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Ünite ile ilgili araştırmaya, düşün-
meye ve gözlem yapmaya yönlendi-
rici hazırlık sorularının yer aldığı bölüm.

Konuyu daha iyi 
anlamaya yönelik 
şiir, hikâye, ayet ve 
hadis meali, örnek 
olay, vb. etkinlikleri 
içeren bölüm.

Konu başların-
da ön bilgileri ha-
rekete geçirmeyi 
amaçlayan moti-
vasyon ifadelerinin 
yer aldığı bölüm.

ORGANİZASYON ŞEMASI
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İnsan doğası yüce bir 
yaratıcıya inanma 
eğilimindedir.

Ön bilgileri harekete geçirmeyi 
amaçlayan motivasyon ifadelerinin 
yer aldığı bölüm.

BİLGİ KUTUSU
Günah, dinin emir ve 

yasaklarına aykırı olarak 
yapılan söz, iş ve davra-
nışlardır. 

NOT EDELİM

“Kim kasten benim üzeri-
me yalan uydurursa, cehen-
nemdeki yerini hazırlasın.” 
        (Buhari, İlim, 38.)

“Allah, benden bir hadisi işi-
tip de onu güzelce ezberleyip 
başkasına eksiksizce aktaran 
kimsenin yüzünü ak etsin.”          
       (Tirmizi, İlim, 7.)

İslam’ın iman, ibadet ve ahlak boyutlarıyla ilgili yaşantımızı daha iyi bir 
seviyeye ulaştırmak için sizce neler yapılabilir?

  “Allah’ın sana verdiği 
şeylerden ahiret yurdunu 
ara. Dünyadan da nasibini 
unutma...” 

Kasas Suresi 77. Ayet

Yukarıdaki ayeti, dünya 
ahiret dengesi açısından 
yorumlayınız.

YORUMLAYALIM

Konunun daha iyi anlaşılmasına 
yönelik şiir, hikâye, ayet ve hadis meâli, 
örnek olay,  görsel vb. etkinlikleri içeren 
bölüm. 

Konuyla ilgili ayet, 
hadis, atasözü, anek-
dot gibi özlü bilgilerin 
yer aldığı bölüm.

Ders kazanımlarından bir veya bir-
kaçını dolaylı olarak gerçekleştirmeyi 
amaçlayan bilgilerin yer aldığı bölüm.

Görsel fotoğraf-
lar hakkında bilgi 
veren baloncuklar. 

ORGANİZASYON ŞEMASI
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ALLAH İNANCI

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ

1. 
ÜNİTE

HAZIRLIK SORULARI:

1. “Tabiat kanunu” ifadesinden ne anladığınızı, her kanunun bir 
kanun koyucusu olması gerektiği fikrinden hareketle defterinize 
yazınız.

2. Allah’la (c.c.) olan iletişiminde insanın ne gibi yollar kullandığını 
çevrenize sorarak sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. “Gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam.” diyen bir insanın 
nelere inanmaması gerektiğini defterinize listeleyiniz.

4. Allah (c.c.),  kainatı ve insanları yaratıp sonra da onları başıboş 
mu bırakmıştır? Fikirlerinizi defterinize yazınız.

5. Bakara suresinin 255. ayetini Kur’an-ı Kerim mealinden bularak 
defterinize yazınız.
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İNANÇ
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 1. Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri

Bütün insanların yaratılış amacı öncelikle iman sahibi olmak, sonra da iman-
larının gerektirdiği iyi davranışlarda bulunmaktır. İnsanın bu amaca uygun dav-
ranışlar sergileyebilmesi için ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir. Akıl sağlığı 
yerinde olan ve ergenlik çağına girmiş bulunan her insan Yüce Allah (c.c.)*’ın 
emir ve yasakları karşısında sorumlu duruma gelir. Bu sorumluluk, akıl sağlığı 
yerinde olmak şartıyla hayatının sonuna kadar devam eder. 

Kur’an, Allah’ın (c.c.) varlığından çok birliği üzerinde durur. Kur’an’a göre Al-
lah’a (c.c.) inanmak; Allah’ın (c.c.) var olduğunu, bir ve tek olduğunu delilleriyle 
kesin bir şekilde bilmek ve bu gerçeğe gönülden bağlanmak demektir. Kelime-i 
Tevhit ile O’nun eşi ve benzeri olmadığını, bir ve tek olduğunu ifade etmiş oluruz.

Allah’a (c.c.) iman etmek; O’nun yüce, kudretli ve her şeyi yerli yerince ya-
pan bir yaratıcı olduğuna iman etmek demektir. Evrene baktığımızda kusursuz 
bir düzenin işlediğini görürüz. Atomun çekirdeğinden gezegenlerin yörünge-
lerine, hücrenin işleyişinden Dünya’daki su döngüsüne kadar her noktada bu 
mükemmelliği görürüz. Yüce Allah (c.c.) bu konuda şöyle buyurur: “O, yedi 
göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk gö-
remezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?”.1

 Evren tek bir ustanın elinden çıkmış karmaşık fakat mükemmel bir yapı gibi-
dir. Evrenin bu mükemmel yapısı, Allah’ın (c.c.) birliğinden kaynaklanmaktadır. 
Yüce Allah’ın (c.c.) eşsiz ve üstün bir yaratıcı olması sebebiyle evrenin işleyişin-
de ne bir eksiklik ne de bir kargaşa vardır. 

İslam inancına göre Allah’ın (c.c.) yaratması her an devam eder. Bu da gös-
termektedir ki Allah (c.c.) ile evre-
nin ilişkisi her an sürmektedir. Yani 
evrenin düzenli işleyişini her an Al-
lah (c.c.) sağlamakta, yeni varlıklar 
yaratmakta, yarattığı varlıkların var-
lığını devam ettirmektedir. Bu ko-
nuda Kur’an-ı Kerim’de “Göklerde 
ve yerde bulunan herkes O’ndan 
ister. O, her an yaratma hâlinde-
dir.”2  buyrulmaktadır.

Allah’ın (c.c.) varlığını kabul et-
memek, insan aklında cevaplanma-
sı gereken birçok soruyu da çözüm-
süz bırakır. Bu sorulardan bazıları 
şöyle sıralanabilir:

1 Mülk suresi, 3. ayet.
2  Rahmân suresi, 29. ayet. 
* Celle celâluhû: O’nun şanı ne yücedir.

Bir resim sergisini gezdiğinizde resimlerin kendiliğinden çizildiğini iddia 
edebilir misiniz? Niçin?
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• Gökleri ve yeri yaratan, bulutlardan yağmur indirip yeryüzünü ye-
şerten, hayat kaynağı bitkileri bitiren kimdir?

• Yerküreyi bizim için bir karargâh yapan, onu vadilere ayırıp arala-
rından nehirler akıtan, onda sabit dağlar yaratan, acı ve tatlı iki denizi 
birbirine karıştırmayan kimdir?

• Darda kalmışın, çaresizin, kimsesizin yalvarışlarına cevap verip, 
dertlerine derman bulan ve insanoğlunu bunca canlıya hâkim kılıp 
dünyanın sahibi yapan kimdir?

• Bize karanın ve denizin karanlıkları içinde yol gösteren, gıdamı-
zın müjdecisi yağmur yüklü bulutları rüzgârla sevk eden, ardı ardına 
yaratan, öldüren, bizi gökten ve yerden besleyen kimdir?

Hiç şüphe yok ki bir taş parçası hiçbir etki olmadan ufalanıp kum 
hâline gelmez. Su durup dururken kaynamaz. Kaynaması için mutla-
ka bir etkiye ihtiyacı vardır. Bir elma kendiliğinden çürümez. Çürümesi 
için birtakım bakterilere ihtiyaç vardır. Notalar kendiliğinden bir melodi 
hâline gelmez. Notaları sıraya koyacak, sanat eseri hâline getirecek bir 
akla ihtiyacı vardır. Evren de yokken var olduğuna göre onu da meyda-
na getiren bir akla ve güce ihtiyaç duyar. Bu akıl ve güç, ilmi ve kudreti 
sonsuz olan Allah’tır (c.c.).

Dünyamızın hacminden 1,3 milyon kat daha büyük bir hacme sahip olan Gü-
neş, yaklaşık 150 milyon kilometre uzaktaki Dünya’nın ısı ve ışık ihtiyacını gider-
mektedir. Bu mesafe o kadar büyüktür ki, yaklaşık 12.500 Dünya’yı yan yana sığ-
dırabiliriz. Çekirdek ısısı 15,5 milyon 0C, yüzey sıcaklığı ise 5500 0C olan Güneşin 
toplam enerjisinin 2,2 milyarda biri Dünya’ya ulaşır. Bu kadar yüksek ısı yayan 
Güneş ile Dünya arasında öylesine hassas bir mesafe ayarı vardır ki Dünya’nın 
en soğuk yeri ile en sıcak yeri arasında yaklaşık 1000C’lik fark bulunmaktadır. Bu 
fark, insanlığın büyük bölümünün yaşadığı dönence çizgileri arasında 500C’ye 
kadar düşer.3 Böylesine büyük sıcaklıklar üreten Güneş’in, bu muazzam mesafe-
den Dünya’yı sadece 1000C aralığında tutabilmesi, Dünya’nın her tarafını bu ısı 
aralığında tutabilecek mükemmel bir hesaplamayla kendi etrafında dönebilmesi 
ancak ve ancak bir ilahi akılla ve bu ilahi aklın yaratmasıyla açıklanabilir. 

Bilim adamları insan vücudunda yaklaşık 100 trilyon hücre olduğunu belirt-
mektedir. Her hücrenin içinde ayrı bir evren misali düzenli bir işleyiş mevcuttur. 
Her hücre vücudun hangi bölgesinde bulunuyorsa ona göre hareket etmek-
te, çoğalıp çoğalmaması gerektiğine karar verebilmekte, üyesi olduğu doku-
nun özelliklerine uygun olarak tam bir takım çalışması örneği sergilemektedir. 
Örneğin insandaki on parmağın onu da olması gerektiği kadar uzayarak sanki 
haddini bilmektedir. Başparmak, işaret parmağını geçecek kadar uzamamakta; 
orta parmak ise serçe parmağın gerisinde kalmamaktadır. 

Tüm bu örnekler bize göstermektedir ki incelediğimiz ister atom ister hücre 
ister kainat olsun tüm varlıklar sonsuz ve üstün bir gücün eseridir. Bu sonsuz 
ve üstün güç de Yüce Allah’tır (c.c.). 

3 Mehmet Eken, Klimatoloji II, s. 29.

“Şüphesiz 
Allah, taneyi ve 
çekirdeği yarıp 
filizlendirendir. 
Ölüden diriyi 
çıkarır. Diriden 
de ölüyü 
çıkarandır...”
(En’âm suresi, 95.ayet)
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İNANÇ

Neml suresinin aşağıdaki ayetlerini okuyunuz. Ayetlerde yöneltilen sorulara kendi fikrinize 
göre cevaplar vererek arkadaşlarınızla paylaşınız.

59- (Ey Muhammed!) De ki “Hamd, Allah’a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına.” Allah 
mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı?

60- Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin 
yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah ile birlikte başka 
ilah mı var? Hayır! Onlar (Allah’a) eş tutan bir kavimdir.

61- Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı 
dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı 
var? Hayır, onların çoğu bilmiyor!

62- Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü 
kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az 
düşünüyorsunuz!

63- Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin 
önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? 
Allah, onların ortak koştuklarından yücedir.

64- Yoksa, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden 
rızıklandıran mı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? De ki “Eğer doğru söyleyenler iseniz 
kesin delilinizi getirin.”

PAYLAŞALIM

14

“O, geceyi, gündüzü, 
güneşi ve ayı 
yaratandır. Her 
biri bir yörüngede 
yüzmektedirler.”
(Enbiyâ suresi, 33. ayet)
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2. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir

Mikroskopla görebileceğimiz kadar küçük varlıklardan, teleskopla görebile-
ceğimiz uzak varlıklara kadar her şeyi sonsuz ilmi ve kudreti ile Yüce Allah (c.c.) 
yaratmıştır.  Kur’an-ı Kerim’de “... Mülkünde hiçbir ortağı yoktur. O, her şeyi 
yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.”4 buyrularak Al-
lah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğu ve yarattığı her şeyde bir ölçü ve düzen 
bulunduğu vurgulanmıştır.

İnsan aklının sınırlarının ötesindeki tüm varlıkları yaratan hiç şüphesiz Yüce 
Allah’tır (c.c.). Kur’an’da “…De ki “Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. O birdir, mut-
lak hâkimiyet sahibidir.”5  buyurularak Allah’ın (c.c.) yaratmasının, sonsuz gü-
cünün bir yansıması olduğu ifade edilmiştir.

4 Furkân suresi, 2. ayet.
5 Ra’d suresi, 16. ayet.

YORUMLAYALIM

İnsanların aynı şekil özelliklerine sahip olmalarına rağmen 
birbirlerinden ayırt edilebilecek kadar da farklı görünmelerini 
nasıl yorumlarsınız?

Bir köprüyü yapma görevi iki 
mühendise verilse ve bu iki 
mühendis birbirinden bağımsız 
olarak tamamen kendi tercih ve 
yeteneklerine göre köprüyü iki 
uçtan yapmaya başlasa ortaya 
nasıl bir durum çıkar? Niçin?
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Allah’ın (c.c.) yaratması, O’nun bir şeye “Ol!” demesinden ibarettir. Allah 
(c.c.) dilediği şeyi, dilediği zaman, dilediği şekilde yaratır. Bu konu, Kur’an’da şu 
ayetle ifade edilmiştir: “Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” 
demektir. O da hemen oluverir.”6 

Allah’ın (c.c.) yaratması her an devam eder. Yaratılmış olmak, var olmaya 
devam edebilmek için yeterli değildir. Çünkü varlığı kendi iradesine bağlı olan 
sadece Allah’tır (c.c.). Allah (c.c.) dışındaki her varlık, varlığını devam ettirebil-
mek için sonsuz yaratıcı olan Allah’ın (c.c.) yaratmasının devamına muhtaçtır. 
Her an dünyaya gelmeye devam eden yeni canlılar, her baharda yeniden açan 
çiçekler, her gün yeniden doğan Güneş bize Allah’ın (c.c.) yaratmasındaki mü-
kemmelliği ve sürekliliği göstermektedir. Çünkü O, şu ayette buyurulduğu gibi 
her an yaratmaya devam eder: “… O her an yaratma hâlindedir.”7 

Yüce Allah’ın (c.c.) yaratması aklımızın sınırlarını zorlayan nitelik, çeşitlilik ve gü-
zelliktedir. O sadece gezegenleri, dağları, denizleri yaratıp idare etmekle kalmaz; 
yarattığı bazı varlıklara da “hayat” dediğimiz bir özellik verir. Bu öyle bir özelliktir ki, 
bir taş parçası ile bir kuş aslında aynı atomlardan yaratılmış olduğu hâlde birbirin-
den çok farklıdır. Taş hareketsiz ve donukken kuş cıvıl cıvıl ötmekte, Allah’ın (c.c.) 
ona verdiği yeteneklerle hayatını sürdürebilmekte ve büyüyüp çoğalabilmektedir.

