
1

1. ÜNİTESosyal Bilgiler 6

https://dersdunyasi.net/

1. ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM

ORTAOKUL

SOSYAL 
BİLGİLER 6

YARDIMCI KAYNAK KİTAP

KAVRAMLAR:  

	 ●	Sosyal	Rol			 	 ●	Görev		 	 ●	Sorumluluk

HAYAT BİR TİYATRO SAHNESİ GİBİDİR: 
ROOLERİMİZ DEĞİŞEBİLİR

KAZANIMLAR
Bu	öğrenme	alanı	işlenirken	dayanışma	ve	yardımseverlik	gibi	değerlerle	eleştirel	dü-

şünme	ile	zaman	ve	kronolojiyi	algılama	gibi	becerilerin	de	öğrenciler	tarafından	edinilme-
si	sağlanmalıdır.

SB.6.1.1. Sosyal	rollerin	zaman	içerisindeki	değişimini	inceler.

https://dersdunyasi.net/
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HAYAT BİR TİYATRO SAHNESİ GİBİDİR: 
ROOLERİMİZ DEĞİŞEBİLİR

İnsanlar	 	 bebeklik	 döneminden	 	 itibaren	 çeşitli	
sosyal	 roller	 üstlenir.	 Beşikten	mezara	 kadar	 de-
ğişik	rolleri	yürütürler.		Rollerin	bir	kısmı	doğuştan	
sahip	olunan	rollerdir.	Bu	roller	evlat	ya	da	kardeş	
olmak	gibi	biyolojik	özelliklerden	kaynaklanan,	her-
hangi	bir	ilgi	ve	yeteneği	gerektirmeyen	hatta	çaba	
gerektirmeyen	 rollerdir.	 Çünkü	 bunlar	 doğrudan	
bize	verilmiştir.	Bunları	seçme	imkânımız	yoktur.	

Bazı	 rollerimizde	 vardır	 ki	 bunlara	 isteğimizle	
çalışarak,	emek	ve	alınteri	dökerek,		başarı	göste-
rerek	sonradan	sahip	oluruz.	

Doğuştan	bize	verilen	özellikler	nelerdir?	

Bir Kavram Bir Soru

●	 “Bütün dünya bir sahnedir... 
 Ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu...” 
	 W.	Shakespeare’ın	bu	sözünden	ne	anlıyorsunuz?	Arkadaşlarınızla	düşünceleri-

nizi	paylaşınız.
●	 Üyesi	olduğunuz	grup	ve	kurumlarda	rol	ve	sormluluklarınızı	sıralayınız.

Hazırlık Çalışmaları
1.	 Sonradan	kazandığımız	beceri	ve	yetenekler	hayatımızı	nasıl	etkiler?	
3.	 Bir	piyes	ya	da	tiyatro	izlediniz	mi?	İnsanlar	nasıl		ve	neden	rol	yapar?

“Sosyal	Rol”	kavramını	araştırınız.	
İnsanların	toplum	hayatında	değişen	rollerine	

örnekler	veriniz.

DÜŞÜNÜYORUM
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Bir SORU Bir CEVAP

Bunlar	özgür	 irademizle	katıldığımız	kurum	ve	grupların	bize	yüklediği	 rollerdir.	Sınıf	
başkanı	olmak,	takım	kaptanı	olmak	gibi.

Bir	tiyatro	oyuncusunu	düşünün,	gerçek	hayattan	farklı	olarak		rolünü	ne	kadar	güzel	
oynuyor	değil	mi?	Üstelik	oynadığı	 roller	her	 	 tiyatro	oyununa	göre	değişiyor.	Oynadığı	
rolün	gereklerini	sanatçı	ustalığı	ile	yerine	getiriyor.	

İşte	bizim	de	hayatın	içinde	değişen	birtakım	rollerimiz	var.	Oyunculardan	farkımız	ken-
dimizi	oynamamız	yani	rollerimizin	gerçek	olmasıdır.

