
TEMEL DİNİ BİLGİLER              

DERS NOTLARI 

 

ABDULKERİM BAKIR 

İHL Meslek Dersleri Öğretmeni 



5. ÜNİTE ADAB-I MUAŞERET 

Toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle olan iletişimlerinde nezaket, terbiye ve görgü kurallarına uygun 

davranmalarına adab-ı muaşeret denir. 

1. Selamlaşma Adabı 

Selam; esenlik, barış, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulup rahatlamak demektir. Müslümanların karşılaştıkları zaman, 

birbirlerine sağlık ve esenlik dileklerini sunarak karşılıklı olarak yaptıkları duadır. Selamlaşırken Müslümanlar birbirlerinin 

dünya ve ahiret mutluluğu için dua ederler. 

İslam dininde selamlaşmanın önemli bir yeri vardır. Selam vermek insanlar arasında güven bağını güçlendirir ve toplumsal 

birlikteliğe katkı sağlar. 

Biliyor musunuz? 

Her milletin bir selamlaşma şekli vardır. Müslümanlar genellikle “Selamün aleyküm” (Selam sizin üzerinize olsun) diyerek selam 

verir. Karşı taraf ise “Ve aleykümü’s-selam ve rahmetullahi ve berekâtüh” (Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi sizin de üzerinize 

olsun) diyerek selamı alır. 

Yüce Allah, selam vermek ile ilgili bazı kurallar koymuştur. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: 

“Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeli ile veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını 

gereği gibi yapandır.” (Nisâ suresi, 86. ayet.) 

“…Evlere girdiğiniz zaman birbirinize, Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak, selam verin. İşte Allah, 

düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar.” (Nûr suresi, 61. ayet.) 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), selam vermenin adabını, usulünü beyan etmiş, bu konuda mü’minler için en güzel örnek 

olmuştur. Selam vermenin usulü ile ilgili şöyle buyurmuştur: 

“Küçükler büyüklere, binekli atlı veya arabalı olanlar yayalara, yürüyenler, oturanlara; arkadan gelenler yetişince 

öndekilere; iki grup karşılaştığı zaman, az olanlar çok olanlara önce selam verirler.” (Buhârî, İsti’zân, 5-6.) 

“Sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Oturduğu meclisten kalkmak istediği zaman da selam versin. Önce 

verdiği selam, sonraki selamından daha üstün değildir.” (Ebû Davûd, Edeb, 139.) 

Dikkat Edelim! 

Selam vermek sünnet ama Allah’ın selamını almak farzdır. 

2. Konuşma Adabı 

İnsanlar arası iletişim yollarından biri konuşmaktır. Huzurlu ve sağlıklı bir toplum için doğru iletişim kurmak ve konuşma adabını 

bilmek gerekir. Yüce Allah ve Resulü (s.a.v.), insanların güzel sözler ve ifadelerle konuşmalarını; kullanacakları her kelimeyi 

dikkatle seçmelerini tavsiye etmektedirler. 

Kur’an-ı Kerim’de Konuşma Adabı 

✓ Yumuşak sözlü olmak (Tâ-hâ suresi, 44. ayet.) 

✓ Yoksula karşı gönül alıcı bir söz söylemek (İsrâ suresi, 28. ayet.) 

✓ Tebliğ için açık, anlaşılır ve hikmetli söz söylemek (Nisâ suresi, 63. ayet.) 

✓ Anne-babaya tatlı sözlü olmak (İsrâ suresi, 23. ayet) 

✓ Bütün insanlara karşı doğru söz söylemek (Ahzâb suresi, 70. ayet.) 

✓ Kalbinde hastalık olanlara karşı yerinde ve uygun söz söylemek (Ahzâb suresi, 32. ayet.) 

Yüce Allah insanların çirkin sözden kaçınmasıyla ilgili şöyle buyurmuştur: 

“Allah, zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, 

hakkıyla bilendir.” (Nisâ suresi, 148. ayet.) 

Peygamberimizin sözlerinden çıkarılacak dersler nelerdir? 

✓ Allah’a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.” (Buhârî, Edeb, 31.) 

✓ “İnsanlara anlayabilecekleri şekilde konuşunuz.” (Buhârî, İlim, 49.) 

✓ “İki kişi, üçüncü bir kimsenin yanında gizli konuşmasın. Çünkü bu o şahsı üzer.” (Buhârî, İsti’zan, 47.) 

✓ “Sözü büyüklerine bırak, sözü büyüklerine bırak!” (Buhârî, Cizye, 12.) 

 



Konuşma adabıyla ilgili ayet ve hadislerde bazı ölçüler belirlenmiştir: 

✓ Doğru sözlü olmalıdır. 

✓ Kimseyi küçümseyici konuşmamalıdır. 

✓ Kırıcı söz ve davranışlardan kaçınmalıdır. 