Mikrop ve bakterilerden balıklara, sürüngenlerden kuşlara ve insanlara ka-
dar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yaratması ve yaşatması sonucu var olabilmiş-
lerdir. Allah’ın (c.c.) bu canlıları yaşatması, aynı zamanda onlar için uygun bir 
yaşam ortamı sağlaması ile devam etmektedir. Bunun için Güneş, atmosfer, 
toprak, su, bitkiler en başta insan olmak üzere tüm canlıların hizmetine su-
nulmuştur. Bu konuda Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Allah, gökleri ve yeri 
yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler 
çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, ne-

6 Yâsin suresi, 82. ayet.
7 Rahmân suresi, 29. ayet.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Pi sayısı, belirli bir düzende kendisini tekrarlamayan 
sonsuz rakamlar dizisinden oluşan matematiksel bir sa-
bittir. Şu ana kadar virgülden sonra yaklaşık 13 trilyon 
basamağı tespit edilmiştir. Bu özelliği sebebiyle sizin ya 
da annenizin doğum gününün, TC kimlik veya telefon 
numaranızın pi’nin içinde olduğundan emin olabilirsiniz. 
Kısaca pi sayısı, yazarak bitirilmesi mümkün olmayan 
bir sabittir.

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürek-
kep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Al-
lah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz 
Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 
(Lokmân suresi, 27. ayet.)

Yukarıdaki ayette bahsedilen “Allah’ın sözleri” içinde 
sadece pi sayısı bile yeryüzündeki ağaçları ve denizleri 
tüketecek niteliktedir.
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hirleri de hizmetinize sunandır. O, âdetleri üzere ha-
reket eden Güneş’i ve Ay’ı sizin hizmetinize sunan, 
geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, iste-
diğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın 
nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız.”8 

Yüce Allah (c.c.) yarattığı her varlığı yarattıktan 
sonra da koruyup gözetir. Bunu evrendeki uyuma 
ve mükemmel işleyen kanunlara bakarak görebili-
riz. Zira tüm varlıklar varlıklarını devam ettirebile-
cekleri şartlar altında yaratılmışlardır. Dünyamızın 
Ay, Güneş ve diğer gezegenlerle çarpışmadan mil-
yonlarca yıldır belli bir yörüngede yüzüp gitmesi 
ve atmosferdeki azot-oksijen oranının tam da can-
lıların ihtiyaçları kadar olması, Allah’ın (c.c.) ya-
rattıklarını koruyup gözettiğinin ispatıdır. Kur’an-ı 
Kerim’de “…Şüphesiz Rabb’im, her şeyi koruyup 
gözetendir.”9  buyurularak bu konuya dikkat çekilmiştir.

Yaratılmışların içinde insanın ayrı bir yeri vardır. Allah (c.c.) insana akıl ve ira-
de vererek sorumluluk yüklemiştir. İnsanın üzerine aldığı sorumluluğun hakkını 
verebilmesi için Rabb’ini tanıması, emir ve yasaklarını öğrenmesi gerekir. Bu 
konuda da yüce Allah (c.c.) insanlara peygamberler ve ilahi kitaplar göndere-
rek yol göstermiş, hem dünyada hem de ahirette mutluluğunu hedeflemiştir. 
Bu ilahi rehberlik, Allah’ın (c.c.) insanlara bir lütfudur. Çünkü insan, şeytan ile 
baş başa kaldığında yanlış yollara saparak Rabbinden uzaklaşabilir. Kur’an-ı Ke-
rim’de “Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen 
Allah’a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir.”10  buyurularak insan, şeytanın sap-
tırmalarına karşı uyarılmaktadır.

3. İnsanın Allah’la İletişimi

İnsan, hayatı boyunca çevresi ile iletişim hâlindedir. Çevresini fark etmeye 
başladığı andan itibaren anne ve babası ile başlayan iletişimi, büyüdükçe daha 
da gelişir. Evde ailesiyle, okulda öğretmenleri ve arkadaşlarıyla, camide cema-
atle sürekli iletişim içinde yaşar. 

İnsanın iletişim ihtiyacı, yaşama ihtiyacıyla ilgilidir. Çünkü iletişim gücü sa-
yesinde diğer insanlara ihtiyaçlarını bildirebilir veya başkalarının ihtiyaçlarını 
anlayabilir, bu sayede de varlığını sürdürebilir. İletişim becerisi, yüce Allah’ın 
(c.c.) insanlara verdiği büyük bir nimettir. 

İnsanın iletişimi sadece sosyal çevresini kapsamaz. İnsanoğlu diğer canlılar-
dan farklı bir özellik olarak yaratanıyla da iletişim kurma becerisine sahiptir. Bu 
iletişimi de dua ve ibadet ile gerçekleştirir.

8 İbrâhim suresi, 32-34. ayetler.
9 Hûd suresi, 57. ayet.
10 Fussilet suresi, 36. ayet.

Aldığınız bir ürünle ilgili size verilen “müşteri hizmetleri” 
numarasının sürekli meşgul çalması sizde nasıl bir duygu 
oluşturur?

Yüce Allah 
(c.c.), denizlerin 
altında da sayısız 
canlı yaratmıştır.
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      3.1. Dua

Allah’a (c.c.) yakarma, istek ve ihtiyaçlarını arz ederek O’nun 
lütfunu dileme anlamına gelen dua, Müslümanın Allah (c.c.) ile 

iletişiminin temelini oluşturur. Kur’an-ı Kerim’de “De ki “Du-
anız olmasa Rabb’im size ne diye değer versin!...”11  bu-

yurularak Allah’ın (c.c.) duaya verdiği önem belirtil-
mektedir. Bu ayetten de anlaşılacağı gibi yüce 

Allah’ın (c.c.) inanan insandan birinci talebi, 
kendisi ile sürekli iletişim içinde bulunması-
dır. Müslüman bu iletişimi dua ile canlı tut-
tukça Rabb’i katında değer kazanır. 

Dua, yalnızca sıkıntılı zamanlarda yardım 
istemek için edilmez. Çünkü duayı sadece yar-

dım istemek amacıyla kullanan insanları 
yüce Allah (c.c.) şu ayette eleştirmiştir: 
“Dağlar gibi dalgalar kendilerini kuşattı-
ğında içten inanarak Allah’a yalvarırlar. 

Ama Allah, onları kurtarıp karaya çıkarın-
ca onlardan bir kısmı sözünde durur...”12 

Müslüman, Allah’a (c.c.) dua ederken bazı hususlara dikkat 
eder. Öncelikle Rabbinin, kul ile kendisi arasında hiçbir aracıyı kabul etmedi-
ğini bilir. Bu nedenle her türlü ihtiyacını doğrudan Allah’a (c.c.) iletir. “Yalnız 

sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz.”13  ayetinde de 
belirtildiği gibi ibadetleri de duaları da aracısız olarak sadece 
Rabb’inedir. 

Yüce Allah (c.c.) her türlü duayı işittiğini, dua etmeleri hâlin-
de kullarının dualarını kabul edeceğini “Rabbiniz şöyle buyur-
du: Bana dua edin, kabul edeyim...”14 ayetinde belirtmektedir. 

     3.2. İbadet

İslam dininde ibadetin genel ve özel olmak üzere iki anlamı 
vardır. Genel anlamda ibadet, Müslümanın Allah’a (c.c.) karşı 
duyduğu saygı ve sevginin sonucu olarak O’nun rızasına uygun 
davranmaya gayret etmesidir. Dolayısıyla Allah’ın (c.c.) hoşnut-
luğunu kazanmak için O’nun emir ve yasakları doğrultusunda 
yapılan her fiil ibadet sayılır. İbadet, Müslüman’ın yaratanına 

11 Furkân suresi, 77. ayet.
12 Lokmân suresi, 32. ayet.
13 Fâtiha suresi, 5. ayet.
14 Mü’min suresi, 60. ayet.

Birinden bir şey isteyeceğiniz zaman en güzel şekilde nasıl 
istersiniz?

YORUMLAYALIM

“…İnsanlardan, “Ey Rabbi-
miz! Bize (vereceğini) bu dün-
yada ver” diyenler vardır. Bun-
ların ahirette bir nasibi yoktur. 
Onlardan, “Rabbimiz! Bize 
dünyada da iyilik ver, ahirette 
de iyilik ver ve bizi ateş azabın-
dan koru” diyenler de vardır. 
İşte onlara kazandıklarından 
bir nasip vardır. Allah, hesabı 
pek çabuk görendir.” (Bakara 
suresi, 200-202. ayetler.)

Yukarıdaki ayetlere göre du-
ada nasıl bir denge gözetilmesi 
gerektiğini yorumlayınız.

Kendisine yapılan büyük bir iyilik karşısında iyiliği 
yapan kişiye “Ne istersen yaparım.” diyen bir insan 
nasıl bir sorumluluk yüklenmiş olur?
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duyduğu saygıyı ve boyun eğmeyi simgeleyen, Allah (c.c.) ve 
Resulü (s.a.v.)* tarafından tarif edilen belirli davranış biçim-
leridir. Buna göre namaz, oruç, hac, zekât, kurbanın yanı sıra 
Allah rızası (c.c.) için yoksullara yardım etmek, temiz ve sabırlı 
olmak, hayır ve infakta bulunmak gibi davranışlar da ibadettir. 

İbadet, kulun Allah’la (c.c.) iletişim kurmasıdır. Kul, ibadet 
ile Rabb’ine boyun eğer ve yakınlaşır. Böylece O’na karşı olan 
saygısını ve itaatini gösterir. Bu da Allah (c.c.) ile kul arasın-
daki iletişime güzel bir örnektir. Kulun Rabb’i ile iletişiminin 
en derin olduğu anlar, ibadetle geçirdiği anlardır. Bu konuda 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu 
an, secdede olduğu andır…”15  buyurarak bu konuya dikkat 
çekmiştir.

İbadetler, kulun kalbindeki imanının dışa yansıması ve dav-
ranışa dönüşmesidir. Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde övü-
len Müslümanın özelliklerine baktığımızda iman etmesinin 
ardından salih amel (iyi davranış) işlemesine vurgu yapıldığı-
nı görürüz. Örneğin şu ayette kurtuluşa erecek olan kişilerin 
iman etmelerinin yanında bu imanlarını davranışa da yansıt-
maları gerektiği ifade edilir: “Andolsun zamana ki insan ger-
çekten ziyan içindedir. Ancak, iman edip de salih ameller iş-
leyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı 
tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir.).”16 

İbadetin amacı, insanın yaratılış gayesi olan kulluk görevini yerine getirmektir. 
Bu da ibadetlerin doğrudan doğruya Allah (c.c.) rızası için yapılmasıyla gerçekle-
şir. Gösteriş yapmak, dünyevi bir çıkar elde etmek, başkaları tarafından beğenil-
mek gibi amaçlarla yapılan ibadetlerin Allah (c.c.) katında bir değeri 
olmadığı gibi büyük bir vebali de vardır. İbadetlerini sadece Allah (c.c.) 
rızası için yapmayan kişilerin durumu Kur’an-ı Kerim’de şöyle belir-
tilmektedir: “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, Onlar namazlarını 
ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.”17 

   3.3. Tövbe

İnsan hem iyilik hem de kötülük yapma gücüne sahip olarak ya-
ratılmıştır. Aklını ve iradesini kullanarak iyiyi kötüden, faydalıyı za-
rarlıdan ayırabilir fakat bazen hata da edebilir. Önemli olan yaptığı 
hatanın farkına vararak pişmanlık duymasıdır. Hz. Âdem’in (a.s.)* iş-
lediği günahtan pişman olup af dilemesi gibi kul da işlediği günahtan 
rahatsız olup affedilmek arzusuyla Rabb’ine yönelir. Günahlardan 
dönüp Allah’a (c.c.) yönelme anlamına gelen bu salih amele “tövbe” 
denir.

Günah işlemek, insanın fıtratında var olan bir özelliktir. İnsanın 
sorumluluğu günahlardan tamamen uzak kalmak değil, günah işledi-

15 Müslim, Salât, 215. 
**  Sallallâhu aleyhi ve sellem: Allah ona salât ve selam eylesin.
16 Asr suresi, 1-3. ayetler.
17 Mâun suresi, 4-6. ayetler.

YORUMLAYALIM

Bir gün Resulullah (s.a.v.) 
ashabı ile birlikte Mescid-i Ne-
bi’de otururuken içeri bir adam 
girdi. Yalnız başına namaz 
kıldıktan sonra ‘Allah’ım beni 
bağışla ve bana merhamet eyle!’ 
diye dua etmeye başladı. Bunun 
üzerine Allah Resulu (s.a.v.), 
‘Bu adam acele etti’ buyurdu. 
Sonra adamı yanına çağırdı. 
Ona veya yanında oturan as-
habına şöyle buyurdu: ‘Biriniz 
dua edeceği zaman önce Yüce 
Rabbine hamd ve sena etmek-
le başlasın, sonra Peygamber’e 
salat getirsin. Daha sonra da 
dilediği şekilde dua etsin.’ 

(Tirmizî, Deavât, 64.)

Yukarıdaki hadis-i şerife göre 
duanın nasıl olması gerektiğini 
yorumlayınız.

Sizden af dileyen bir kişinin gerçekten pişman olduğunu 
anlamak için ondan nasıl davranmasını beklersiniz?
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ği zaman hatasından dönerek tövbe etmektir. Tövbe hem günahların bağışlan-
masına hem de tövbe eden kulun Allah (c.c.) katında yükselmesine vesile olur. 
“Her insan günah işleyebilir. Günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edendir.”18  
hadisi de bunu ifade etmektedir. 

Tövbe hem geçmişte işlenen günahın bağışlanması için bir istek hem de ge-
lecekte aynı günahın işlenmeyeceğine dair bir sözdür. Bu yönüyle hem geçmişi 
hem de geleceği kapsar. Tövbe eden kul geçmişten pişman gelecekten de ümit-
lidir. Pişmanlığını ruhunun derinliklerinde hissederek ellerini açıp Rabb’ine 
doğrudan yönelir, kendisinden af diler. Allah’ın (c.c.) sonsuz affedici olduğunu 
bilir ve merhametine sığınır. 

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde yüce Allah’ın (c.c.) çok bağışlayıcı ve 
merhametli olduğu belirtilerek çokça tövbe etmemiz istenir.  “Her kim de iş-
lediği zulmün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah 
onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.”19  ayetinde belirtildiği gibi kişi günahın ardından samimi bir şekilde 
tövbe etmiş ve işlediği günahı terk etmeye karar vermişse bu tövbesi kabul 
edilecektir.

Kulunun tövbesinden Allah’ın (c.c.) ne kadar memnun olacağını Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) şöyle anlatır: “Allah Teala’nın mümin kulunun tövbesinden duy-
duğu sevinç, tasvir edeceğim şu kişinin sevincinden çok daha fazladır: Adam 
tek başına tehlikeli bir yolda yiyeceğini ve içeceğini taşıyan bineğiyle yolculuk 

yapmaktadır. Bir yerde durup dinlenirken kısa bir süre uyur. Uyanınca bineği-
nin ortadan kaybolduğunu görür. Uzun süre ararsa da bulamaz. Bu sırada aşırı 
derecede bunalmış ve susamıştır. Nihayet ‘Dinlendiğim yere gideyim de orada 
öleyim.’ der. Bu yerde kısa bir ara uykuya dalıp uyanınca bineğini karşısında 
görür. O kadar sevinir ki ‘Allah’ım! Sen benim Rabb’im, ben de senin kulunum’ 

diyecek yerde, “Sen benim kulum, ben de senin Rabb’inim!’ der.”20

Her konuda olduğu gibi tövbe konusunda da bizim için en güzel örnek 
Hz.Muhammed’dir (s.a.v.). Peygamber olmasına rağmen günde yetmiş de-

fadan fazla tövbe eden21  sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) şu tövbesi kul ile 
Allah (c.c.) arasındaki iletişime en güzel örnektir: “Allah’ım! Hiç şüphe-
siz sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet.”22 

18 İbni Mâce, Zühd, 30. 
* Aleyhisselam: Allah’ın selâmı onun üzerine olsun.
19 Mâide suresi, 39. ayet.
20 Müslim, Tevbe, 1-8.
21 Buhârî, Daavât, 3.
22 Tirmizî, Daavât, 89.