●	 Aşağıda verilen rolleri ilgili kutucuklara göre sınıflandırınız.

Kardeş	-	Sporcu	-	Evlat	-	Sınıf	Başkanı	-	Anne	-	Baba	-	Öğretmen	-	Dayı	-	Teyze	-	
Müdür	-	Hala	-	Müfettiş	-	Amca	-	Doktor	-	Dede	-	Avukat	-	Polis	-	Büyükbaba

EtkileniYORUM

Doğuştan Sahip Olduğumuz Roller:

Sonradan Sahip Olduğumuz Roller:

Sosyal roller zaman içerisinde neden değişir?

Sosyal	roller	zaman	içerisinde	değişir.	Çünkü	kişilerin	alabileceği	
sorumluluklar	 yaşlarıyla	 aynı	 doğrultuda	 artar.	 Bunun	 sonucunda	
sosyal	roller	değişime	uğrar.	

Sosyal	roller	hayatta	başa	gelen	etkiler	sonucunda	da	değişebilir.	
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TARTIŞIYORUM

İçinde	yaşadığımız	toplumun	bizden	beklediği	dav-
ranışlar	olarak	ifade	edebileceğimiz	roller		aslında	gö-
revlerimizdir.	

Bu	roller	çok	çeşitlidir.	Bir	insan	gün	boyu	müdür	ya	
da	memur	 rolünü	 üstlendikten	 sonra	 akşam	manava	
uğradığında	müşteri	rolündedir.	

Evine	geldiğinde	ise	çocuklarına	karşı	anne	baba	ya	
da	ailede	eş	rolündedir.	

Yani		toplumun	küçük	bir	modeli	olan	ailemizin	için-
de	aynı	anda	birden	fazla	rol	sahibi	olabiliriz.	Evlat	iken	
torun,	kardeş,	abla	veya	ağabey	olmak	gibi.	

Sevinçlerimizin	 ve	 üzüntülerimizin	 paylaşıldığı	 ilk	
yer	 olan	 ailemiz	 hayatımız	 boyunca	 yer	 alacağımız	
gruplar	içinde	en	önemlisidir.	

Birey	olarak	yaşımız	ilerledikçe		bazı	rollerimiz	de-
ğişmese	de	sorumluluklarımız	değişir.	

Aile	içinde	her	zaman	anne	babamızın	çocuğu	duru-
munda	olabiliriz.	Bu	rolümüz	sürekli	devam	eder	ancak	
rolümüzün	sorumlulukları	ilerleyen	süreçte	mutlaka	de-
ğişir.

Mesleki	rollere	ilişkin	beklentiler	yazılıdır,	sosyal	rol-
lere	ilişkin	beklentiler	ise	yazılı	değildir.	

Örneğin	öğretmenlerin	kanun	ve	yönetmelikler	çer-
çevesinde	 belirlenmiş	 görev	 ve	 sorumluluklarının	 ya-
nında	toplumun	da	onlardan	beklentileri	vardır.	Öğret-
men,	içinde	bulunduğu	toplumun	kültürünü,	değerlerini	
gelecek	nesillere	aktaran	ve	aynı	zamanda	 toplumun	
gelişmesinin,	çağdaşlaşmasının	itici	gücüdür.	

Onun	 içindir	 ki	Atatürk,	 Kurtuluş	 Savaşı’nın	 o	 zor	
şartlarında	dahî	 eğitim	 ve	öğretmen	 sorunlarıyla	 ilgili	
Birinci	Millî	Eğitim	Şurası’nı	toplamış	ve	“Öğretmenler,	
gelecek	nesil	sizlerin	eseri	olacaktır.”	demiştir.	

Öğretmenlik	mesleğinin	saygın	mesleklerden	olma-
sının	nedenlerinden	biri	de	budur.	Toplum	öğretmenle-
rin		çalışkan,	fedakâr	ve	tarafsız	olmalarını	bekler.	

