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ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER 7. SINIF  

1. ÜNİTE: Birey ve Toplum 

Okuma Parçası 

Lokman'ın Çocuğuna ve  

Tüm Çocuklara Öğütleri 

 
KAZANIMLAR 

1. BİREY VE TOPLUM  

Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve sorumluluk gibi değerlerle iletişim ve medya okuryazarlığı gibi becerilerin de 
öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. 

SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular.  

SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 
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OKUMA PARÇASI 

Lokman'ın Çocuğuna ve  

Tüm Çocuklara Öğütleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meal 

Andolsun, biz Lokmân'a "Allah'a şükret" diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak 
kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan 
sınırsız zengindir, övülmeye lâyıktır. ﴾12﴿  

Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum! Allah'a ortak koşma! 
Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." ﴾13﴿  

 

{Soyu hakkındaki rivayetler, Lokman'ın, Eyüp Peygamber ile akraba olduğu yönündedir. İslâm 
âlimlerinin ekseriyeti, onun peygamber değil, hikmet sahibi bir zat olduğu kanaatindedirler. 
"Hikmet"in bir anlamı da nazarî ilimleri elde ettikten sonra kazanılan ruhî olgunluk, söz ve 
davranışlarda isabet melekesidir. Zemahşerî'nin Keşşâf isimli tefsir kitabında, onun 
hikmetlerinden bir örnek olmak üzere şu olay nakledilmektedir: 

Bir gün Davud Peygamber, Lokman'dan, bir koyun kesip en iyi yerinden iki parça et getirmesini 
istemiş; Lokman da, ona kestiği hayvanın dilini ve yüreğini getirmiş.  

Birkaç gün geçince Davud aleyhisselâm, bu defa hayvanın en kötü yerinden iki parça et 
getirmesini istemiş; o, yine dilini ve yüreğini getirmiş.  

Hz. Davud'un, sebebini sorması üzerine Lokman şöyle demiş:  

"Bu ikisi iyi olursa, bunlardan daha iyisi; kötü olursa, yine bunlardan daha kötüsü olmaz."}  

 

(Kaynak: Kur’ân-ı Kerim ve Açıklmalaı Meâli, Türkiye Diyanet Vakfı) 

 

SOSYAL BİLGİLER 7. Sınıf 1. Ünite Birey ve Toplum konularında; 

1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarınızı sorgulama; bireysel ve 
toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanma konuları işlenirken Lokman’ın çocuğuna ve tüm 
çocuklara verdiği öğütleri okuyunuz.  

2. Metni okuduktan sonra sizde oluşan duygu ve düşünceleri metinlerin sonunda verilen boş satırlara veya boş 
bir sayfa ya da defterinize yazınız. 

3. Duygu ve düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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Tefsir 

Lokmân, Kur’an-ı Kerîm’de ismi sadece bu sûrede geçen, aynı zamanda sûrenin de ismiyle 
anıldığı sâlih bir kişidir. Âlimlerin çoğunluğu, Lokmân’ın peygamber olmadığını, ancak Allah’ın 
kendisini bilgi ve hikmetle şereflendirdiğini belirtirler. İslâm öncesi Arap toplumunda da onun bilge 
bir kişi olduğu kabul edilir, saygıyla anılırdı. İslâm tarihi kaynaklarında ve tefsirlerde soyu, milliyeti, 
hayatı ve sözleriyle ilgili güvenilirliği tartışmalı çeşitli rivayetler vardır (bilgi için bk. Ömer Faruk 
Harman, “Lokmân”, DİA, XXVII, 205-206). 

Müfessirler 12. âyette Lokmân’a verildiği bildirilen hikmet kelimesini, “din konusunda derin 
bilgi, sahih inanç, akıl, yerinde ve doğru konuşma, isabetli görüş ve davranış” olarak 
açıklamışlardır (Taberî, XXI, 67; İbn Atıyye, IV, 346). Hikmet hem doğru bilgi, inanç ve düşünceyi 
hem de bu zihnî birikimin mümkün olan en mükemmel şekilde hayata geçirilmesini ifade eder. 