YORUMLAYALIM

“... Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle bana yakla-
şamaz. Kulum nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder, ta ki ben onu 
severim. (Sevince de) artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı 
olurum. Benden isterse muhakkak ona (istediğini) veririm. Bana sığınırsa muhak-
kak onu korur ve kollarım…’” 

(Buhârî, Rikâk, 38.)

Yukarıdaki hadis-i şerife göre Allah’ın sevdiği bir kul olmamızın aşamaları ne-
lerdir? Düşününüz.

NOT EDELİM

“Günahından 
tövbe eden kim-
se, günahsız kimse 
gibidir.” 

(İbn Mâce, Zühd, 30.)
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3.4. Kur’an Okuma

Yüce Allah (c.c.) insanı yarattıktan sonra yeryüzünde başıboş bırakmamış, 
peygamberler yoluyla ona emir ve yasaklarını bildirmiştir. Peygamberler de 
Allah’tan (c.c.) aldıkları vahiyleri olduğu gibi insanlara ileterek tebliğ vazifele-
rini yerine getirmişlerdir. Hz. Musa’ya (a.s.) indirilen Tevrat, Hz. Davud’a (a.s) 
verilen Zebur, Hz. İsa’ya (a.s.) vahyedilen İncil ve son olarak Hz. Muhammed 
(s.a.v.) tarafından insanlara ulaştırılan Kur’an-ı Kerim, yüce Allah’ın (c.c.) insan-
lara mesajlarını ilettiği ilahi kitaplardır.

Günümüze kadar aslını koruyabilen tek ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim, Allah’ın 
(c.c.) sözlerini, emir ve yasaklarını içeren kutsal kitabımızdır. Onu okumak ve an-
lamak Allah (c.c.) ile iletişim kurmanın bir başka yoludur. Bu özelliği nedeniyle 
Kur’an, okunmasının da ibadet kabul edildiği bir kitaptır. Kur’an-ı Kerim’i ince-
lediğimizde birçok ayetin “Ey insanlar!..”, “Ey inananlar!..” şeklinde başladığını 
görürüz. Bu da Kur’an’ın, okuyan kişi ile adeta konuştuğunu gösterir.

 Kur’an, İslam dininin birinci temel kaynağıdır. Bu nedenle, Müslüman olan 
bir kişinin Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerini birincil kaynaktan öğrenmesi 
için Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okuması gerekir.  Peygamberimizin hadislerin-
de Kur’an okumak, öğrenmek ve öğretmek büyük bir erdem olarak belirtilir. 
Hz.Muhammed (s.a.v.) “Sizin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğretendir.”23  bu-
yurarak bu konuya işaret etmiştir. Ancak burada kastedilenin sadece Kur’an-ı 
Kerim’in Arapçasından okumayı öğrenmek ve öğretmek olmadığı unutulma-
malıdır. Bahsedilen hayırlı iş, aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in emir ve yasakları-
nı öğrenmek ve öğretmektir.

Allah’ın (c.c.) bizlerden istediklerini, öğüt ve yasaklarını doğrudan kendi 
cümlelerinden öğrenmek için bizler de Kur’an-ı Kerim’i anlayarak okumaya 
gayret etmeliyiz. Bunun için Arapça aslının yanında meal ve tefsirleri de okuya-
rak Allah’ın (c.c.) ayetlerini hayatımıza rehber edinmeliyiz.

     4. Temel İnanç Esasları

İslam’ın altı temel inanç esası vardır. Bunlar; Allah’a (c.c.), meleklere, ki-
taplara, peygamberlere, ahiret gününe ve kadere imandır. İslam’ın 
temel inanç esasları Hz.Muhammed (s.a.v.) tarafından şöyle açık-
lanmıştır: “…Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine 
ve ahiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere 
inanmandır.”24  “Amentü” diye bildiğimiz dinimizin altı temel 
inanç esasını bu hadis belirlemiştir.  Bu altı esastan birini inkâr 
etmek, inanmadığını söylemek kişiyi dinden çıkartır. 

23 Buhârî, Fedâilu’l - Kur’an, 21.
24 Müslim, İman, 1.

Bazen insan, çok sevdiği birinden gelen mektubu veya mesajı 
defalarca okur. Sizce bunun sebebi nedir?

TARTIŞALIM

“Şunu iyi bilin ki Allah 
kuluna annenin evladına 
karşı beslediği şefkatten 
çok daha merhametli-
dir.”

(Buhârî, Edeb, 18.)

Yukarıdaki hadisi, yüce 
Allah’ın (c.c.) bağışlayı-
cılığı açısından tartışınız.

Bir derneğe veya kulübe, hiçbir kuralını kabul etmeden üye 
olmamız veya üye olarak kalmamız mümkün müdür?
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      4.1. Allah’a İman

Allah’a (c.c.) iman, İslam inancının temelini oluşturur. Diğer inanç esaslarına 
iman edebilmek için öncelikle her şeyin yaratıcısı olan tek Allah’a (c.c.) iman etmek 
gerekir. Allah’a (c.c.) iman; Allah’ın (c.c.) varlığına, tekliğine, her şeyin yaratıcısı ve 
sonsuz güç sahibi olduğuna, tüm noksanlıklardan uzak olduğuna inanmaktır.

İslam dini, Allah (c.c.) inancının doğru anlaşılması üzerinde çokça durmuş-
tur. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinin ilk on üç yılını kapsayan Mekke 
döneminde inen ayetlerin temel konusu insanları yanlış bir Allah (c.c.) inan-
cından kurtarmak ve Allah’ı (c.c.) doğru bir şekilde tanıtmak olmuştur. Çün-
kü doğru bir Allah (c.c.) inancı olmayan kişiye diğer iman esaslarını sağlıklı bir 
şekilde kavratmak da mümkün değildir. Kur’an-ı Kerim’de “… O ki göklerin ve 
yerin hakimiyeti O’na aittir. O’ndan başka ilah yoktur. Hayatı veren de ölümü 
yaratan da O’dur…”25   buyrularak Allah’ın (c.c.) her şeyin hâkimi ve yaratıcısı 
olan tek bir ilah olduğu anlatılmaktadır.

Yüce Allah (c.c.) hiçbir şeye benzemez. Çünkü o zamandan ve mekândan 
münezzehtir. Zamanı ve mekânı yaratan Allah’ın (c.c.), yarattığı şeylerle sınır-
landırılması zaten aklen de mümkün değildir. Dolayısıyla O’nun nasıl bir varlık 
olduğunu ancak sahip olduğu sıfatlardan öğrenebiliriz.

Allah’ın (c.c.) sıfatlarının bir kısmı sadece O’nda bulunur. Zâtî Sıfatlar de-
diğimiz bu sıfatlara O’nun dışındaki hiçbir varlık sahip olamaz. Yüce Allah’ın 
(c.c.) bazı sıfatları ise sınırlı olarak yaratılmışlarda da bulunabilir. Bu sıfatlara da 
Sübûtî Sıfatlar denir.

Allah’a (c.c.) inanmak, insanın duygu ve davranışlarında olumlu değişiklik-
ler meydana getirir. Allah’a (c.c.) inanan insan için hayatın ve ölümün bir anlamı 
vardır. Kendisinin boş yere yaratılmadığını, bu dünyada yerine getirmesi gereken 
sorumlulukları olduğunu bilir. Allah’a (c.c.) inanan kişi, “Onlar ayaktayken, otu-
rurken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı 
üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden 
uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru.” derler.”26  ayetinde de buyrulduğu gibi 
daima Allah (c.c.) ve O’nun yarattıkları üzerine düşünür.

Allah’a (c.c.) inanan kimse hem bu dünyada hem de ahirette mutluluğa 
ulaşmanın, O’nun emir ve yasaklarına uymaktan geçtiğini bilir ve davranışlarını 
buna göre düzenler. Allah’a (c.c.) hak ettiği şekilde kulluk etmeye, çevresi ile iyi 
ilişkiler kurmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalışır. Öfkelendiğinde sab-
reder, akrabalarına bakar, adaletli olmaya gayret eder. Allah’ın (c.c.) emrettiği 
şeyleri yapar, yasakladıklarından uzak durur.

Allah’a (c.c.) iman eden kişi huzurlu olur. Her an korunup gözetildiğini, Al-
lah’ın (c.c.) her an yanında olduğunu bilir. Bu dünyada ne kadar zorluk var-
sa hepsinin imtihan olduğunun ve sabrettiğinde karşılığını ahirette alacağının 
farkında olur. Ölümün bir son olmadığını, aksine sonsuz bir hayatın başlangıcı 
olduğunu bildiği için ölümden korkmaz. Ölümden sonrası için hazırlık yapar.  

25 A’râf suresi, 158. ayet.
26 Âl-i İmrân suresi, 191. ayet.

Aşçı pişirdiği yemekten, ressam yaptığı tablodan, mühendis inşa 
ettiği yapıdan farklıdır. O hâlde yaratıcı ile yarattıkları arasında ne 
gibi farklılıklar olabilir?

GÖZLEMLEYELİM

Çevrenizdeki insanlar 
Allah’la (c.c.) hangi 

yollarla iletişim kuru-
yorlar? Gözlemleyiniz.

HATIRLAYALIM

Tevhit, Allah’ın var-
lığını ve birliğini ifade 
eden çok önemli bir 
İslami kavramdır. İhlas 
suresi, Kur’an-ı Ke-
rim’de tevhidi açık bir 
şekilde vurgular.

YAZALIM

Bakara suresi 255.
ayet ve Haşr sure-
si 22-24. ayetleri, 
Kur’an-ı Kerim me-
alinden bulunuz. Bu 
ayetlerde Allah’la (c.c.) 
ilgili verilen özellikleri 
defterinize yazınız. 
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Allah’ın (c.c.) var 
olması demektir. 
Allah (c.c.) vardır 
ve O’nun yokluğu 

düşünülemez. Yok-
luğunun düşünüle-
meyeceği tek varlık 

Allah’tır.

VÜCUD KIDEM

KIYAM Bİ 
NEFSİHÎ

VAHDANİYET

Allah’ın (c.c.) bir olması de-
mektir. Allah (c.c.) tektir ve 
eşsizdir. Eşi, benzeri, ortağı 

yoktur.

Ezelî olmak, baş-
langıcı bulunma-
mak demektir. 

Allah’ın (c.c.) varlı-
ğının bir başlangıcı 
yoktur. Varlığının 
başlangıcı olmayan 
tek varlık Allah’tır. 

BEKÂ

Varlığının sonu 
olmamak, ebedî 
olmak demektir. 

Allah’ın (c.c.) varlı-
ğının sonu yoktur. 
Allah (c.c.) dışın-
daki her varlığın 
bir sonu vardır.

MUHALEFETU’N 
Lİ’L HAVÂDİS

Sonradan yaratılmışlara 
benzememek demektir. Allah 
(c.c.) hiçbir açıdan yarattıkla-

rına benzemez.

Var olmak için 
hiçbir şeye ihtiyaç 
duymamak de-

mektir. Allah (c.c.) 
kendiliğinden var-
dır. O’nun dışında-
ki tüm varlıklar ise 
varlıklarını sürdü-
rebilmek için O’na 

muhtaçtır.

Zâtî Sıfatlar
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Diri ve canlı olmak 
demektir. Allah 

(c.c.) diridir. Diğer 
tüm varlıkların ha-
yat kaynağı O’dur.

HAYAT İLİM SEMİ BASAR

İRADE KELAM TEKVİNKUDRET

Allah’ın her şeyi 
bilmesi demektir. 
Allah, olmuş ve 

olacak olanları bi-
lir. O’nun bilmediği 

bir şeyin olması 
düşünülemez.

Allah’ın (c.c.) her 
şeyi işitmesi de-
mektir. Allah her 
şeyi işitir. O’nun 
işitmek için kula-
ğa veya herhangi 
bir araca ihtiyacı 

yoktur.

Allah’ın (c.c.) her 
şeyi görmesidir. 
Allah (c.c.) ister 
gizli olsun ister 

açık olsun her şeyi 
herhangi bir organa 
veya araca ihtiyaç 
duymadan görür.

Allah’ın (c.c.) sı-
nırsız güç sahibi 
olması demektir. 
Allah (c.c.) var ol-
masını istediği her 
şeyi kudret sıfatıyla 
meydana getirir. 
Acizlikten ve güç-
süzlükten uzaktır. 
Kudretinin önünde 
hiçbir engel yoktur.

Allah’ın dileme-
si demektir. Allah 
(c.c.) küllî irade 

sahibidir. Bir şeyin 
var olmasını diler-
se var eder. O’nun 
iradesinin önünde 
hiçbir engel yoktur.

Allah’ın (c.c.) ko-
nuşması demektir. 
Yüce Allah (c.c.) 
herhangi bir or-
gana veya maddi 
araca ihtiyaç duy-
madan konuşur. 
Peygamberlerine 
vahiy gönderme-
si bu sıfatının bir 

tecellisidir.

Yaratmak de-
mektir. Yüce Allah 

(c.c.) kudret ve 
tekvin sıfatıyla 

dilediğini yoktan 
yaratır.

Sübûtî Sıfatlar
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Allah’a (c.c.) iman etmiş olan kişi için en önemli konu Allah (c.c.) rızasıdır. 
Yaptığı işlerde dünyevi çıkardan önce bu işin Allah’ın (c.c.) rızasına uygun 
olup olmadığını sorgular. Doğruluğu ve dürüstlüğü en önemli ilke olarak 
görür. Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları doğrultusunda yaşadığı için huzur-
lu ve mutlu bir hayat sürer.

     4.2. Meleklere İman

Melek kelimesi sözlükte elçi, haberci, güç, kuvvet anlamlarına 
gelir. Melekler Allah’ın (c.c.) yarattığı görünmeyen varlıklardır. 
Meleklerin varlığını bizlere haber veren birçok ayet vardır. Bir 
ayette “Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman 
etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler…”  27buyrularak me-
leklerin varlığına inanmanın farz olduğu bizlere bildirilmiştir. 

Melekler duyu organları ile algılanamayan, sürekli Allah’a (c.c.) 
kulluk eden, asla günah işlemeyen varlıklardır. Duyu organları ile al-
gılanamadıkları için melekler hakkında tek bilgi kaynağımız ayet ve 
hadislerdir. Melekler hakkında bu kaynaklara dayanmayan hiçbir bilgi 
geçerli değildir.