Bir	 doktorun	 görev	 ve	 sorumluluklarını	 ayrıca	 toplumun	
ondan	beklentilerini	arkadaşlarınızla	tartışınız.
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OKUYORUM
Metni	okuyarak	altındaki	soruları	cevaplayınız.

“Süper Anne” 

Eğitimli,	 çalışkan,	 titiz,	 mükemmeliyetçi,	 kaygı	 düzeyi	
yüksek	ve	hırslı	annelerde	daha	sık	ortaya	çıkan	“süper	
anne”	sorunu	ya	da	belirtisi,	annelik	konusunda	mükem-
meli	 yakalamaya	 çalışmak	 anlamına	 geliyor.	 Bu	 sorun	
daha	çok	yoğunluktan	ve	plansızlıktan	ortaya	çıkabilir.

-	Süper	anne	sorunun	en	önemli	belirtisi,	kendine	ger-
çekçi	 olmayan	 yüksek	 beklentiler	 koymak,	 yani	 kendini	
zorlamak...	

Siz	de	hem	işte	hem	evde	her	şey	sorunsuz	yürüsün	istiyorsanız	ve	değil	kendinizi	
şımartmaya,	dinlenmeye	bile	vakit	bulamıyorsanız,	dikkat!	

Birkaç	Öneri:

-	Öncelikle	rollerinizi	ve	sorumluluklarınızı	gözden	geçirin.

-	Kusursuz	hayatlar	mümkün	değildir!	Herkesin	sorunları,	hataları,	eksikleri	olabilir.	
Siz	siz	olun	kusursuzu	hedefleyip	süper	anne	olmaya	çalışmak	yerine	doğal	anne	olun!	

-	Yapacaklarınızı	öncelik	sırasına	koyun	ve	bazılarını	ertelemenizin	sakıncası	olma-
yacağını	keşfedin!

-	Sorumlulukları	eşinizle,	çocuklarınızla	paylaşmaktan	çekinmeyin..

-	Gerginliğinizi	azaltacak	etkinliklere	katılın.

-	Süper	anne	olmak	sadece	sizin	değil,	çocukların	gelişimini	de	olumsuz	etkileyebilir.

1)	Bazı	anneler	neden	“süper	anne”	olarak	nitelendirilimiştir?	Bu	durumun	olumsuz	
sonuçları	neler	olmuştur?	Yazınız.

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
2)Günlük	hayatta	annenizin	üstlendiği	roller:	
……...........…………...........…………...........…………...........……............................
.................................................................................................................................
3)	Siz	rollerinizden	dolayı	sorun	yaşadınız	mı?	Neden?
4)	Bu	rollerin	değişmesinde	neler	etkili	olmuştur?	Tartışınız.
5)	Toplumsal	hayatta	sizin	için	hangi	rol	daha	önemlidir?	Neden?



6

1. ÜNİTE Sosyal Billgiler 6

https://dersdunyasi.net/

SORUYORUM
Siz	de	içinde	bulunduğunuz	rolleri	aşağıya	yazınız.	

Bu	rollerden	hangisinde	zorlanıyorsunuz?	Neden?
Üstlendiğimiz	roller	yerine	getirirken	yardımlaşma,	birlikte	olmanın	yararları	var	mı-

dır?	Neden?
Değişmeyen	rollerimiz	olur	mu?	Açıklayınız.

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

● HAK: Bir	eylemde	bulunma	veya	başkalarından	belirli	 bir	 tarzda	davranmalarını	
isteme	yetkisidir.	Kısaca	insanlara	yasaların	tanıdığı	maddi	ve	manevi	yetkilerdir.Çoğuna	
doğuştan	sahip	olunur	ve	başkasına	devredilemez.

● SORUMLULUK: Bireyin	topluma	uyum	sağlaması,	üzerine	düşen	görevleri	yerine	
getirmesi	kendine	ait	bir	olayın	sonuçlarını	üstlenmesi,	başkalarının	haklarına	saygı	gös-
termesi	ve	kendi	davranışının	sonuçlarına	sahip	çıkabilmesidir.	Kısaca	kişinin	eylemleri-
nin	sonucunu	üstlenmesidir.