✓ Herkesin anlayacağı şekilde konuşmalıdır. 

✓ Toplum içinde fısıldayarak konuşmamalıdır. 

✓ Muhatabının yüzüne bakarak konuşmalıdır. 

✓ Muhatabının sözü bitene kadar dinlemelidir. 

✓ Bedenen ve yüzüne bakarak konuşmalıdır. 

✓ Ses tonu ne çok kısık ne de çok yüksek olmalıdır. 

 

3. İlim Adabı 

İlim; bilmek, sağlam ve kesin bir biçimde, bir şeyin gerçeğini bilmek gibi anlamlara gelir. İslam kültüründe ilâhi ve beşerî bilgi 

yanında bilim için de kullanılan kapsamlı bir terimdir. 

Biliyor Musunuz? 

Kur’an-ı Kerim’de, “ilim” ile aynı kökten türeyen âlim, alîm, malûm, muallim gibi birçok kelime bulunmaktadır. 

Peygamberimize inen ilk emrin “Oku!” olması İslam’ın ilme verdiği önemi göstermektedir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle 

buyrulmaktadır: 

“Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. O Rab 

ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.” (Alâk suresi. 1-5. ayetler.) 

İslam dini, ilim öğrenmeyi, bilgi sahibi olmayı ve cehaleti ortadan kaldırmayı hedefler. Çünkü insanın yaratılış gayesi, Allah’ı (c.c.) 

ve Resulünü (s.a.v.) tanımak, Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmektir. İslam dininde ilim, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak 

ve kendisi ile amel etmek için öğrenilir. 

Biliyor Musunuz? 

Gerçek ilim, doğru bilgi, insanı Hakk’a ve hakikate ulaştırır. Öğrendiği bilgi, kendisini hakikate ulaştırmayan kimse, o bilginin 

ancak taşıyıcılığını yapmış olur. 

İlim Öğrenilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

✓ İlim öğrenirken samimi olmak. 

✓ Azimle ve kararlılıkla öğrenmeye devam etmek. 

✓ Erken yaşta öğrenmek. 

✓ Planlı ve programlı ilerlemek. 

✓ İlmi öğretenin tüm yönlendirmelerini uygulamak. 

✓ İlmi öğreten kişiye saygılı davranmak. 

Dikkat Edelim 

İlim öğrenmek farzdır. Hz. Muhammed (s.a.v.) bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: 

“İlim talep etmek/öğrenmek kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 17) 

4. Yeme İçme Adabı 

Allah (c.c.), göklerde ve yerdeki bütün varlıkları kullarının hizmetine sunmuş, insanoğlu için sayısız nimetler yaratmıştır. Yüce 

Allah, nimetlerden faydalanırken rızkın helal yoldan elde edilmesini, israftan kaçınılmasını ve temiz olan yiyeceklerin tüketilmesini 

emretmiştir. 

Yüce Allah helal ve temiz şeylerden yemekle ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: 

“Ey Âdemoğulları, her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin, için; fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf 

edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet.) 

“Ey insanlar, yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin...” (Bakara suresi, 168. ayet.) 

Peygamberimiz (s.a.v.), yeme-içme konusunda müminler için güzel bir örnektir. Müslümanlara yeme içme adabıyla ilgili şunları 

tavsiye etmiştir: 

✓ Yemeğe başlamadan önce ve yemekten sonra elleri yıkamak 

✓ Yemeğe besmele ile başlamak 



✓ Herhangi bir yemeğe ‘sevmiyorum’ dememek 

✓ Yemek davetlerine katılmak 

✓ Aşırıya kaçmamak 

✓ Ortak yenilen yemeğin, kendi önüne gelen kısmından yemek 

✓ Yemek yerken sağa, sola dayanarak veya yaslanarak yememek 

✓ Yemek ve su kaplarının ağzını kapatmak 

✓ Aile fertleriyle birlikte yemek yemek 

✓ Soğan, sarımsak gibi kokusu başkalarını rahatsız eden yiyecekleri yedikten sonra önlemini almadan toplum içine girmemek 

Dikkat Edelim 

Hz. Muhammed (s.a.v.) midenin üçte birini yemeğe üçte birini suya ayrılmasını üçte birinin de boş bırakılmasını tavsiye etmiştir. 

Suyu da besmele çekerek üç nefeste ve oturarak içilmesini tavsiye etmiştir. 

5. Giyim Kuşam Adabı 

İnsan için temel ihtiyaçlardan biri de giyinmek ve güzel görünmektir. İnsan bedeni ancak giyim kuşam ile dış tesirlerden korunur 

ve ayıplardan kurtulur. Giyinerek örtünmek kâinatta birçok varlıkta gözlemlenen fıtri bir hakikattir. Yüce Allah da insanların 

örtünmesi gerektiğini emretmiştir. 