Melekler nurdan yaratılmış28; uyumak, yorulmak, usanmak29  gibi 
özelliklerden arınmış; cinsiyetleri olmayan30  varlıklardır. Allah’a (c.c.) isyan 
etmezler, O’nun emrinden çıkmazlar. Asla günah işlemezler.31  Allah (c.c.) ta-
rafından kendilerine hangi görev verilmişse sadece o işi eksiksiz olarak ya-
parlar.32  Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlıklardır. Kur’an-ı Kerim’de 
meleklerin kanatları olduğu bildirilmekte ancak bu kanatların mahiyeti konu-
sunda bilgi verilmemektedir.33 Melekler, Allah’ın (c.c.) emir ve izniyle çeşitli 
kılıklara bürünebilirler.34  Gaybı bilemezler. Allah (c.c.) tarafından kendilerine 
gayba dair bir bilgi verilmiş ise ancak o kadarını bilebilirler. 35

Sayıları konusunda bilgi sahibi olmadığımız melekler içinde, adı ve görevi 
konusunda bize bilgi verilenlerden bazıları şunlardır:

• Cebrâil: Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlidir.36 
• Azrâil: Ölüm sırasında canlıların ruhunu almakla görevlidir.37 
• Mikâil: Kainattaki tabiat olaylarını ve yaratılmışların rızıklarını yönet-

mekle görevlidir.38 
• İsrâfil: Kıyamet gününde sûra üflemekle görevlidir.39 
• Kirâmen Kâtibin: İnsanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir. Sağdaki 

melek iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir.40 

27 Bakara suresi, 285. ayet.
28 Müslim, Zühd, 60.
29 Enbiyâ suresi, 19-20. ayetler.
30 Zuhruf suresi, 19. ayet.
31 Nahl suresi, 50. ayet.
32 A’râf suresi, 206. ayet.
33 Fatır suresi, 1. ayet.
34 Meryem suresi, 16-17. ayetler.
35 Bakara suresi, 31-33. ayetler.
36 Nahl suresi, 102. ayet.
37 Secde suresi, 11. ayet.
38 İbn Ebu Şeybe, Musannef, Zühd, 47.
39 Müslim, Salâtu’l Musafirîn, 200.
40 Kaf suresi, 1      

İnanılması zor bir haberi size nasıl biri ulaştırırsa tereddütsüz 
inanırsınız?
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• Münker ve Nekir: Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli meleklerdir.41 
• Hamele-i Arş: Arşı taşıyan meleklerin adıdır.42 
• Mukarrabûn ve İlliyyûn: Allah’ı (c.c.) tesbih etmek ve anmakla görevli 

meleklerdir. Bu melekler, Allah’a (c.c.) çok yakın olan ve O’nun katında şerefli 
mevkii bulunan meleklerdir.43 

Ayrıca şu meleklerin varlığı da bizlere haber verilmektedir:
• İnsanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham etmekle görevli melekler.44 
• Namaz kılanlarla birlikte Fatiha suresi bitiminde “amin” demekle görevli melekler.45 
• Her gün sabah ve ikindi namazlarında müminlerle birlikte olmakla gö-

revli melekler.46 
• Kur’an okunurken yeryüzüne inmekle görevli melekler.47 
• Sokakları ve yolları dolaşıp zikir, Kur’an ve ilim meclislerini arayıp bul-

makla görevli melekler.48 
• Müminlere49  özellikle bilgin olan müminlere rahmet okumakla görevli melekler.50 
• Sadece Allah’a (c.c.) hamd ve secde etmekle görevli melekler.51 

Meleklere inanan bir mümin öncelikle Allah’ın (c.c.) yaratmasının görünen 
âlem ile sınırlı olmadığını anlar. O’nun yüceliğinin kendi sınırlarının çok ötesin-
de olduğunu fark ederek acziyetini idrak eder. Kendisini her an görüp gözeten, 
fark edemediği nice tehlikelerden koruyan ve yaptıklarını her an kayıt altına 
alan meleklerden haberdar olduğu için hem kendini güvende hisseder hem de 
davranışlarına çekidüzen verir. Şeytanın vesveselerine karşı yalnız olmadığını, 
meleklerin her an onu iyiye yönlendirmek için gayret ettiklerini bilir. Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde “Şeytan da melek de insanoğluna sokula-
rak onun kalbine bir takım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu 
fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaş-
tırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”52  
buyurarak melek ve şeytanın insan üzerindeki mücadelesine dikkat çekmiştir.

     4.3. Kitaplara İman

Yüce Allah’ın (c.c.) insanlara yaptığı büyük lütuflardan biri de doğru yolu 
gösteren, hem dünyada hem de ahirette mutluluğa götüren, hak ile batılı açık-
layan kitaplar göndermiş olmasıdır. Peygamberler aracılığı ile bize ulaşan bu 
ilahi kitaplara inanmak, iman esaslarından biridir.

İlahi kitaplar, uymaları gereken emir ve yasakları müminlere bildiren kitap-
lardır. Bu hâliyle ilahi kitaplara yol gösterici bir kılavuz, onu getiren peygamber-
lere de birer rehber olarak bakılabilir.

41 Tirmizî, Cenaiz, 7.
42 Mü’min suresi, 7. ayet.
43 Nisâ suresi, 172. ayet.
44 Tirmizî, Tefsir, 3.
45 Buhârî, Ezan, 111-112.
46 Müslim, Mesacid, 37.
47 Buhârî, Fezailu’l Kur’an, 15.
48 Müslim, Zi kr, 8.
49 Ahzâb suresi, 43. ayet.
50 Tirmizî, İlim, 19.
51 A’râf suresi, 206. ayet.
52 Tirmizî, Tefsir, 3.

Sizce cihazların kullanım kılavuzları ile ilahi kitaplar arasında nasıl 
bir ilişki kurulabilir?
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Kitaplara iman, Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildi-
ğine ve bu kitapların içeriğinin, indirildikleri hâliyle tümüyle doğru ve gerçek 
olduğuna inanmak demektir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler, Al-
lah’a, peygamberlerine, peygamberlerine indirdiği kitaba ve daha önce indir-
diği kitaba iman edin…”53  buyrularak kitaplara imanın, Müslüman olabilme-
nin şartlarından olduğunu bildirmiştir.

Allah’ın (c.c.) gönderdiği kitaplara iman etmek, geçmişte gönderilen kitapla-
rın bugünkü hâllerine iman etmek demek değildir. Müslüman’ın sorumluluğu, 
kitapların indirildiğine ve indirildiği hâliyle doğru olduğuna inanmaktır. İlahi ki-
taplardan bazıları günümüze hiç ulaşamamış, bazıları da tahrif edilerek orijinal 
hâllerinden uzaklaşmışlardır. Günümüze ulaşamayanlara Hz. İbrahim’e (a.s.) ve-
rilen suhufu, orijinal hâllerini muhafaza edemeyenlere de Tevrat, Zebur ve İncil’i 
örnek verebiliriz. Günümüze kadar indirildiği şekliyle ulaşabilen tek ilahi kitap, 
Yüce Allah’ın (c.c.) indirdiği son kitap olan Kur’an-ı Kerim’dir. Bu konuyla ilgili bir 
ayette “Kur’an’ı muhakkak ki biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız.”54  
buyrulmaktadır.  

İlk insan olan Hz. Âdem’den (a.s.) günümüze kadar yüce Allah’ın (c.c.) insan-
ları yaratma amacı, insanlardan beklentileri dönemlere göre değişiklik göster-
memiştir. Bu nedenle ilk peygamber olan Hz. Âdem’den (a.s.) son peygamber-
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kadar tüm peygamberler aynı iman, ibadet ve ahlak 
esaslarını bildirmiştir. Bu esaslar üzerine kurulan dinin adına da yüce Allah (c.c.) 
İslam demiştir. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilir: “Şüphesiz Allah 
katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra 
sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler…”.55 

İlahi kitaplar, yüce Allah’ın (c.c.) göndermek zorunda olduğu kitaplar olarak 
değil; insanların doğru yolu bulabilmek için muhtaç olduğu kılavuzlar olarak 
görülmelidir. Her ne kadar insan aklıyla doğruyu yanlıştan ayırabilecek güce 
sahip ise de bu gücü doğru kullanabilmek için bir rehbere ihtiyacı vardır. İnsan-
lığın vahiyden uzaklaştıkça toplumsal huzurdan da uzaklaştığı, vahye hakkıyla 
uydukça da gerçek mutluluğa yaklaştığı tarihi bir gerçektir. İnsanın bu özellik-
lerini en iyi bilen yüce Allah (c.c.), kullarına peygamberler aracılığıyla kitaplar 
göndererek yol göstermiş ve büyük bir lütufta bulunmuştur. 

Yaratılış amacı kulluk etmek olan insana yaratıcıyı tanıtmak, kulluğun somut-
laşmış hâli olan ibadetleri göstermek, kendisi, çevresi ve Rabbi ile iletişiminde 
aşmaması gereken sınırları çizmek için gönderilen ilahi kitaplar insan için gerçek 
anlamda bir rahmettir. Şu ayetle, Allah’ın (c.c.) çizdiği ve aşılmamasını istediği 
sınırlar vurgulanmaktadır: “Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve Peygam-
berine itaat ederse Allah onu, zemininde ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. 
Orada devamlı kalıcıdırlar; işte büyük kazanç budur.”56 

53 Nisâ suresi, 136. ayet.
54 Hicr suresi, 9. ayet.
55 Âl-i İmrân suresi, 19. ayet.
56 Nisâ suresi, 13. ayet.

Kur’an, ilahi 
kitapların 
sonuncusudur.
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      4.4. Peygamberlere İman

Farsça bir kelime olan peygamber; “haberci, elçi” anlamlarına gelir. Dinî terim 
olarak ise yüce Allah’ın (c.c.) insanlar arasından seçtiği ve vahiyle şereflendirerek 
emir ve yasaklarını insanlara ulaştırmak için görevlendirdiği elçiye denir. Peygam-
ber kelimesi yerine resul, mürsel ve nebi kelimeleri de kullanılır. Nübüvvet kavramı 
ile de ifade edilen peygamberlik müessesesi, ilk insan Hz. Âdem (a.s.) ile başlamış, 
son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) ile son bulmuştur.

YORUMLAYALIM

• “Hani İbrahim demişti ki:…Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyum-
dan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrahim suresi, 40. ayet.)

• “Bebek (Hz.İsa) şöyle konuştu: “Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) 
verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve 
bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti” (Meryem suresi, 30-31. ayetler.)

• “Ateşin yanına varınca, ona şöyle seslenildi: ‘Ey Musa! Şüphe yok ki ben senin Rab-
binim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuvâ’dasın. Ben seni (pey-
gamber olarak) seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah’ım. 
Benden başka hiçbir ilah yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl!’” 
(Tâ-Hâ suresi, 11-14. ayetler.)

• “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet.)

• “Bir zamanlar Kâbe’nin yerini İbrahim’e şu şekilde hazırlamıştık: Sakın bana hiçbir 
şeyi ortak koşma; tavaf edenler, orada (kıyama) duranlar, rükû edenler ve secdeye varan-
lar için evimi tertemiz et. İnsanları hacca çağır…” (Hacc suresi, 26-27. ayetler.)

Yukarıdaki ayetleri inceleyerek daha önceki peygamberlere emredilen ibadetler ile günü-
müzde farz olan ibadetler arasındaki benzerliği yorumlayınız.

Hayatî bir konuda önceden bizi uyaran kişilere karşı tavrımız ve 
duygularımız nasıl olur?
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İman esaslarından biri olan peygamberlere iman; bu kimselerin Allah 
(c.c.) tarafından görevlendirildiğine, getirdikleri tüm bilgilerin gerçek 
ve doğru olduğuna inanmak demektir. Peygamberlere iman, arala-
rında fark gözetmeden tüm peygamberlere inanmayı gerekli kı-
lar. Kur’an-ı Kerim’de “Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler 
ve Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir 
kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve 
bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte ger-
çekten kâfirler bunlardır...”57  buyrularak peygamberlerden 
bazısına inanıp bazısına inanmamanın kafirlik sayılacağı bildi-
rilmektedir.

Peygamberler, insanları hem dünya hem de ahiretle ilgili konu-
larda uyarmak, öldükten sonra hesap verileceğini bildirmekle görevli 
elçilerdir. Bu nedenle peygamberlerin dünyada yaptığımız hangi davra-
nışların ahirette ödüllendirileceğini, hangilerinin de cezaya sebep olacağını 
bildirmeleri bizim için büyük bir nimettir. Zira bu bilgilendirme olmasaydı hiç 
kimse ahiretteki hesap gününe hazırlanma imkânı bulamaz, cenneti hak ede-
cek bir hayat süremezdi. Aynı zamanda bu durum, yüce Allah’ın (c.c.) adalet ve 
merhamet sıfatlarına da aykırı olurdu. Bu nedenle yüce Allah (c.c.), kendilerine 
peygamber gönderilmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bulunmadığını Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle bildirmektedir: “...(Geçmiş) her ümmet içinde mutlaka bir uya-
rıcı peygamber bulunagelmiştir.”58 

Yüce Allah (c.c.) peygamberleri, toplum içinde ahlaki özellikler bakımın-
dan en fazla öne çıkmış ve peygamberlik sorumluluğunu en iyi şekilde taşıya-
cak insanlar arasından seçmiştir. Peygamberleri diğer insanlardan ayıran tek 
özellikleri, Allah’tan (c.c.) vahiy alıyor olmalarıdır. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyrulur: “De ki ‘Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat 
bana ilahınızın yalnızca bir tek ilâh olduğu vahyediliyor’…”59 

Peygamberlerin tek görevi Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi insanlara tebliğ 
etmek değil; aynı zamanda dinî esasları açıklayarak insanlara öğretmek ve bu 
esaslara uygun yaşayıp örnek olmaktır. Bu özellikleri dolayısıyla peygamber-
lere, vahyin somutlaşmış hâlidir de denilebilir. Nitekim Hz. Aişe’ye (r.a.)* Pey-
gamber Efendimizin (s.a.v.) ahlakı sorulduğunda “… Onun ahlakı Kur’an’dır.”60   
diye cevap vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de de “Andolsun, Allah’ın Resûlünde 
sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden 
kimseler için güzel bir örnek vardır.”61  buyrularak ahlakı Kur’an olan Hz.Mu-
hammed’in (s.a.v.) hayatının inananlar için örnek teşkil ettiği vurgulanmıştır. 

57 Nisâ suresi, 150-151. ayetler.
58 Fâtır suresi, 24. ayet.
59 Fussilet suresi, 6. ayet.
60 Müslim, Salâtu’l Müsâfirîn, 139.
61 Ahzâb suresi, 21. ayet. 
*   Radıyallâhu anh: Allah ondan razı olsun.

Hz.Muhammed’in 
(s.a.v.) temsilî 
mührü.

NOT EDELİM

Kur’an-ı Kerim, bugüne kadar bir peygambere verilmiş en büyük mucizedir. Zira 
diğer tüm mucizeler gerçekleşmiş ve sona ermiş olmasına rağmen Kur’an hâlen Al-
lah’ın (c.c.) varlığını, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğini ispat etmeye devam 
etmektedir.
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Peygamberlik (nübüvvet) gereklidir. Çünkü insanlar her ne kadar Allah’ın 
(c.c.) varlığını ve birliğini akıllarını kullanarak bulabilirlerse de O’nun özel sı-
fatlarını ve buyruklarını tam olarak bilemezler. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı 
bulmakta zorlanırlar ve hatta çoğu zaman nefislerine yenilerek yanlış yollara 
saparlar. Aynı zamanda ölümden sonraki hesapta sorumlu tutulabilemeleri için 
nelerden hesaba çekileceklerini bilmeye ihtiyaçları vardır. Bu yüzden peygam-
berlik, insanlar için büyük bir rahmet olarak niteleyebileceğimiz bir müessese-
dir. Allah (c.c.) tarafından insanlara önder olarak gönderilen peygamberler aynı 
zamanda gönderildikleri toplumlarda kültür ve medeniyetin yeniden inşasında 
önemli roller üstlenmişlerdir.