● HUKUK: Toplumun	genel	menfaatini	veya	fertlerin	ve	toplumun	ortak	iyiliğini	sağla-
mak	maksadıyla	konulan	ve	kamu	gücüyle	desteklenen	kaide,	hak	ve	kanunların	bütünü-
dür.	Daha	yaygın	bir	tanımıyla	hukuk,	adalete	yönelmiş	toplumsal	yaşama	düzenidir.

● ÖZGÜRLÜK: Özgürlük,	kişinin	kendisine	ve	başkalarına	zarar	vermeden	dilediğini	
yapabilmesidir.	Bir	bireyin	özgürlüğü	bir	başkasının	özgürlüğünün	sınırında	bitmelidir	ve	
kendisine	zarar	verdiği	noktada	durmalıdır.	Özgürlük,	insanların	doğuştan	sahip	oldukları	
vazgeçilmez	ve	devredilemez	bir	haktır.

BİLGİ BANKASI

EtkileniYORUM

HAKLARIM SORUMLULUKLARIM
Eğitim-öğretim Okul	ödevlerini	yapmak

Verilen	tablodaki	boşlukları	örnekte	olduğu	gibi	tamamlayınız.
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Hz. Peygamber  (Sallallahu Aleyhi Vesellem ) ve Hak Duyarlılığı
İslam’a	göre	din,	ırk,	cinsiyet	ve	millet	farkı	gözetmeksizin	her	insanın	doğuştan	sahip	

olduğu	en	önemli	hakkı	şüphesiz	ki	hayat	hakkıdır.	Aslında	bu	hak,	daha	ana	rahminde	
“canlı	bir	organizma”	denilecek	aşamada	başlar.	Ayrıca	izzet,	haysiyet,	namus,	mal,	mülk	
edinme	gibi,	insan	denince	akla	gelen	ve	onu	tamamlayan	maddi	manevi	değerler	de	te-
mel	haklardandır.	

Hz.	Peygamber’in	hak	anlayışında	asla	haksızlığa	ve	ayrımcılığa	yer	yoktur.	Örneğin	
Mahzum	Kabilesi’nden	hırsızlık	 yapan	bir	 kadına	Hz.	Peygamber’in	 verdiği	 cezayı	 dü-
şürmesi	 için,	 kadının	akrabaları	Rasûlullah’ın	çok	sevdiği	Üsame’yi	aracılık	etmesi	 için	
gönderirler.	Rasûlullah	Üsame’ye	sert	çıkar	ve	ardından	halka	bir	hutbe	irat	eder.	Hutbe-
sinde	önceki	 kavimlerin	 güçlü	 kimseler	 çaldıklarında	bırakıp,	 zayıflar	 çaldıklarında	had	
uygulamaları	yüzünden	helak	olduklarını	belirttikten	sonra	“Kızım	Fatıma	da	olsa,	mutlaka	
cezalandırırdım.”	buyurur.

Hz.	Peygamber,	insanların	karşılıklı	olarak	birbirlerinin	haklarına	riayet	etmelerini,	yapı-
lan	haksızlıkları	dünyada	iken	telafi	etmeleri	gerektiğini	vurgular:	“Kim	kardeşine	haksızlık	
etmişse,	onunla	helalleşsin…”	buyurur.	Zira	ilahî	adalet	gereği	kıyamet	günü	geldiğinde	
Allah	Teâlâ	boynuzsuz	koyuna	eziyet	eden	boynuzlu	koyundan	bile	hesap	soracaktır.	Ya-
pılan	haksızlıkların	ahirete	bırakılmasını	ise	“müflis”	benzetmesi	ile	anlatır:

“Asıl	müflis,	kıyamet	gününde	kıldığı	namaz,	tuttuğu	oruç	ve	verdiği	zekâtla	gelir.	An-
cak	dünyada	iken	şuna	sövmüş,	buna	iftira	atmış,	ötekinin	malını	yemiş,	berikinin	kanını	
dökmüş,	bir	başkasını	da	dövmüştür.	(İhlal	ettiği	bu	hakların	karşılığı	olarak)	iyiliklerinden	
alınıp	hak	sahiplerine	verilir.	Şayet	hesabı	görülmeden	iyilikleri	biterse,	mağdur	ettiği	in-
sanların	günahlarından	alınarak	bunun	üzerine	yüklenir,	sonra	da	cehenneme	atılır.”		

Hak	ve	hakkaniyet	konusundaki	 titizliği	gereği	Rahmet	Elçisi,	kişilerin	kendilerine	de	
haksızlık	yapmalarına	izin	vermemiştir.	Peygamber	(kendisini	ibadete	vererek	dünyadan	
el	etek	çektiğini	duyduğunda)	Osman	b.	Maz’un’a	şöyle	buyurmuştur:	

“…Ailenin	senin	üzerinde	hakkı	vardır.	Misafirinin	senin	üzerinde	hakkı	vardır.	Nefsinin	
senin	üzerinde	hakkı	vardır…”	Aynı	şekilde	peş	peşe	oruç	tutan,	geceleri	de	sürekli	namaz	
kılan	Abdullah’a	da	şu	uyarıyı	yapar:	“Aman	böyle	yapma.	Çünkü	senin	üzerinde	gözünün	
hakkı	var,	nefsinin	hakkı	var,	ailenin	(eşinin)	hakkı	var.”	

Prof. Dr. Bünyamin Erul
http://www.sonpeygamber.info/hz-peygamber-ve-hak-duyarliligi (02/04/2019)

BUNLARI DA BİLİYORUM

SORU VE CEVAP
1. Hz.	Peygamber’in	(Sallallahu	Aleyhi	Vesellem	)“Kızım	Fatıma	da	olsa,	mutlaka	ceza-

landırırdım”sözünden	ne	anlıyorsunuz?
2. Asıl	müflis	kimdir?	Açıklayınız.
3.	İslam	Dininin	“Hak”	kavramına	veridiği	öneme	farklı	bir	örnek	de	siz	veriniz.
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SEVGİNİN ROLÜ
Sevgi	 insanın	elinde	olmayan	bir	duygudur.	Ayrıca	doğal	 ihti-

yaçlardan	da	kaynaklanır.	Örneğin	lezzetli	yemekleri	ve	meyveleri	
severiz.	Babamızı,	annemizi	ve	çocuklarımızı	severiz.	Eşimizi	se-
veriz.	Dostlarımızı	ve	arkadaşlarımızı	severiz.	Hayatı	ve	gençliği	
severiz.	Baharı,	 güzel	 şeyleri	 ve	 dünyayı	 severiz.	Nasıl	 bunları	
sevmeyeceğiz?	Nasıl	bütün	bu	sevgileri	Allah’ın	zat,	sıfat	ve	isim-
lerine	verebiliriz?	Bu	ne	demektir?

Evet	sevgi	elimizde	ve	irademizde	değil.	Fakat	irademizle	sev-
ginin	yüzünü	bir	sevgiliden	başka	bir	sevgiliye	döndürebiliriz.	Ör-
neğin	 bir	 sevgilinin	 çirkinliğini	 göstermekle	 veya	 asıl	 sevilmeye	
layık	olan	diğer	bir	sevgilinin	perdesi	ve	yansıması	olduğu	göster-
mekle	sevginin	yüzü	gerçek	olmayan	sevgiliden	gerçek	sevgiliye	
döner.

Buradan	 yukarıda	 sayılanların	 sevilmeyeceği	 anlamı	 çıkma-
malıdır.	Onları	Allah’ın	hesabına	ve	Onun	sevgisi	adına	sevmek	
gerekir.