Rabbimiz Buyuruyor ki: 

“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) 

elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları 

insanlara verdik).” (A’râf suresi, 26. ayet.) 

Rabbimiz Buyuruyor ki: 

“Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak 

elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini 

tamamlıyor.” (Nahl suresi, 81. ayet.) 

Giyim-kuşamda dikkat edilmesi gerekli bazı hususlar vardır: 

• Düzenli ve uyumlu giyinmek. 

• Temiz elbiseler giyinmek. 

• Kibirden kaçınmak. 

• İsraftan kaçınmak. 

• Gösterişli olmayan sade elbiseler giyinmek. 

 

6. Yolculuk Adabı 

İnsan hayatının vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri de yolculuk yapmaktır. Bu yolculuklar siyasi, ticari, ilmî veya turistik 

maksatlarla olabileceği gibi ziyaret amacıyla da olabilir. Önemli olan bu yolculukların, Allah (c.c.) ve Resulü’nün (s.a.v.) emrine 

muhalif olmamasıdır. 

Peygamberimiz (s.a.v.) de yolculuğu tavsiye etmekte ve şöyle buyurmaktır: 

“Yolculuk yapın sıhhat bulursunuz.” ( Ahmed bin Hanbel, Müsned, II, 380) 

İslam dini bizlere yolculuk yaparken uymamız gereken kuralları bildirmiştir. 

Buna göre; 

• Yolculuğa halis niyetlerle ve güzel gayelerle çıkılmalıdır. 

• Yolculuk esnasında ihtiyacı olanlara yardım edilmelidir. 

• Yapılan yolculuklarda uyulması gereken kurallar yerine getirilmelidir. 

• Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, engellilere, çocuklu veya hamile bayanlara öncelik verilmelidir. 

• Toplu taşıma araçlarında huzurunu bozacak davranışlardan kaçınmalı ve araca zarar verilmemelidir. 

• Yüksek sesle müzik dinlenmemeli, yerlere çöp atılmamalı, insanlar rahatsız edilmemelidir. 

Biliyor Musunuz? 

İslam dini, yolculuğun meşakkatine karşılık ibadetleri yerine getirmede kolaylıklar sağlamıştır. 

Örneğin; 

• Dört rekât olan farz namazları iki rekât kılmak. 



• Duruma göre oruç tutmamak. 

• Cuma namazı kılmayı ihtiyari hale getirmek. 

 

7. Ziyaret Adabı 

Ziyaretleşme sosyal hayatın önemli bir parçası ve insanlar arası ilişkinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ziyaretler birlik-beraberlik ve 

dayanışmaya vesiledir. İslam dini, ziyarete büyük önem vermiş ve ziyaretlerin bir tercih değil zaruret olduğunun gözden 

kaçırılmaması gerektiğini öğütlemiştir. 

İslam dini akraba, kabir, hasta, komşu, anababa, düğün, bayram ziyareti gibi ziyaretlerin yapılmasını öğütlemiştir. Yaşlı olanları 

önceleyerek akrabalar ziyaret edilmelidir. Ziyaretlerde önceliğimizin Allah (c.c.) rızasını kazanmak olduğu unutulmamalıdır. 

Peygamberimiz (s.a.v.), ziyaretlerin Allah rızasını kazanmak için yapılması gerektiğini kutsi hadisinde şöyle açıklamıştır: 

“Benim rızam için birbirlerini sevenlere, benim rızam için bolca infâk edenlere, birbirlerini sevmede samimi davranan 

sâdıklara, akraba ve dost ilişkilerini kesmeyenlere veya birbirlerini ziyaret edenlere sevgim hak olmuştur.” (Ahmed b. 

Hanbel, Müsned, C 5, s. 229.) 

 İslam’da Ziyaret adabı: 

• Ziyaret karşılığında beklenti içinde olunmamalıdır. 

• Ziyaret edinilecek yere önceden haber verilmelidir. 

• Ziyarete giderken uygun hediyeler alınmalıdır. 

• Hane sahibine zorluk çıkarılmamalıdır. 

• Ziyaretlerde Allah rızasını gözetilmelidir. 

• Uygun ziyaret saati seçilmelidir. 

• Ziyaret fazla uzatmamalıdır. 

• Güler yüzlü ve tatlı dilli olunmalıdır. 

Müslüman’ın Müslüman kardeşi üzerindeki önemli haklarından biri de hasta ziyaretidir. 

Allah Resulü (s.a.v.), hasta ziyareti hakkında şöyle buyurmuştur: 

“Bir Müslüman, sabahleyin hasta bir Müslüman’ı ziyaret ederse, akşam oluncaya kadar yetmiş bin melek onun 

bağışlanması için Allah’a yalvarır. Eğer akşam vakti ziyaret ederse, sabaha kadar yetmiş bin melek onun için istiğfar eder. 