Peygamberler, gönderildikleri topluma Allah (c.c.) tarafından seçildiklerini 
ve O’nun sözlerini tebliğ etmekle sorumlu olduklarını söylemişlerdir. Bu durum 
toplumun bazı kesimlerinde şüpheyle karşılanmış ve onlardan peygamberlikle-
rini ispat etmeleri istenmiştir. Peygamberler bu kişileri ikna etmek için Allah’ın 
(c.c.) izniyle, insanların gücünü ve aklının sınırlarını aşan bazı olağanüstü olay-
lar gerçekleştirmişlerdir. Bu olaylara mucize denir. Mucize, peygamberin vahiy 
aldığına inanmayanlara karşı bir meydan okumadır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de 
bu meydan okumalardan biri şu şekilde anlatılır: “Eğer kulumuza (Muham-
med’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz haydi onun benzeri bir 
sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah’tan başka şahitlerinizi ça-
ğırın (ve bunu ispat edin). Eğer yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacak-
sınız- o hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için 
hazırlanmıştır.”62 

4.5. Kadere İman

Kelime olarak “bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yap-
mak, kıymetini bilmek, mukayese etmek” anlamına gelen kader; dinî bir terim ola-
rak yüce Allah’ın (c.c.) yarattıklarını istediği şekil ve biçimde var etmesi, insanların 
özgür iradeleriyle yapacaklarını bilmesi, takdir etmesi ve bir plana göre düzenle-
mesine de kader denir.63  Kâinatta kusursuz bir sistem vardır. Her varlık bu siste-
min işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür. Yüce Allah’ın (c.c.) kader kavramı 
çerçevesinde koyduğu ve yönettiği bu sisteme “âdetullah” veya “sünnetullah” 
denir. Nitekim Kur’an’da “Her şeyin, kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi 
kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma göre indiririz.”64  buyrularak bu 
gerçeğe dikkat çekilmektedir. 

Kadere iman, imanın altı esasından biridir. Kadere inanmayan birinin Müs-
lüman olması veya Müslüman kalması mümkün değildir. Zira kadere iman et-
mek, Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretine iman etmenin doğal bir sonucudur.

İnsan, Allah’ın (c.c.) vermiş olduğu aklı kullanarak seçimlerde bulunur. İyi ile 
kötüyü, hak ile batılı aklı sayesinde fark eder. Bir akla sahip olmak, aynı zaman-
da insana büyük bir sorumluluk yükler. “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Al-
lah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar 
diye insanlara bir bildiridir.”65  ayetinde vurgulandığı gibi aklı doğru şekilde 
kullanmak, yüce Allah’ın (c.c.) insanların üzerine yüklediği bir sorumluluktur.

62 Bakara suresi, 23-24. ayetler. 
*    Radıyallâhu anh: Allah ondan razı olsun.
63 MEB, Dini Terimler Sözlüğü, s. 239.
64 Hicr suresi, 21. ayet.
65 İbrahim suresi, 4. ayet.

Emniyet kemeri takmadığı için kazada ağır yaralanan birisinin “Bu 
benim kaderimmiş.” demesini nasıl yorumlarsınız?
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 İnsan, aklını ve iradesini kullanarak yaptığı tercihlerde özgürdür. Bu özgürlü-
ğünün doğal bir sonucu olarak da fiillerinden sorumludur. Bu durum, Kur’an’da 
şöyle ifade edilmiştir. “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötü-
lükte bulunursa zararı kendisinedir…”66 

      4.6. Ahirete İman

Sözlükte “son, sonra olan, son gün” anlamına gelen ahiret; dinî terim olarak; 
İsrafil isimli meleğin, kıyametin kopması için sûra ilk defa üflemesiyle başlayacak 
olan sonsuz hayata denir. Sûra ikinci kez üflenmesi ile insanlar yeniden diriltilecek, 
dünyada yaptıklarının hesabını verecek, cennete veya cehenneme gireceklerdir.

İman esaslarından olan ahirete iman; bu dünyanın geçici olduğuna, ölümün 
bir son olmadığına ve öldükten sonra sonsuz bir hayatın başlayacağına inan-
maktır. Kur’an-ı Kerim’de ahirete inanmanın gerekliliği şu şekilde ifade edil-
mektedir: “...Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret 
gününü inkâr ederse o tam manasıyla sapıtmıştır.”67 

İslam dinine göre asıl hayat ahiret hayatıdır. Bu dünyanın geçici ve aldatı-
cı zevkleri uğruna sonsuz ahiret hayatı heba edilmemelidir. Kur’an-ı Kerim’de 
“Fakat siz (ey insanlar) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu hâlde dün-
ya hayatını tercih ediyorsunuz.”68  ayetiyle bu hususa dikkat çekilmiştir. Yine 
Kur’an-ı Kerim’de “...Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahi-
ret, gerçekten kalınacak bir yurttur.“69   buyrularak dünya hayatının geçiciliği 
ve ahiret hayatının ebediliği hatırlatılmaktadır. 

66 Fussilet suresi, 46. ayet.
67 Nisâ suresi, 136. ayet.
68 A’lâ suresi, 16-17. ayetler.
69 Mü’min suresi, 39. ayet.

Girdiğiniz bir sınavın değerlendirilmeyeceğini öğrenmeniz sizi 
nasıl etkiler?
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Kur’an-ı Kerim’de, ahiretteki sonsuz mutluluğun bu dünya hayatında kazanıla-
cağı vurgulanır. Bu nedenle dünya hayatının, geçici olmasına rağmen ahireti kazan-
ma yolunda çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Yüce Allah (c.c.) ahiret hayatını 
kazanma uğruna bu dünyayı da tamamen terk etmenin yanlış bir davranış oldu-
ğunu şu ayetle bizlere bildirmektedir: “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda 
harcayarak) ahiret yurdunu da iste ama dünyadan da nasibini unutma...”.70 

Ahiret, duyu organlarımızla algılayamayacağımız bir âlemdir. Dolayısıyla bu 
konuda tek bilgi kaynağımız vahiydir. Mahiyeti konusunda vahiyden başka bilgi 
kaynağımız olmamasına rağmen ahiretin varlığını akılla bularak kabul etmek 
mümkündür. Nitekim insan çevresine baktığında mükemmel yaratılmış ve ku-
sursuz şekilde işleyen düzeni görür, bunun üzerinde düşünmeye başlar. Bütün 
bunların sebepsiz olamayacağını, kendisinin de bu dünyaya bir amaç için gön-
derilmiş olması gerektiğini anlar. Hayatın, ölümle son bulan bir süreç olarak 
tanımlanamayacak kadar muhteşem olduğunu fark eder. Ölümün yok olma 
anlamına gelmesinin bir şeyleri eksik bırakacağını düşünür. Bu dünyadaki iyilik 
ve fedakârlıkların, haksızlık ve kötülüklerin hak ettiği karşılığı bulması gerekti-
ğinden hareketle ahiret hayatını aklen de kabul eder.

Ahirete iman eden kişi;

Bu dünyada yapacağı her şeyin hesabını vereceğini bildiğinden ahlaklı ve 
erdemli bir hayat sürmeye gayret eder. İyiliklerini artırmaya, kötülüklerini ise 
en aza indirmeye çalışır. 

Dünyadaki nimetlerin geçici ve aldatıcı olduğu bilinciyle hareket ederek ka-
naatkâr olur, israftan kaçınır. Dünya hayatına ve nimetlerine aşırı bağlılıktan, 
cimrilikten kurtulur.

Ölümün bir son olmadığını bilir, ölümden sonrası için hazırlık yapar ve ölüm 
korkusu azalır.

Cennete ulaşmanın yolunun Allah’ın emir ve yasaklarına boyun eğmek ol-
duğunu bildiği için ibadetlerini aksatmaz, haramlardan uzak durur. Böylece ha-
yatının her anını Rabbinin isteklerine göre düzenleyerek her an yaklaşmakta 
olan ölüme hazırlıklı olmaya çalışır. 

Asıl hayatın ahirette olduğunu ve bu dünyadaki erdemli davranışlarla ahiret 
yurdunu kazanabileceğini şuuruyla inandığı değerler uğruna fedakârlık yapmaktan 
çekinmez. Cesur ve kararlı bir hayat sürer. Başkalarının hakkını kendi çıkarlarından 
üstün tutarak çevresine faydalı, herkesin sevdiği bir birey haline gelir.

70 Kasas suresi, 77. ayet.

YORUMLAYALIM

“Kıyamet gününde 
hiçbir kul,

• Ömrünü nerede 
tükettiği,

• İlmi ile ne yaptığı,
• Malını nerede har-

cadığı ve
• Bedenini ne uğruna 

yıprattığı

sorulmadıkça bir 
yere kıpırdayamaya-
caktır.”

(Tirmizî, Sıfatu’l Kıyâme, 1.)

Yukarıdaki hadise göre 
Müslüman kişinin dün-
yadaki sorumluluklarının 
neler olduğunu yorumla-
yınız.
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OKUMA PARÇASI

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN
MAKÂLÂT ADLI ESERİNDE TEVHİT VE İNANÇ ESASLARI

“Şimdi iyi biliniz ki; Allah’ın birliğine inanmak, onun buyruğunu tutmak, 
sakının dediğinden sakınmak  imandandır.

..............
Allah’ın meleklerine inanmak, imandandır.

Şimdi aziz kardeşim! … Eğer sen, …  her hangi bir edepsizlik edersen ve 
senin gibi kişilerin yanında edepsizlik etmezsen; o zaman senin meleklere olan 
imanının nerede kaldığını düşünebilir misin? 

Tanrı’nın Kur’an’ına ve diğer kitaplarına da inanmak imandandır.

Şimdi, eğer senin için; kibir, haset, cimrilik, tamah, öfke, gıybet, kahkaha, 
şamata ve maskaralıklarla dolu ise;

Aziz kardeşim, bu kötü huylardan herhangi birinin iman ehlinin içinde bu-
lunacağına  dâir bir tebliğin hangi kitapta yazıldığını söyleyebilir misin? Söyle-
yemezsin. Öyle ise, Tanrı’nın kitaplarına ve tebliğlerine “inandım, iman ediyo-
rum” diyebilir misin?

Tanrı dostlarına inanmak da imandandır. Çünkü Tanrı dostları miskinliği 
(fakr’ı) kabul ettiler. İkiliği, kesreti bırakıp, vahdet (birlik) yoluna girdiler. 

“ Şüphesiz ki bir zorluğun yanında bir de kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla 
beraber bir (de) kolaylık daha vardır.” (el-İnşirâh Suresi, 5-6. ayetler.)

Ve Tanrı dostları bir gün tok, iki gün aç gezerler. 

Nitekim Hz. Muhammed (s.av.) buyurmuşlardı: 

“ Ben dahi bir gün tok, iki gün aç dururum.” (Tirmizî, Sahih , Zühd, 35; 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, V/254.)

.........
Ey  Mü’minler! Kıyamete inanmak, böyle sizin inandığınız gibi değildir. Zira 

siz, haram ve helâl, her ne bulursanız giyinir, donanır; haksız yere nimetler 
bulup, yiyip-içip beslenirsiniz. İşte bu inanan kişilerin yapacağı bir iş midir ki, 
siz inanmış insan olacaksınız? (Hayır)

Şimdi ey Müminler! Eğer kendinizi bildiyseniz; bu kapı, ümit kapısıdır ve 
sizlere rahmet eder.

Eğer siz kendinizi bilmedinizse, o zaman bu kapı da ümitsizlik kapısıdır; siz-
lere kızgınlık ve öfke verir. 

..............
Asıl olan, her kim ki, ihlâsla iman sahibi olmasıdır.

Bunların tamamı imandır. Korkusuz yürümek imana gümandır.

Şimdi aziz kardeşim, marifetin aslını ancak bu kadar kısa sözlerle hülâsa 
edebildik. Çünkü gerçek canlara kısa söz yeterlidir.” 

hzl.: Abdurrahman GÜZEL, Hacı Bektaş Veli ve Makâlât, s. 178-180.
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A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.
1. Evrendeki düzenli işleyişle Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

2. Duanın önemini ve dua adabını açıklayınız.
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

3. Niçin Kur’an okumalıyız? Açıklayınız
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

4. Meleklere imanın, insan davranışlarına etkisini açıklayınız.
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

5. Peygamberler ve ilahi kitaplar insanlar için neden bir rahmettir? Açıklayınız.
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

6. Ahiretin varlığı niçin gereklidir? Açıklayınız.
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

7. İnsanın akıl sahibi olması ile sorumlu olması arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

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

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

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. I-Var olmayan bir şeyi var etmesi.

II-Yüce Allah’ın (c.c.) her şeyi duyması.
III-Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi.

Yukarıda numaralanmış olan sübûtî sıfatların eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
 I  II  III
A) Tekvin   Semi  İlim
B) İrade  Tekvin  Semi
C) Basar  İlim  Tekvin
D) Semi  Tekvin  İrade
E) Kudret  Semi  Kelam

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
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2. “Varlıklardan hiçbirine benzemez. O, düşündüğümüz her şeyin ötesindedir.” 
Yukarıda Allah’ın hangi zâtî sıfatı açıklanmıştır?
A) Muhalefetün li’l havâdis
B) Vücut
C) Kıyam bi nefsihi
D) Kıdem
E) Vahdaniyet

3. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?
A) Nurdan yaratılmış varlıklardır.
B) Meleklerde cinsiyet yoktur.
C) İnsanlar gibi irade sahibi değildirler. 
D) Allah’ın bildirdiklerinin dışında bir şey bilemezler.
E) Melekler isterlerse insana iyilik yaptırabilirler.

4. Peygamberler ve ilahi kitaplara duyulan ihtiyaçla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’a (c.c.) ait tüm sıfatları anlayamazlar.
B) İnsanlar sadece akıllarıyla gerçek, iyi, doğru ve güzeli bulmada zorlanırlar.
C) İnsanlar dua ve ibadetlerinde Allah’la (c.c.) aralarında bir aracıya ihtiyaç duyarlar.
D) İnsanlara sevap ve ceza verilebilmesi için önceden bilgilendirilmeleri gerekir.
E) İnsanların kültür ve medeniyetlerini tekrar diriltmek için önderlere ihtiyacı vardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi dünya hayatı sona eren bir insanın hesap vereceği konulardan biri değildir?
A) Ömrünü nerede tükettiği
B) Hangi ırktan olduğu
C) Bedenini ne uğruna yıprattığı
D) İlmi ile ne yaptığı
E) Malını nerede harcadığı

6. Kadere iman eden bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Olaylar karşısında; yalnızlık, çaresizlik, korku gibi duyguların mahkûmu olmaz.
B) Felaket anlarında soğukkanlı, dirençli, sabırlı ve iyimser olur.
C) Para, mal, mevki vs. hırsının ve kıskançlığın esiri olmaz.
D) Canlı cansız tüm varlıklara karşı güçlü bir sorumluluk bilinci kazanır.  
E) Hiçbir işte çok başarılı olmak için çalışmaz.
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C- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla doldurunuz.

1.  İbadet, kulun ....................’la iletişim kurmasıdır. 

2. İbadetin amacı, insanın yaratılış gayesi olan .................. görevini yerine getirmektir. 

3. Günahlardan dönüp Allah’a (c.c.) yönelme anlamına gelen salih amele ........................ denir.

4. İslam dininin birinci kaynağı .........................’dir.