Örneğin	 lezzetli	 yiyecekleri	 ve	 yemekleri,	 güzel	 meyveleri,	
Hakkın	ta	kendisi	olan,	şeref	ve	azamet	sahibi	olan	yüce	Allah’ın	
ikramı	ve	kullarına	karşı	sınırsız	rahmet	sahibi	olan	ve	rahmetinin	
eserleri	dünya	ve	âhireti	dolduran	Allah’ın	nimetlendirmesi	yönüy-
le	sevmek	Rahman	yani	rahmeti	sonsuz,	yarattıklarını	esirgeyip	
koruyan,	şefkat	eden	ve	rızıklandıran	ve	Mün’im	yani	gerçek	ni-
met	verici	olan	isimlerini	sevmek	anlamına	gelmektedir.	Ayrıca	bu	
sevgi	manevi	bir	şükür	yani	Ona	teşekkür	anlamına	da	gelmekte-
dir.	Bu	sevginin	sadece	nefis	yani	kendi	hesabımıza	olmadığını	ve	
rahmeti	sonsuz,	yarattıklarını	esirgeyip	koruyan,	şefkat	eden	ve	
rızıklandıran	Allah	adına	olduğunu	gösteren,	helal	dairede	kısme-
tine	razı	olarak	kazanmak,	gerçek	nimet	veren	Allah’ı	düşünmek	
ve	verdiği	nimetlerden	dolayı	Allah’a	teşekkür	ederek	yemektir.

Anne	ve	babamızı	şefkat	ve	acıma	duygusuyla	donatan	ve	bizi	
onların	eliyle	terbiye	edip	eğiten,	yaratılıştaki	İlâhî	gaye,	fayda	ve	
İlâhî	 şefkat,	merhamet	 adına	 onlara	 karşı	 saygı	 ve	 sevgi	Allah	
adına	bir	saygı	ve	sevgidir.	Bunun	işareti	şudur:	

Onlar	ihtiyar	oldukları	ve	bize	hiçbir	faydaları	kalmadığı	ve	bizi	
bazen	 zahmet,	 güçlük	 ve	 sıkıntıya	 soktukları	 zaman,	 daha	 çok	
sevmek,	saygı	göstermek	ve	merhamet	edip	acımaktır.

“Onlardan	 biri	 veya	 her	 ikisi	 senin	 yanında	 ihtiyarlık	 çağına	
erişecek	olursa,	sakın	onlara	‘Öf’	bile	deme”	(İsrâ	Sûresi,	17:23)	
ayeti	bizleri	anne	ve	babamıza	karşı	saygı	ve	şefkate	davet	et-
mektedir.	 Kur’an-ı	 Kerim	 bakışıyla	 anne	 ve	 babanın	 hakları	 ve	
hukukları	ne	kadar	önemli	olduğunu	ve	anne-babaya	itaatsizlik	ve	
saygısızlık	ne	derece	çirkin	olduğunu	göstermektedir.	

BUNLARI DA BİLİYORUM



9

1. ÜNİTESosyal Bilgiler 6

https://dersdunyasi.net/

Evet	 baba	 hiçkimsenin	 değil	 sadece	 çocuğunun	 kendinden	
daha	fazla	iyi	olmasını	ister.	Buna	karşı	çocuk	babaya	karşı	hak	
iddia	edemez.	Bu	durumda	anne-baba	 ile	 çocuk	arasında	ya-
ratılış	gereği	bir	 tartışma	sebebi	 yoktur.	Çünkü	 tartışma	gıpta,	
özenti,	imrenme	veya	haset,	kıskançlık,	çekememezlikten	orta-
ya	çıkar.	Babada	çocuklarına	karşı	bu	yoktur.	Ya	da	münakaşa,	
tartışma	 haksızlıktan	 gelir.	 Çocuğun	 pederine,	 babasına	 karşı	
hak	dava	etmeye	hakkı	yoktur.	Babasını	haksız	görse	de,	ona	
isyan	 edemez,	 ona	 karşı	 çıkmaması	 gerekir.	 Babasına	 isyan	
eden,	onu	rencide	eden,	inciten,	kıran,	insan	bozması	bir	cana-
vardır	diyebiliriz.