Bilgi birikimi olan bir insan bu birikimini doğru, yerinde ve gerektiği ölçüde kullanmaz yahut 
yanlış yerlerde kullanırsa bu insana âlim denebilirse de hakîm denemez; çünkü hikmet 
kavramı, “bilgiyi yerli yerince kullanma” anlamına da gelir. Buna göre bilgisini doğru ve gerektiği 
şekilde kullanmayan insan, bilginin şükrünü yerine getirmemiş olur; bilgisini belirtildiği şekilde 
kullanan ise şükür ödevini yerine getirdiği gibi bunun faydasını da yine kendisi görmüş, yani 
bilgisini değerlendirmiş ve sonuçta onu kendisi için faydalı hale getirmiş olur. 12. âyette “O’na 
şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur...” buyurulurken bu gerçeğe de işaret edilmiştir. 

Lokmân’a verilen hikmetin çerçevesi çizilirken tevhid inancının başta geldiği görülmektedir. 
Esasen bu, şükrün de birinci şartıdır; bu sebeple Lokmân, kendisi Allah’ın birliğine inandığı gibi 
oğluna da şirkten uzak durmayı öğütlemiştir. Âdil olmayan hakîm olamaz; adalet, “her şeyi yerli 
yerince yapmak, herkese hakkını vermek”tir. Herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşan yani Allah’tan 
başkasına tanrılık nitelikleri yükleyen kişi, Allah’ın hakkı olan tanrılığı başkasına vermiş, böylece 
haksızlık (zulüm) yapmış demektir; üstelik bu tutum, haksızlıkların en büyüğüdür. Bu sebeple 
âyette “O’na ortak koşmak çok büyük bir haksızlıktır” buyurulmuştur. Esasen İslâm’ın en başta 
şirki ortadan kaldırmayı hedeflemesi de Allah’a ortak koşmanın, bütün kötülüklerin başında geldiği 
ve diğer birçok kötülüğün temel sebebi olduğu anlayışına dayanır. 

 

Meal 

İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha 
güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. (İşte 
onun için) insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş 
banadır." ﴾14﴿  

"Eğer, hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle 
uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin 
yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz 
şeyleri haber vereceğim." ﴾15﴿  

 

Tefsir 

Sûrenin Lokmân’a ayrılan bölümünde, araya ana babaya itaat konusundaki bu iki âyetin 
girmesiyle ilgili iki farklı açıklama yapılmıştır. Bir yoruma göre bu iki âyet de Lokmân’a ait sözlerdir. 
Buna göre âyetin başında “Allah bana buyurdu ki...” şeklinde bir ifade takdir etmek gerekir. Diğer 
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bir yoruma göre bu âyetler araya sokulmuş bir açıklama (i‘tirâzıyye) mahiyetinde olup amaç, ana 
babaya saygının önemini, ayrıca bunun sınırını ve Allah’a saygıyla ilişkisini ortaya koymaktır. 

“Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur” şeklinde çevirdiğimiz ifade, emzirmenin normal 
süresi iki yıl kadar olmakla birlikte bunun mutlaka tamamlanması gerekmediğine, ana baba 
isterlerse çocuğun iki yıl dolmadan da sütten kesilebileceğine işaret eder (ayrıca bk. Bakara 
2/233). 

“(Ey insan), hem bana hem ana babana minnet duymalısın” buyurularak Allah’a minnettarlıkla 
ana babaya minnettarlığın birlikte emredilmesinin sebebi, Allah’ın insanı var edip onu nimetleriyle 
rızıklandırması, ana babanın da insanın hem dünyaya gelmesine vesile olması hem de hayatının 
en zayıf dönemlerinde, çocukluğunda, hastalığında ona kol kanat germesi, yetiştirip büyütmesi, 
beslemesi ve eğitmesidir (Râzî, XXV, 147; Şevkânî, IV, 273).  

Âyette annenin fedakârlığına özel bir vurgu yapıldığı görülmekte, dolaylı olarak onun daha çok 
ilgi ve sevgi beklediğine işaret edilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber de, “Yâ Resûlellah! Kime iyilik 
etmeliyim?” şeklindeki bir soruya, “annene” diye cevap vermiş; “Sonra kime?” denilince 
yine “annene” demiş; üçüncü defa tekrarlanan soruya da aynı cevabı vermiş; nihayet 
dördüncüsünde “babana” buyurmuştur (Müsned, V, 3, 5; Tirmizî, “Birr”, 1).  

