insan ilişkilerinde onur kırıcı yaklaşımlardan uzak durmaları gerekir. Ne şekilde olursa olsun insanlarla 

alay etmek onları küçümsemek ve aşağılamak gibi tavırlardan kaçınılmalıdır. Hiçbir gerekçe insanların 

hor görülüp tahkir edilmesini haklı çıkarmaz. İnsan doğuştan saygın bir varlıktır. Herhangi bir 

özelliğinden dolayı onunla alay edip eğlenmek, onun kişiliğini yaralar.  İnsanları karalamak ve onlara 

kötü lakaplar takmak da benzer özelliğe sahip davranışlardır. Tüm bu davranışlar insanları kırıp üzdüğü 

gibi aynı zamanda günahtır. Allah’a (c.c.) inanan kimselere böyle davranışlar sergilemek yakışmaz. Bir 

kimse bu tür olumsuz davranışları terk etmezse aynı zamanda zulüm işlemiş olur. 

 

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi ahlak kavramı içinde yer almaz? 

A) Karakter  

B) Huy  

C) Beden  

D) Mizaç  

E) Seciye  

 

2. Hz. Aişe’ye  (r.a.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı sorulması üzerine “Siz hiç Kur’an okumuyor 

musunuz? Onun ahlakı Kur’an’dı.” (Müslim, Müsâfirîn, 39.) diye cevap vermiştir. Hz. Aişe’nin bu 

cevabından aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?  

A) Peygamber, yaşayan bir Kur’an’dır.  

B) Kur’an peygamber ahlakının kaynağıdır.  

C) Peygamberin hayatı Allah’ın (c.c.) emrettiği hayat tarzıdır.  

D) Kur’an okumak ahlaklı olmanın ön şartıdır.  

E) Kur’an’ın önerdiği güzel ahlak peygamberin yaşantısıdır. 



3. Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlakında yerilen tutum ve davranışlardan biridir? 

A) İnsaf  

B) İhsan  

C) İkram  

D) İsraf  

E) İnfak 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi ölçülü bir insanın yaptığı davranışlardan olamaz? 

A) Yaptığı harcamalarda cimrilik ve savurganlıktan kaçınmak  

B) Dostunu severken de düşmanına kızarken de dengeli olmak  

C) İhtiyaç oranında alışveriş yapıp iktisatlı olmak  

D) Çevre temizliğine dikkat edip evrenin dengesini bozmamak  

E) İletişim araçlarıyla uzun zaman geçirmek 

 

5. “Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanı ahlakı en güzel olanıdır.” (Tirmizî, Birr, 47.) 

hadisinde Hz. Muhammed (s.a.v)’in vurgulamak istediği ana mesaj aşağıdaki ifadelerden hangisinde yer 

alır?  

A) Güzel ahlak kişinin hayatını ve davranışlarını düzenler.  

B) İnanmak için öncelikle güzel ahlak sahibi olmak gerekir.  

C) Allah’a (c.c.) gerçekten inanan kişi ahlaki güzellikleri hayatında barındırır.  

D) Ahlak inanan inanmayan herkeste vardır.  

E) Mümin olmak mükemmel olmaktır. 

 

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 C 

2 D 

3 D 

4 E 

5 C 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 