5. Sadece Yüce Allah’ın (c.c.) sadece kendisinde bulunan sıfatlarına ......................... sıfatlar, sınırlı olarak 
yaratılmışlarda da bulunan sıfatlarına ............................. sıfatlar denir.

6. ..................., kainattaki tabiat olaylarını ve yaratılmışların rızıklarını yönetmekle görevlidir

7. .........................., Allah (c.c.) tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların içeriği-
nin, indirildikleri hâliyle tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir.

8. Farsça bir kelime olan peygamber, ............................................ anlamlarına gelir.

9. Kader kavramı ile birlikte kullanılan ................ , olayların, Allah’ın (c.c.) bilgi ve takdiri doğrultusunda vakti gelin-
ce gerçekleşmesidir.

10. Ahiretle ilgili tek bilgi kaynağımız .....................’dir.
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İSLAM’DA
 İBADETLER

ÖĞRENME ALANI: İBADET

2. 
ÜNİTE

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM:
1. İnanmak ile ibadet etmek arasındaki ilişkiyi araştırınız.

2. Bir müslümanın yapması gereken ibadetler nelerdir? Düşüncelerinizi 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. Nisâ suresi, 103; Bakara suresi, 43 ve 183; Âl-i İmrân suresi 97. ayetlerin 
meallerini defterinize yazınız. 

4. Ramazan ayına özel olarak yapılan ibadetler hakkında çevrenizden bilgi topla-
yınız.

5. İbadetlerin sosyal ilişkileri geliştirmesine olan katkısını araştırınız. 

6. Salih amel konusuyla ilgili birer ayet ve hadis bulup defterinize yazınız.
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1. İnanç ibadet İlişkisi

İnsan, yaratılış gereği üstün bir kudretin bulunduğuna inanmış, ona saygı gös-
termiş ve inancını bazı davranışlarla göstermek istemiştir. Böylece insanın olduğu 
her yerde inanç, inançlı insanların olduğu  her yerde de imanın tabii bir yansıması 
olarak ibadetler ortaya çıkmıştır.

İnanç, peygamberlerin Allah’tan (c.c.) getirdiği esasların doğru olduğunu ka-
bul edip onlara gönülden bağlanmaktır. İbadet ise gönülden isteyerek Allah’a 
(c.c.) kulluk etmek, saygı göstermek, onun emirlerini yerine getirmek ve yasak-
larından kaçınmak demektir. İslam dininin başlıca ibadetleri namaz kılmak, oruç 
tutmak, zekât vermek ve hacca gitmektir. Fakat ibadetler bunlarla sınırlı değildir. 
Allah’ın  (c.c.) rızasını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranış da ibadet 
olarak kabul edilir.

 Dinî bir yaşayışın özünde iman, imanın olduğu yerde ise ibadetler vardır. 
Çünkü ibadetler, imanın varlığından hayat bulur. Ayrıca ibadetler insanın ima-
nını güçlendirir ve sağlamlaştırır. Allah’a (c.c.) inanıp ona ibadet eden kimse-
lerin ahlakı da güzelleşir. Bu sebeple dinî hayatın iman, ibadet ve ahlak yönü-
nü birbirinden ayrı düşünmemek gerekir. Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de 
iman ile ibadeti birlikte zikretmiştir. Bu konuyla ilgili bir ayette “Ey iman 
edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabb’inize ibadet edin, hayır işleyin 
ki kurtuluşa eresiniz.”1 buyurarak iman edenlerin ibadet etmesi gerektiğini 
de belirtmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) de “İslam nedir?” sorusuna “Allah’tan 
başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet 
etmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmaktır…”2  şeklin-
de cevap vermiş ve İslam’ı iman ile ibadetin birlikteliği üzerinden açıklamıştır.

 

İnanç sadece dil ile söylenip kalpte yaşatılabilecek bir duygu değildir; an-
1 Hac suresi, 77. ayet. 
2 Buhârî, İman, 1-2; Müslim, İman, 19-20. 

Sevdiğiniz bir kimseye sadece “Seni seviyorum!” demek yeterli midir?
İnanç, sözlükte 

“güven duygu-

su içinde tasdik 

etmek, inanmak” 

demektir.

İbadet, sözlükte 

 “boyun eğmek, itaat 

etmek, saygı duymak, 

kulluk etmek, tapın-

mak” gibi anlamlara 

gelir. 

“İnsanlar sadece 
‘İnandık.’ demeleriy-
le bırakılacaklarını ve 
imtihana çekilmeye-
ceklerini mi sandılar?”  
   (Ankebût suresi, 2. ayet.)
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cak ibadetlerle davranışlara yansıtılarak bir anlam kazanır. Bu sebeple inanan 
bir kimse inancını eylemleriyle göstermek zorundadır. İman, ibadet ve ahlak 
arasındaki ilişki bir ağaç benzetmesiyle açıklanabilir. İman bir ağacın kökleri-
ne, ibadetler gövdesi ve dallarına, ahlak ise ağacın meyvelerine benzetilebilir. 
Nasıl ki bir ağaç kökleri, gövdesi, dalları ve meyveleriyle bir bütünlük oluş-
turuyorsa iman, ibadet ve ahlak da birbirini tamamlar. Diğer taraftan iman 
cennete girmeye, ibadet ise cehennemden kurtulmaya vesile olur. Yapılan 
güzel ibadetlerin ve davranışların sevabını almak için de iman etmek gerekir. 
Nitekim yüce Allah (c.c.) “…Kim inanmayı kabul etmezse, şüphesiz amelleri 
boşa gider. O ahirette de kaybedenlerdendir.”3 buyurmuştur.

İnsanın Allah’a (c.c.) olan sevgi ve saygısını gösterme arzusu, onu ibadet et-
meye istekli hâle getirir. Allah’a (c.c.) inandığı için davranışlarına özen gösteren 
insan, kötü davranışlardan uzaklaşır. Böylece iman insanı ahlaklı olmaya, iyi iş-
ler yapmaya, Allah’ın (c.c.) rızasını kazandırmaya yönlendirir. Tüm bu süreçlerin 
sonunda insan, Allah’a (c.c.) güvenip ona olan kulluk borcunu yerine getirdiği 
için kendini huzurlu ve mutlu hisseder. Allah (c.c.) iman edip güzel amel işleyen 
kullarına karşılığını vereceğini ise “Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda 
bulunanlar için içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol 
cennetler vardır. Bu, Allah’ın verdiği gerçek sözdür. O, 
mutlak güç ve hikmet sahibidir.”4   ayetiyle bildirir.

3 Mâide suresi, 5. ayet.
4 Lokmân suresi, 8-9. ayetler. 

YORUMLAYALIM

“Allah’a inandım de, 
sonra dosdoğru ol.” 
        (Müslim, İman, 62.) 

İmanın davranışlarımı-
za olan etkisini yorum-
layınız.

YORUMLAYALIM
“İyilik, yüzlerinizi doğu ve 

batı tarafına çevirmeniz de-
ğildir. Asıl iyilik, o kimsenin 
yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gü-
nüne, meleklere, kitaplara, 
peygamberlere inanır. (Al-
lah’ın rızasını gözeterek) ya-
kınlara, yetimlere, yoksullara, 
yolda kalmışlara, ihtiyacın-
dan dolayı isteyenlere ve köle-
lere sevdiği maldan harcar; namaz kılar; zekât 
verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine 
getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında 
sabreder. İşte bunlar, doğru olanlardır ve Allah’a 
karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.”  
                               (Bakara suresi, 177. ayet.)

Yukarıdaki ayeti ve yanda-
ki ağaç görselini inceleyerek arala-
rındaki ilişkiyi iman, ibadet, ahlak bü-
tünlüğü açısından yorumlayınız.
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2. Başlıca İbadetler

Yüce Allah (c.c.) akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanların bazı ibadet-
leri yerine getirmesini zorunlu tutmuştur. Bu ibadetler yapılışına göre beden-
le yapılan, malla yapılan ve hem mal hem bedenle yapılan ibadetler olarak 
sınıflandırılır.

2.1. Namaz

Yüce Allah’ın Müslümanlardan yapmasını istediği ibadetlerin başında na-
maz kılmak gelir. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş her Müslümanın namaz kıl-
ması, “…Namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri 
belli bir farzdır.”5  ayeti ile farz kılınmıştır. Ayrıca Peygamberimiz de, “Dinin 
direği namazdır”6, “Amellerin en faziletlisi ve Allah’a en sevimli olanıdır.”7  
şeklinde ifade ederek namaza verdiği önemi vurgulamıştır.

Namaz, Kur’an-ı Kerim’de “salât” kavramıyla ifade edilir.8 Salât; namaz kıl-
mak, yüceltmek, dua etmek demektir. Nitekim namaz, Allah’a bir tür yakarış 
ve dua etme yoludur. Terim olarak ise namaz, belli şartlara ve kurallara uygun 
olarak günde beş vakit yerine getirilmesi Allah tarafından Müslümanlara em-
redilen bir ibadettir. Namaz ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s.) başlayarak son 
peygamber Hz. Muhammed’e  (s.a.v.) kadar tüm peygamberlere emredilmiş-
tir  ve bütün insanlar bu ibadetten sorumlu tutulmuştur.9

Namaz ibadeti, insanın Allah’a (c.c.) yaklaşmasını ve O’nun huzuruna yüksel-
mesini sağlar.

5 Nisâ suresi, 103. ayet. 
6 Tirmizî, İman, 8.
7 Buhârî, Mevâkitü’s Salât, 5. 
8 bk. Bakara suresi, 83. ayet.
9 bk. Bakara suresi, 83. ayet; Mâide suresi, 5. ayet; Yunus suresi, 87. ayet.

Zekât vermek
Kurban kesmek

Hacca gitmekNamaz kılmak
Oruç tutmak

Beden ile
 Yapılan
İbadetler

Mal ile
 Yapılan
İbadetler

Hem Beden
 Hem Mal ile 

Yapılan
İbadetler

HATIRLAYALIM
FARZ: Allah’ın yapılmasını 
kesin olarak istediği iş ve 
davranışlardır. 

VACİP: Farz kadar kesin 
olmayan ama yapılması 
istenen davranışlardır. 

SÜNNET: Peygamberimi-
zin (s.a.v.) farz ve vacip 
ibadetler dışında yaptığı 
veya yapılmasını tavsiye 
ettiği  davranışlardır. 

Kendinizi hangi durumlarda Allah’a en yakın hissedersiniz?
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 Kul ile Allah (c.c.) arasındaki bağı güçlendirir ve sevgiyi artırır. Ayrıca yüce Al-
lah (c.c.) “Secde et ve Rabbine yaklaş.”10  emriyle kullarını huzuruna davet eder. 
Peygamberimiz (s.a.v.) de namaz için “İnsanın rabbi ile konuşmasıdır.”11   buyur-
muştur. Böylece namaz kılan bir kimse günde beş vakit Allah’ın (c.c.) huzuruna 
varır, yaratıcısını hatırlar ve O’na şükreder. Bu konuyla ilgili Yüce Allah (c.c.) “Beni 
anın ki ben de sizi anayım, bana şükredin, nankörlük etmeyin.”12  buyurmuştur. 
İnsanın huzurlu yaşaması için de Yüce Allah (c.c.) “Kalpler ancak Allah’ı anmak 
ile huzur bulur.”13  ayeti ile namaza ve duaya teşvik etmiştir.

Namaz, insana ahlaki açıdan büyük bir olgunluk kazandırır. Allah’ın (c.c.) istediği 
güzel davranışlara yönlendirir ve O’nun rızasını kazanmaya istekli hâle getirir. Tam 
anlamıyla namaz kılan bir kimse Allah’a (c.c.) yakınlaştığı için kötü duygu ve düşün-
celerden kendini arındırır. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla ilgili “…Namaz insanı her 
türlü kötülükten ve hayâsızlıktan alıkoyar.”14  buyrulmuştur. Samimi bir şekilde na-
maz kılan biri, gündelik meşgalelerden bir müddet de olsa uzaklaşmış olur.

Namaz insanın maddi ve manevi yönden temizlenmesini sağlar. Günde beş 
vakit namaz kılan bir kimse en çok kirlenen azalarını abdest sayesinde temizler. 
Gerekli durumlarda boy abdesti alır. Kıyafet ve çevre temizliğine özen gösterir. Bu 
da insana sürekli temiz olma alışkanlığı kazandırır. Peygamberimiz (s.a.v.) ise “Bi-
rinizin kapısının önünde bir ırmak olsa ve burada günde beş defa yıkansa ırmak 
bu kimsede hiç kir bırakır mı? İşte beş vakit namaz kılanın durumu da buna ben-
zer. Allah bu beş vakit namazla günahlarını siler.”15  buyurarak namazın maddi ve 
manevi kirden arındırdığını belirtmiştir.

Namaz, insana sorumluluk duygusu ve zamanı iyi kullanma alışkanlığı kazan-
dırır. Namaz kılan bir kimse Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirir ve ona olan 
sorumluğunun farkında olur. Ayrıca beş vakit namaz kılan bir kimse plan ve prog-
ramını namaza göre şekillendirerek zamanını en verimli şekilde geçirmeye özen 
gösterir.

10 Alak suresi, 19. ayet.
11 Buhârî, Salât, 33. 
12 Bakara suresi, 152. ayet.
13 Ra’d suresi, 28. ayet.
14 Ankebût suresi, 45. ayet.
15 Buhârî, Mevâkitü’s Salât, 6; Müslim, Salât, 283. 

 Cami minarele-
rinin kapılarına, 
ağaçların yosunlu 
taraflarına, karınca 
yuvalarına ve akıllı 
telefonlardaki pu-
sula uygulamalarına 
bakarak kıble yönü-
nüzü bulabileceğinizi 
biliyor musunuz?

DKAB Kitap  28 Haz.indb   41 29.06.2017   09:54:08



İBADET

42

Namazın bireysel faydalarının yanı sıra toplumsal faydaları da vardır. Cema-
atle kılınan namazlar sayesinde müminler bir araya gelir, tanışır ve kaynaşırlar. 
Örneğin, cuma ve bayram günlerinde Müslümanların topluca namaz kılma-
ları emredilmiştir. Böylece Müslümanlar bir araya gelir,  sevinç ve üzüntüler 
paylaşlır. Bunun yanı sıra Ramazan ayında kılınan teravih namazları, camide 
kılınan günlük namazlar ve cenaze namazları da insanları buluşturur. Topluca 
yapılan bu ibadetler Müslümanların sosyal ilişkilerini artırır; sevgi, kardeşlik ve 
dostluk bağlarını güçlendirir.

Namaz kılmak için önce bazı hazırlık şartlarını yerine getirmek gerekir. 
Buna “Namazın dışındaki farzları” adı da verilir. Bu hazırlık şartları şöyledir:

Erkeklerin göbek al-
tından diz kapağına 
kadar olan kısmın, 
kadınların ise yüz, 
eller ve ayaklardan 
başka vücudun her 
tarafının kapanması 

gerekir.

Güneş doğarken, 
tam tepedeyken ve 
batarken namaz 

kılınmaz.

Tek başına namaz kı-
larken, “Niyet ettim 

Allah rızası için
.................. namazının 
sünnetini/ farzını 
kılmaya” şeklinde 

niyet edilir.

Kâbe’nin bulunduğu 
noktadan 45 dere-

ce sağa sola sapmalar 
kıbleden sapma sayıl-

maz. 