Ancak Allah’ın hakkı bütün hakların önünde olduğu için ana baba çocuklarını bu hakkı ihlâl 
etmeye yani onu tevhid inancından sapmaya veya Allah’ın açıkça yasakladığı başka işler 
yapmaya zorlarlarsa kesinlikle onların bu baskısına boyun eğilmeyecek; bununla birlikte meşrû ve 
mâkul olan istekleri yerine getirilecektir (ayrıca bk. Ankebût 29/8). 

 

Meal 

(Lokmân öğütlerine şöyle devam etti:) "Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi 
ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, 
Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, (herşeyden) hakkıyla 
haberdar olandır." ﴾16﴿  

"Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen 
musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir." ﴾17﴿  

"Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek 
yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez." ﴾18﴿  

"Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin 
sesidir!" ﴾19﴿  

 

Tefsir 

Lokmân’ın oğluna yönelttiği bu öğütler de Allah’ın ona verdiği hikmetin 
meyveleridir. Kuşkusuz insanın yaptığı her şey –ne kadar saklanırsa saklansın– 
Allah’ın mutlaka onu bildiği, dolayısıyla onun hesabını soracağı inancı ve bilinci ile 
bundan doğan sorumluluk duygusu ve kaygısı ahlâkî hayatın temelidir. Nitekim 
meşhur bir özdeyişte “Hikmetin başı Allah korkusudur” denilmiştir. Büyük şairimiz 
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Mehmed Âkif’in, “Ne irfandır veren ahlâka yükseklik ne vicdandır / Fazilet hissi 
insanlarda Allah korkusundandır” şeklindeki beyti de bu gerçeğin güzel bir ifadesidir. 

İnsanın iyi ve itaatkâr bir kul olduğunu gösteren üç örnek davranışın sıralandığı 
17. âyetteki “namaz” Allah’a kulluk ödevini, “iyi olanı emredip kötü olana karşı 
koymak” toplumsal davranışlar karşısındaki kulluğun gerektirdiği yapıcı 
tutumu, “sabır” ise maddî ve sosyal çevreden gelen sıkıntıları, belâları birer imtihan 
bilip metanetle karşılama olgunluğunu yansıtır.  

Âyetteki “İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir” ifadesi, bu müsbet 
davranışların, kulluktaki kemali gösteren birer örnek olduğunu, hayatın şartları 
içinde yerine getirilmesi gereken böyle daha başka yüksek davranışlar da 
bulunduğunu gösterir.  

18-19. âyetlerde ise kaçınılması gereken olumsuz davranışlardan örnekler 
verilmektedir. Bu örneklerin, özellikle kendini beğenmişlerin, başka insanları 
aşağılayıcı tutumlarından seçilmiş olması ve bunların Allah sevgisinden mahrum 
kalacakları uyarısında bulunulması, Kur’an’ın insan onuruna verdiği değeri 
yansıtması bakımından özellikle dikkat çekicidir. 

 

KISACA ÖZETLERSEK: 

Lokman’ın öğütlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz: 

Yavrucuğum; 

 Allah’a ortak koşma, 

 Zulmetme, doğrusu şirk, Allah’a ortak koşma büyük bir zulümdür, 

 Anne ve babana iyi davran, 

 Allah’a şükret, teşekkür et, 

 Anne ve babana da teşekkür et, 

 Allah’a itaat et, anne ve babana itaat et, 

 Eğer anne ve baban Allah’a şirk koşmanı emrederlerse onlara itaat etme, 

 Anne ve babanla dünyada iyi geçin, 

 Allah’a yönelenlerin yoluna uy, 

 Yaptığın hardal tanesi kadar küçük de olsa Allah karşılığını verir, 

 Yaptığın bir kaya içinde, göklerde veya yerin dibinde gizli bile olsa Allah onu 
bilir, 

 Namazını kıl, 
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 İyiliği emret, 

 Kötülükten vazgeçirmeye çalış, 

 Başına gelenlere sabret, 

 İnsanları küçümseme ve onlardan yüz çevirme, 

 İnsanlara karşı kibirlenme, büyüklük taslama, 

 Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, 

 Yürüyüşünde tabii ol, 

 İletişiminde sesini açalt, bağırarak konuşma, alçak sesle, normal konuş, 

 Bağırarak konuşmak çirkin bir davranıştır, 

 

 

 

 

 

 

KAYNAKÇA 
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Okuma parçalarını okuduktan sonra sizde oluşan duygu ve düşünceleri verilen boş satırlara veya boş 
bir sayfa ya da defterinize yazınız. Duygu ve düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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