Çocuklarını	sonsuz	rahmet	ve	ikram	sahibi	olan	Allah’ın	hedi-
yeleri	olduğu	için	tam	bir	şefkat	ve	merhametle	sevmek	ve	onları	
korumak	yine	varlığı	hak	olan	ve	her	hakkın	sahibi	Allah’a	aittir.	
Bu	sevginin	Allah’a	ait	olduğunu	gösteren	işaret	ise,	vefatların-
da,	ölümlerinde	sabır	 ile	şükür	etmek,	ümitsizce	bağırıp	çağır-
mamaktır.	 “Yaratıcımın, benim gözetimim altına verdiği sevimli 
bir mahluku, yaratığı ve bir kölesi, kuluydu şimdi yaratılıştaki 
İlâhî gaye gereği benden aldı, daha iyi bir yere götürdü. Benim 
o kulda görünüşte bir hissem varsa, gerçek binler hisse onun 
Yaratıcısına aittir. ‘Hüküm (yetki ve karar) Allah’ındır’ (Mü’min 
Sûresi, 40:12)”	deyip	teslim	olmaktır.

Ayrıca	dostlarını	ve	arkadaşlarını	sevmek	ise,	eğer	onlar	Al-
lah’a	 inanıp	güzel	 işler	 yapıyorlarsa	 “Allah için sevmek.” (Ebû 
Dâvud, Sünnet 15; Tirmizî, Kıyâmet 60; Müsned 3:438, 440) sır-
rınca	bu	sevgi	de	Allah	adına	bir	sevgiye	dönüşmektedir.

Yine	hayat	arkadaşını,	eşini	İlahi	rahmetin	canayakın	bir	dost,	
güzel,	 hoş	bir	 hediyesi	 olduğu	 yönüyle	 sevmek	gerekir.	 Fakat	
çabuk	 bozulan	 dış	 görünüşteki	 güzelliğe	 sevgiyi	 bağlamamak	
gerekir.	 Kadının	 en	 çekici,	 en	 tatlı	 güzelliği,	 kadınlığa	 özel	 bir	
hoşluk,	güzellik	ve	nezaket,	incelik,	zariflik	içindeki	ahlakının	gü-
zelliğidir.		En	kıymetli,	en	şirin	güzelliği	ise	ulvi,	yüce,	ciddi,	sa-
mimi,	nurlu,	parlak,	şefkatidir,	acıma	duygusudur.	Bu	şefkatin	ve	
ahlakın	güzelliği	hayatın	sonuna	kadar	devam	eder	hatta	artar.		
O	zayıf,	güçsüz,	hoş,	güzel	mahlûkun,	yaratığın	saygı	hakkı	o	
muhabbetle,	sevgiyle	korunur.	Yoksa	dış	görünüşteki	güzelliğin	
son	bulmasıyla	en	çok	 ihtiyacı	olduğu	bir	zamanda	çaresiz	bir	
şekilde	hakkını	kaybeder,	ona	karşı	haksızlık	edilir.	

SORU VE CEVAP
1. Siz	de	anne-baba,	kardeş	ve	arkadaş	sevginizi	karşılaştırınız.	Bu	rollerde	sevginiz	

nasıl	değişiyor?	Tartışınız.
2. Anne-babayla	ilgili	“Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişe-

cek olursa, sakın onlara ‘Öf’ bile deme” (İsrâ	Sûresi,	17:23)	ayetinden	ne	anlıyorsunuz?		
Söyleyiniz.

3. “Ayrıca dostlarını ve arkadaşlarını sevmek ise, eğer onlar Allah’a inanıp güzel işler 
yapıyorlarsa “Allah için sevmek.” sözüyle	ne	kastedilmektedir?	Düşününüz.
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