TAMAMLAYINIZ

Namazın insana 
kazandırdıklarını 
yukarıdaki boşluklara 
yazarak tamamlayınız..

sorumluluk 
duygusu 

kazandırır.

NAMAZ

İnsana

Namazın Hazırlık Şartları

  Abdest veya gerekirse gusülle 
namaza hazırlanmak

Hadesten Taharet

Necasetten Taharet

Setr-i Avret

İstikbâl-i Kıble

Vakit

Niyet

  Namaz kıldığımız yerin ve üze-
rimizdeki elbisenin temiz olması

  Namazda örtünmesi gereken 
yerleri örtmek

  Kâbe’nin bulunduğu yöne doğ-
ru dönmek

  Her namazı kendi vakti içinde 
kılmak

  Kılınan namazın hangi namaz 
olduğunu bilerek kılmak

BİLGİ KUTUSU
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Namazın dışındaki farzları yerine getirdikten sonra namaz kılarken uyul-
ması gereken rükünleri de vardır. Bunlara da “Namazın içindeki farzlar” adı 
verilir. Bunlar ise şöyledir:

Bütün namazların kılınışı birbirine benzer. Mesela sabah namazının farzı 
şu şekilde kılınır:

Abdest alınıp namaz için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra, ayakta kıb-
leye dönülür. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını 
kılmaya.” diyerek niyet edilir. Bundan sonra bayanlar ellerini omuz hizasına 
kaldırarak, erkekler ise ellerini başparmaklarıyla kulak uçlarına değecek şe-
kilde kaldırarak “Allahu ekber”16  diyerek tekbir alır. Tekbirden sonra bayanlar 
ellerini sağ el sol el üzerine gelecek şekilde göğüs hizasında tutarlar. Erkekler 
ise ellerini göbek hizasında, sağ el sol bilek üzerine gelecek şekilde bağlarlar. 
Namaza bu şekilde başlandıktan sonra “Sübhâneke duası” okunur. Ardından 
“eûzü besmele” çekilerek “Fâtiha suresi” okunur. Daha sonra da Kur’an’dan 
bir bölüm okunur ve tekbir alınarak rükûya gidilir. Rükûda “Sübhâne rabb’iyel 
azîm”17  cümlesi en az üç defa söylenir. Bunu söyledikten sonra “Semiallâhü 
limen hamideh”18 denilerek doğrulunur. Ayakta iken “Rabbenâ leke’l-ham-
d”19  denir ve hemen ardından “Allahu ekber” denilerek secdeye gidilir. Sec-
de; alnı, burnu, elleri, dizleri ve ayak parmaklarını yere değdirerek yapılır ve 
bu esnada en az üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-â’lâ”20  cümlesi tekrarlanır. İki 
kez secde yapıldıktan sonra yine “Allahu ekber” denilerek ayağa kalkılır ve 
ikinci rekâta başlanır. İkinci rekâtta besmele çekilip Fatiha suresi ve ardından 
yine Kur’an’dan bir bölüm okunur. Birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secde 
yapıldıktan sonra oturulur. Oturuş sırasında Ettehiyyâtü, Allahümme salli, Al-
lahümme bârik, Rabbenâ duaları okunur. Sonra baş önce sağa sonra sola çev-
rilip “Esselâmü aleyküm ve rahmetullâh”21  denir. Böylece sabah namazının 
farzı tamamlanmış olur. Tüm iki rekatlık namazların kılınışı da bu şekildedir.

16 Allah en büyüktür.
17 Ey Yüce Rabbim! Sende hiçbir eksiklik yoktur.
18 Allah kendisini öveni işitir.
19 Rabbimiz hamd sana mahsustur.
20 Ey Yüce Rabbim! Sende hiçbir eksiklik yoktur.
21 Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.

Namazın Kılınış Şartları

İftitah Tekbiri Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak

Kıyam Namazda ayakta durmak

Kıraat Namazda Kur’an okumak

Rükû Elleri dizlere koyarak Allah’a saygıyla eğilmek

Secde Alnı, burnu, dizleri, elleri ve ayakları yere değdirerek saygıyla kapanmak

Kâde-i Âhire Namazın sonunda “Ettehıyyâtü” duasını okuyacak kadar oturmak
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Kılınacak namaz iki rekâttan fazla ise ikinci rekâtın sonunda “Ettehiy-
yâtü” duasını okuduktan sonra ‘‘Allahu ekber’’ denilerek üçüncü rekâta 
kalkılır. Besmele çekilip Fatiha suresi okunur. Ardından; 

• Eğer kılınan namaz, bir farz namaz ise Fâtiha’dan sonra bir şey 
okunmadan rükû ve secde yapılır. Dördüncü rekât da aynı şekilde kılına-
rak son oturuş ve selamla namaz bitirilir. 

• Eğer kılınan namaz, bir sünnet namaz ise namazın üçüncü ve dör-
düncü rekâtlarında da Fâtiha suresinin ardından Kur’an’dan bir bölüm 
okunarak aynı şekilde namaz bitirilir. 

• İkindi ve yatsı namazının dört rekâtlık sünnetlerinde, diğer namaz-
lardan farklı olarak ilk oturuşta “Ettehiyyâtü” duasından sonra ‘Allahüm-
me salli ve Allahümme bârik” duaları da okunur. Ayrıca üçüncü rekâta 
kalkıldığında Fatiha suresinden önce “Sübhâneke” duası okunur. 
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Tek Başına 
Kılınan  

Namazlar

Cemaatle Kı-
lınması Zorunlu 
Olan Namazlar

Hem Tek 
Başına Hem de 

Cemaatle  
Kılınan Namazlar

Günlük namazların sünnetleri  
tek başına kılınır.

Cuma  
Namazı

Bayram 
Namazı

Teravih 
Namazı

Cenaze 
Namazı

Farz 
 Namazlar

Sünnet 
Namazlar

Nafile  
Namazlar

Farz ve vacip namazlar dışında isteğe bağlı  
olarak kılınan namazlar tek başına kılınır.

Cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle 
kılınması zorunlu olan farz namazlardandır.  

4 rekât ilk sünnet, 2 rekât farz ve  
4 rekât son sünnet şeklinde kılınır. 

İsteyenler 4 rekatlık zühr-i ahir ve 2 rekatlık 
vaktin sünnetini de kılabilirler.

Ramazan ve kurban bayramlarında olmak üzere 
iki kez bayram namazı kılmak vaciptir. Bayram günü 
güneş doğduktan yaklaşık 45-50 dakika sonra camide 

cemaatle birlikte kılınan 2 rekâtlık namazdır.

Ramazan ayına özel sünnet namazlardandır. 
Yatsı namazından sonra, vitir namazından önce 

ve genellikle 20 rekât olarak kılınır.

Allah’ın günlük olarak kılmamızı emrettiği 
namazlardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı 

olmak üzere günde beş vakit kılınır.

Cenaze namazı ölen Müslümanlar için dua ni-
yetiyle kılınır. Secdesi ve rükûsu olmadan ayakta 

kılınır. Müslümanlar için farz-ı kifâyedir.

N
A
M

A
Z

BULALIM
Soldan Sağa
2. Namaz için gerekli olan bedensel temizlik.
4. Namazda ayakta durmak.
5. Namazda Allah’ın huzurunda saygıyla eğilmek.
8. Müslümanların haftada bir kez cemaatle kıl-
dıkları  namaz.
9. Müslümanların kıblesi.
10. Kılınan namazın hangi namaz olduğunu bilerek 
kılmak.
11. Farz ve vacip namazlarının dışında isteğe 
bağlı  olarak kılınan namaz.

Yukarıdan Aşağıya

1. Yılda iki kez kılınan, vacip olan iki rekâtlık 
namaz.

3. Namazın her rekâtında okunan sure.

6. Namazda Kur’an okumak.

7. Ramazan ayında yatsıdan sonra vitirden 
önce kılınan sünnet namaz.

8. Rükûsu ve secdesi olmayan namaz.

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz
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2.2. Oruç

Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanların yapmakla yükümlü olduğu 
ibadetlerden biri oruçtur. Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadetinin farz olduğu 
şöyle belirtilmiştir: “Ey iman edenler! Kötülüklerden ve haramlardan 
korunmanız için oruç tutmak, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size 

de farz kılındı.”22 Başka bir ayetinde de Allah (c.c.), “Öyleyse içinizden 
kim bu aya (Ramazana) ulaşırsa onu oruçla geçirsin...”23 

buyurarak Ramazan ayında oruç tutmayı Müslümanlara 
emretmiştir.

Oruç, sözlükte bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı 
kendini tutmak, engellemek anlamlarına gelir. Dinî bir 

terim olarak ise ibadet niyetiyle imsak vaktinden güneşin 
batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan her türlü hareketten 
kendini alıkoymadır. Bilerek bir şey yiyip içen veya cinsel ilişkide 

bulunan kimsenin orucu bozulur ve bu orucu kefaretiyle birlikte 
sonradan tutması gerekir. Bir kişi unutarak bir şey yiyip içerse orucu 

bozulmaz ama hatırladığı an yiyip içmeyi bırakmalıdır.

22  Bakara suresi, 183. ayet.

23  Bakara suresi, 185. ayet.

Sahur: Oruç 
tutan müslü-
manların imsak 
vaktinden önce 
yedikleri yemek 
ve yemeğin ye-
nildiği vakittir.

İmsak: Tan ye-
rinin ağarmaya 
başladığı vakit-
tir. Oruca bu 
vakitte başlanır.

İftar: Akşam 
vaktinin girme-
siyle oruçlunun 
yeme içmeye 
başlamasıdır. 

Teravih: Rama-
zan ayı boyunca 
yatsı namazından  
sonra genellikle 
20 rekat olarak 
kılınan sünnet bir 
namazdır.

Ramazan ayı geldiğinde çevrenizde dikkatinizi çeken değişiklikler nelerdir? 

BİLGİ KUTUSU
Ramazan orucuna niyetlendikten sonra mazeretsiz olarak orucunu 

bozan kimsenin kefaret olarak aralıksız iki ay oruç tutması ve ardından 
bozduğu orucun kazasını yapması gerekir.
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Farz olan oruç, 
ramazan ayında 
tutulması gere-
ken oruçtur.

Kaza 
 ve kefa-

ret orucunu 
tutmak da 

farzdır.

Adak orucu, bir 
duanın kabul ol-
ması durumun-
da tutmaya söz 
verilen oruçtur. 

Bozulan 
nafile oruç-
ların kazasını 
yapmak da 
vaciptir.

Nafile oruç, farz 
ve vaciplerin 

dışında tutulan 
oruçtur.

Muharrem  
ve şevval aylarında 

nafile oruç 
  tutmak da sün-

nettir.

FARZ VACİP SÜNNET

Hastalar, yolculuğa çıkanlar, hamileler, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren 
anneler isterlerse oruç tutmayabilirler. Bu konuyla ilgili yüce Allah (c.c.) şöyle 
buyurmuştur: “ Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler 
sayısınca başka günlerde tutar...”24 Allah (c.c.) bir kimseye kaldıramayacağı 
yükü vermeyeceği için her işte bir kolaylık sağlamıştır. Nitekim bir başka 
ayetinde “…Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.”25 buyurarak insanlara 
özel durumlarından ötürü zorluk çıkarmamıştır. Böyle durumlarda Ramazan 
ayından sonra kişinin oruç tutamadığı gün sayısınca diğer günlerde orucu 
tutması gerekir. Buna kaza orucu adı verilir. Oruç tutmaya gücü yetmeyecek 
derecede yaşlı olanlara veya tedavisi mümkün olmayan hastalara da kolaylık 
tanınmıştır. Bu kimseler kaza etmekten ümitlerini keserlerse oruçsuz geçirilen 
her gün için fidye öderler. Oruç fidyesi ise bir yoksulun bir günlük yiyecek 
ihtiyacını karşılamaktır. Bu konuyla ilgili yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: 
“ …oruç tutmaya güçleri yetmeyenler ise bir fakiri doyuracak fidye verir. 
Bununla beraber kim gönüllü olarak hayır yaparsa, bu kendisi için daha 
iyidir. Eğer bilirseniz güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha 
hayırlıdır...”26 

Farz ve vacip oruçların dışında isteğe bağlı tutulan oruçlara nafile oruç 
denir. Nafile oruçlardan biri de Muharrem orucudur. Peygamberimiz (s.a.v.) 
Ramazan ayından sonra en faziletli orucun, Muharrem orucu olduğu 
söylemiş27 ve bu ayın dokuz, on ve on birinci günlerini oruçlu geçirmeyi 
Müslümanlara tavsiye etmiştir28.  Alevilikte Muharrem ayının ilk on iki günü 
oruçlu geçirilir. Bu günlerde Kerbela’da Hz. Hüseyin’in (r.a.) ve evladının 
susuz bırakılmasından dolayı su içmez, eğlenmez ve kurban kesmezler. Oruç 
tuttuktan sonraki on üçüncü günü Kerbela Olayı’ndan sağ olarak kurtulan 
Hz. Hüseyin’in oğlu Zeynü’l-Abidin anısına şükran kurbanı keser ve aşure 
dağıtırlar.

24 Bakara suresi, 184. ayet.
25 Bakara suresi, 185. ayet.
26 Bakara suresi, 184. ayet.
27 bk. Müslim, Sıyam, 202-203.
28 bk. Buhârî, Savm, 69.

Oruç ibadeti, müs-
lümanların kardeşlik 
duygularını artırır.
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Oruç tutmak sadece belli bir süre yemekten, içmekten ve cinsel arzulardan 
kendini alıkoymak değildir. Oruç aynı zamanda insanın iradesini terbiye edip 
kendisini kötülüklerden korumasıdır.  Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) 
bu konuda, “Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, 
Allah onun yemesini, içmesini bırakmasına değer vermez.”29 buyurarak 
oruç tutmanın sadece aç kalmak olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca başka bir 
hadisinde de “Oruç bir kalkandır; sakın bir kimse oruçluyken cahillik edip 
de kötü söz söylemesin. Birisi sataşır veya kötü söz söyleyecek olursa ‘Ben 
oruçluyum, ben oruçluyum’ desin.”30 buyurarak Müslümanları bu konuda 
uyarmıştır. Orucun cehennem ateşine kalkan olacağı konusunda yine 
Peygamberimiz (s.a.v.) “Kalkan savaşta sizi koruduğu gibi oruç da cehennem 
ateşinden korur.”31 buyurarak kötü iş ve davranışlardan sakınıldığı takdirde 
oruçlu bir kimsenin cehennem ateşinden korunacağını belirtmiştir. 

Oruç, kendisini nefsani isteklerinden uzak tutmaya çalışan bir kimsenin 
iradesini kontrol altına almasına yardımcı olur. İnsana sabrı öğretir ve onun 
iradesini güçlendirir. Böylece sabırlı olmayı öğrenen bir kimse hayatta 
karşısına çıkabilecek güçlüklere karşı koyabilir, acılara ve sıkıntılara dayanabilir. 
Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah (c.c.) “...Sabredenlere, ecirleri hesapsız olarak 
tastamam verilir.”32 buyurarak Müslümanları sabırlı  olmaya teşvik etmiştir. 
Ayrıca “Oruç sabrın yarısıdır.”33 diyen Peygamberimiz (s.a.v.) de orucun sabırlı 
olmayı öğrettiğini ifade etmiştir.