Onun için bir cennet bahçesi hazırlanır.” (Tirmizî, Cenâiz, 2) 

Biliyor Musunuz? 

Sıla-i rahim; “kan bağı ve evlenme yoluyla oluşan akrabalık bağlarını yaşatma, akrabalarla ilişkiyi sürdürme, haklarını 

gözetme, onlara ilgi gösterme, iyilik ve yardımda bulunma, ziyaret etme” anlamlarına gelir. 

İslam dininde akraba ziyareti Müslüman’ın en önemli vazifeleri arasında kabul edilmektedir. Sıla-i rahim olarak isimlendirilen bu 

ziyaret hakkında Kur’an’da pek çok ayet bulunmaktadır. 

Yüce Allah bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır: 

“… Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. 

Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir.” (Nisâ suresi, 1. ayet. ) 

Hz. Muhammed (s.a.v.), akraba ziyareti ile ilgili şöyle buyurmaktadır: 

“Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren, onları koruyup gözetmiş sayılmaz. Akrabayı koruyup gözeten kimse, 

kendisiyle alakayı kestikleri zaman bile onlara iyilik etmeye devam edendir.” (İbn Mâce, Cenâiz, 56.) 

Bir başka önemli ziyaret de cenaze evine yapılan taziye ziyaretidir. Taziye ziyaretinde ev halkına maddi manevi destek olmaya, 

onları dualarla teselli etmeye dikkat edilmelidir. Taziye ziyaretini cenazeden sonraki ilk üç gün içinde yapmaya özen gösterilmelidir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), taziye ziyareti ile ilgili şöyle buyurmaktadır: 

“Bir musibeti sebebiyle din kardeşine taziyede bulunan mü’mine, Allah Teâlâ kıyamet günü kerem elbiselerinden giydirir 

(şeref bahşeder).” (İbn Mâce, Cenâiz, 56.) 

 

 

 



8. Alışveriş Adabı 

İnsanoğlu, geçimini sağlamak, rızkını elde etmek için çalışmak zorundadır. Kişi tek başına çalışarak tüm hizmetlerini 

karşılayamadığından, insanların birbirlerinden hizmet almaya ihtiyaçları vardır. 

Alışveriş, toplumsal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Alışveriş karşılıklı rıza ile yapılmalıdır. Rızanın 

gerçekleşebilmesi için de tarafların helal ve haramlara dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.), ticarette dürüst ve güvenilir olmanın önemini şu şekilde belirtmiştir: 

“Güvenilir, doğru ve Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.” (İbn Mâce, Ticârât, 1.) 

 İslam’da alışveriş adabı 

• Helal ve haram mala dikkat edilmelidir. 

• Borç alındığı zaman vaktinde ödenmelidir. 

• Hile yapılmamalıdır. 

• Zaruret olmadığı sürece borçlanılmamalıdır. 

• Alışveriş karşılıklı rıza ile yapılmalıdır. 

• Dürüst ve güvenilir olunmalıdır. 

 

9. Medya ve Bilişim Adabı 

Hayatımızda kitle iletişim araçlarının rolü oldukça fazladır. İletişim ve bilişim teknolojisi son yıllarda hızlı gelişmeler kaydetmiştir. 

Teknolojinin son derece iyi bir seviyeye geldiği bu dönemde özellikle gençler arasında yaygın olan sosyal medya araçları bilinçli 

kullanılmalıdır. 

İletişim ve bilgi teknolojisinin ilerlemesi beraberinde çeşitli sıkıntıları ortaya çıkarmaktadır. Kötü amaçlı birçok yazılım ve virüs, 

tüketiciyi aldatmaya yönelik reklamlar, kişilerin mahremiyetini açığa vuran kötü niyetli paylaşımlar insanları olumsuz 

etkilemektedir. İnsan bilişim kanalları aracılığıyla yaptığı paylaşımlardan sorumlu olduğunu unutmamalıdır. 

Kitle iletişim aracı kullanırken insan; 

• Yazdığı, çizdiği, yaptığı, konuştuğu şeylerden Allah katında da sorumlu olduğunu unutmamalıdır. 

• Kendisine, ailesine ve en önemlisi Allah’a (c.c.) karşı sorumlulukları olduğunu unutmamalıdır. 

• Zaman israfından kaçınmalıdır. 

• Her ulaştığı bilgiyi doğru kabul etmemeli kesinliğini araştırmalıdır. 

• İnsanların özel bilgilerini ve fotoğraflarını izinsiz kullanmamalı; kul hakkına riayet etmelidir. 

• Telefonla arama yaptığı zaman önce selam verip kendini tanıtmalı ve konuşmayı uzun tutmamalıdır. 

• Cami, seminer gibi toplantı yerlerinde ve hastanede telefonun sesini kapatmalı; yüksek sesle konuşmamalıdır. 

 

 