Oruç tutan bir insanın merhamet duyguları gelişir. Aç bir insanın imtihanını 
ve sıkıntılı halini anlayarak daha duyarlı olur. Bu nedenle ihtiyaç sahiplerine 
daha çok yardım etmeye özen gösterir. İftar davetleri, birlikte kılınan teravih 
namazları, okunan mukabeleler Müslümanların kaynaşmasını sağlar. 

 

29  Buhârî, Savm, 8.
30  Buhârî, Savm, 9; Müslim, Sıyam, 30.
31  İbni Mâce, Savm, 1.
32  Zümer suresi, 10. ayet.
33  Tirmizî, Da’avât, 86.

DİKKAT EDELİM
İftar sofralarındaki 

ikramlar abartıla-
rak  israf sofralarına 
dönüştürülmemelidir. 
“Yiyiniz, içiniz fakat 
israf etmeyiniz.” (Araf 
suresi, 31. ayet.) ilke-
sine uygun davranıl-
malıdır.

Orucun 
Faydaları 
Nelerdir?

İnsan 
sağlığı-

na faydası 
vardır.

TAMAMLAYALIM

Orucun faydalarını 
boşluklara yazarak kavram 
haritasını tamamlayınız.
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2.3 Zekât

İslam dini toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya büyük önem vermiştir. 
Toplumda huzurlu yaşanabilmesi ve ekonomik dengenin sağlanabilmesi için 
Allah (c.c.) bazı ibadetlerle yardımlaşmayı Müslümanlara zorunlu tutmuştur. 
Bu ibadetlerden birisi de zekâttır. 

Zekât, sözlükte temizlenme, bereket, artma, çoğalma anlamlarına gelir. 
Dinî bir terim olarak ise dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın yılda bir 
kez malının belli bir miktarını ihtiyaç sahiplerine vermesidir. Yüce Allah (c.c.), 
zekât vermeyi akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve dinen zengin Müslümanlara 
emretmiştir. Bu konuda ayetleriyle gerekli uyarılarda bulunmuştur. Bu 
ayetlerden birisi şöyledir: “Hâlbuki onlara dini Allah’a has kılarak ve hakka 
yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı 
vermeleri emredildi...”34 Yine başka bir ayette “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı 
verin...”35 buyurarak zekât vermeyi Müslümanlara farz kılınmıştır.

34  Beyyine suresi, 5. ayet.
35  Bakara suresi, 43. ayet.

PAYLAŞALIM

Zenginler ile fakirler 
arasında bir denge oluş-
turmak isteseniz nasıl 
uygulamalar planlardınız? 
Düşüncelerinizi arkadaş-
larınızla paylaşınız.

Her yıl ağaçların budanmasının nedeni sizce ne olabilir?

BİLGİ KUTUSU

Temel ihtiyaçlarını kar-
şılayıp borçlarını öde-
dikten sonra geriye ka-
lan malı Nisâp miktarına  
ulaşan ve bir yıl boyunca 
bu miktarın altına düş-
meyen kişi dinimizce zen-
gin sayılır.

Nisâp miktarı, günlük olarak kul-
landığımız (evimiz, arabamız, elbise-
lerimiz, eşyalarımız gibi) temel şey-
lerin ve borçlarımızın dışında sahip 
olduğumuz altın, para, ticari ürün 
küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile zirâi 
ürünlerde zekât verilmesi için tespit 
edilmiş en alt miktardır.

Müslüman olan

  Ergenlik çağına 
gelmiş olan

Akıllı olan

Dinen zengin olan

Altından

Gümüşten

  Para ve menkul 
mallardan

Ticaret mallarından

Koyun ve keçiden

Sığır ve mandadan

Deveden

Toprak ürünlerinden

Verilir.Verir.
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Zekât, verilip verilmemesi kişinin isteğine bırakılmış bir ibadet değildir. Fakirin 
hakkıdır ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir ibadettir. Dolayısıyla 
zenginlerin vermiş olduğu zekât, ihtiyaç sahiplerine aittir ve sadaka olarak 
algılanmamalı, emanetin sahibine verilmesi olarak görülmelidir. Bu konuyla 
ilgili Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.), “Onların mallarında muhtaç ve yoksullar 
için bir hak vardır.”36 buyurarak fakirlerin zenginin malında bir hakkı olduğunu 
açıklamıştır. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.) müminlere mallarının azalmasından 
korkmamaları gerektiğini, “Zekât vermek, maldan hiçbir şey eksiltmez.”37 hadisi ile 
açıklamıştır. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de “Allah, verilen zekâtları artırır...”38 
ayetiyle zekâtın ödenmesi durumunda malın bereketlenip verimli hâle geleceği 
bildirilmiştir.

Zekât verilirken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Öncelikle 
zekât verilirken niyet edilmesi gerekir. Zekât veren kimse, akraba ve komşuları 
içinde bulunan yoksullara öncelik tanımalıdır. Gerçekten fakir olan kimseyi 
iyi araştırmalıdır. Çevresinde ihtiyacı olan yoksa toplumdaki diğer kimselere 
yönelmelidir. Bu konuda peygamberimiz “Yoksula verilen sadaka bir; akrabaya 
verilen ise hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır.”39 
buyurmuştur. Bunların yanı sıra gösterişten uzak durulması ve malın iyisinden 
verilmesi istenmiştir. İnsanların kalbini kırmadan, nazikçe verilmesi de önemlidir.

36 Zâriyât suresi, 19. ayet.
37 Müslim, Birr, 69.
38 Bakara suresi, 276. ayet.
39 Nesâî, Zekât, 82; Tirmizî, Zekât, 26.

BİLGİ KUTUSU

Sadaka, bir insanın 
Allah (c.c.) rızası için 
kendi isteği ile yap-
tığı her türlü yardım 
ve iyiliğe denir.

BİLGİ KUTUSU

Bakmakla yüküm-
lü olduğumuz (anne, 
baba, çocuk, torun, 
büyük anne ve baba…) 
kimselere zekât veril-
mez.

DOLDURALIM

“Zekâtlar 
Allah’tan bir farz 

olarak ancak, yoksul-
lara, düşkünlere, zekât 

toplayan memurlara, gönülle-
ri İslâm’a ısındırılacak olanla-
ra, kölelere, borçlulara, Allah 
yolunda olana, yolda kalana 
mahsustur. Allah pek iyi bi-

lendir, hikmet sahibidir.”  
(Tevbe suresi, 60. ayet.)

Yoksullara 

Kavram haritasında verilen ayete göre zekât verilecek kimseleri yazarak 
kavram haritasını dolduralım.
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Zekât ve sadaka vermenin bireysel ve toplumsal açıdan birçok faydası 
vardır. Müslümanı cimrilik, bencillik gibi kötü huy ve duygulardan kurtarmanın 
yanı sıra onun malını başkalarının haklarından temizler ve malını korur.  İnsan 
Allah’a (c.c.) olan kulluk görevini yerine getirdiği için hem kendi mutlu olur 
hem de yoksullara yardım ettiği için toplumsal huzuru artırır. Zekât insana 
Allah’a (c.c.) şükretmeyi, öğretir, kişinin ahlakını güzelleştirir ve yardımlaşma 
duygusunu geliştirir. Dünyevi karşılık beklemeden sadece Allah (c.c.) rızası 
için yardım eden kimseler, paylaşma alışkanlığı kazanır. Diğer taraftan 
da  yardımlaşma duygusu toplumun varlığını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde 
sürdürebilmesi için büyük bir önem arz eder. Yardımlaşan toplumlarda 
toplumsal çatışma önlenir; toplumda barış ortamı sağlanır, zengin ve fakir 
arasında bir köprü  oluşur. Bunun sonucunda güvenli bir ortam olur ve 
hırsızlık, kıskançlık gibi durumlar azalır. 

Yardım etmek için zengin olmak gibi bir şart yoktur. Herkes kendi imkânları 
dâhilinde başkalarına yardım edebilir. Nitekim Kuran- Kerim’de, “O takva 
sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar 
ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.”40 
buyrulur. Ayrıca yüce Allah yardım eden, sadaka ve zekât veren kimseleri 
daha fazla nimetlendireceğini “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, 
yedi başak bitiren bir dane gibidir ki her başakta yüz dane vardır. Allah 
dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir.”41 
ayetiyle Müslümanlara bildirmiştir. Allah sadece dünyada karşılığını vermez, 
bu kimseleri ahirette de en güzel şekilde ödüllendirir.

40  Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.
41  Bakara suresi, 261. ayet.

“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırma-
yan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, 
üzüntü de çekmeyeceklerdir.” 

(Bakara suresi, 262. ayet.)

“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımız-
dan hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye 
vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lâyıktır.” 

(Bakara suresi, 267. ayet.)

“Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere 
gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. 
Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.” 

(Bakara suresi, 271. ayet.)

Yukarıdaki ayetlere göre zekât veren biri nelere dikkat etmelidir?
.............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................

İLKELER ÇIKARALIM
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2.4 Hac

İslam’ın beş şartından biri de hac ibadetini yerine getirmektir. Hac ibadeti, yüce 
Allah’ın “...Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmeleri insanlar üzerinde Allah’ın 
bir hakkıdır...”42 ayetiyle farz kılınmıştır. Bu ayet indikten sonra da Allah Resulü 
ashabına “Ey insanlar! Hac size farz kılındı, haccedin”43 buyurmuştur. Böylece 

akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı ve maddi durumu iyi olan bir Müslümanın 
ömründe bir kez hacca gitmesi emredilmiştir.  

Hac; imkânı olan Müslümanların Zilhicce ayının 9, 10 ve 11. günlerinde 
ihrama girerek, Arafat’ta vakfe yapması ve Kâbe’yi tavaf etmesi 

şeklinde yaptıkları farz bir ibadettir. 

Hac ibadeti, Kurban Bayramı arifesinde ve bayramın ilk 
üç günü yapılır. Hac ibadetini yerine getirmek için Mekke’nin 

çevresindeki mikat sınırlarında haccın farzlarından olan 
ihrama girilir. İhram, hac ve umre süresince, diğer zamanlarda 

helal olan traş olmak,  koku sürmek gibi bazı davranışları kendine haram 
kılmak demektir. İhram’a girerken niyet edilir ve telbiye duası okunur. 

İsteyenler sünnet olan “Selamlama Tavafı”nı yapar. Bayramdan bir gün önce yani 
arife günü Arafat bölgesine gidilir ve güneş batıncaya kadar bir süre orada durulur. 
Buna Arafat Vakfesi denir. Güneş battıktan sonra Müzdelife’ye geçerek burada 
sabah namazına kadar Müzdelife Vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır. 
Müzdelife’de sabah namazını kıldıktan sonra Mina’ya hareket edilir. Bayramın 
birinci günü sabahı, Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir. Ardından traş olunur 
ve ihramdan çıkılır. Daha sonra farz olan Ziyaret Tavafı ve Sa’y yapılır. Bayramın 
diğer günlerinde de Mina’da şeytan taşlanır. İsteyenler farz olan Ziyaret Tavafı’nı 
bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de yerine getirebilirler. Hac ibadetini yerine 
getiren Müslümanlar, Mekke’den ayrılmadan önce son bir kez Kâbe’yi tavaf ederler. 
Buna da “Veda Tavafı” adı verilir. Bundan sonra isteyenler, Medine’ye gidip burada 
Mescid-i Nebi ve Peygamberimizin kabri başta olmak üzere bazı mübarek yerleri de 
ziyaret ederler.

42  Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.
43  Müslim, Hac, 412.

  Hacta her yıl yaklaşık beş milyon insanı bir araya getiren duygu ne olabilir?

BİLGİ KUTUSU

Telbiye Duası: “Leb-
beyk Allahümme Leb-
beyk. Lebbeyke la şeri-
ke leke lebbeyk. İnne’l 
hamde ve’n-nimete 
leke ve’l-mülk la şerike 
lek.

Arife günü 
güneş 
batıncaya 
kadar 
arafatta 
vakfe yapılır.

Bayram günü 
sabah namazına 
kadar müzdeli-
fede vakfe yapılır 
ve sabah namazı 
burada kılınır. 
Şeytan taşlamak 
için taş toplanır.

Bayram sa-
bahı Mina’da 
şeytan taş-
lanır. Kur-
ban kesilir 
ve traş olu-
nup ihram-
dan çıkılır.

Kabe tavaf 
edilir. Tavaf, 
Kabe’nin 
etrafında 
ibadet niyetiyle 
yedi kez 
dönmektir.

Safa Merve 
tepeleri 
arasında 
yedi kez 
gidip 
gelmektir.

Mikat 
sınırında 
niyet edilir 
ve telbiye 
duası 
okunur.

Bayramın 
ikinci ve 
üçüncü 
günü de 
Mina’da 
şeytan 
taşlanır.

Haccın yapılış aşamaları
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Hac ibadeti, Allah’ın rızasını kazanmak, O’na yaklaşmak ve verdiği tüm 
nimetlere şükretmek için yapılır. Bu ibadeti yapan Müslümanlar sosyal 
ve ekonomik kimliklerinden sıyrılarak Allah’ın (c.c.) huzurunda mal, 
makam, dil, ırk, cinsiyet gibi farklılıkların bir üstünlük ifade etmediğini ve  
tüm Müslümanların kardeş olduğunu hatırlarlar. Diğer insanlara saygı 
gösterme, nezaket, canlıları koruma gibi olumlu özellikleri geliştirirler. 
İnsanlar, mahşer gününü hatırlayarak ölüm gelmeden önce tövbe ederler. 
Samimiyetle ve gerçekten pişman olarak yaptıkları tövbelerin burada geri 
çevrilmeyeceğini bilirler ve günahlardan arınırlar. Peygamberimiz (s.a.v.) 
bu konuda, “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa 
annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan 
döner.”44 buyurmuştur.

Hac, insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır. İnsanın mala olan 
bağlılığını azaltır ve yoksullara karşı merhametli olma duygusunu geliştirir. 
Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, ülkeleri, dilleri ve ırkları ayrı olan 
Müslümanları aynı amaç için bir araya getirir. Müslümanların birlikteliğini 
ve gücünü ifade eder, kardeşlik duygusunu artırır. “Ben duygusu” yerini, 
“biz duygusuna” bırakır. Farklı yerlerde yaşayan Müslümanların birbirleriyle 
tanışmalarını, dert ve problemlerine çözüm üretmelerini sağlar. Hacdan dönen 
Müslümanlar bundan sonraki davranışlarında daha dikkatli olmaya çalışır.

44  Buhârî, Hac, 4.

BİLGİ KUTUSU
Umre, hac günleri 

dışında ihrama girerek 
tavaf ve sa’y yaptık-
tan sonra, tıraş olup 
ihramdan  çıkmaktan 
ibaret olan bir ibadet-
tir.
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2.5 Kurban

Kurban, dinimizde yapılması istenilen ibadetlerden birisidir. Akıllı, ergenlik 
çağına gelmiş ve zekât verebilecek seviyede zengin olan Müslümanların bu 
ibadeti yerine getirmesi istenmiştir. Kuran’ı Kerim’de kurban kesilmesi ile 
ilgili “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.”45 buyrulmuştur. Peygamberimiz 
(s.a.v.) de “Kimin hâli vakti yerinde olur da kurban kesmezse mescidimize 
yaklaşmasın.”46 buyurarak, imkânı olan Müslümanları kurban kesmesi 
konusunda uyarmıştır. Kurban, sözlükte yaklaşmak ve yakınlaşmak anlamlarına 
gelir. Dinî terim olarak ise Allah’a (c.c.) yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmak 
amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikte bir hayvanı ibadet amacıyla 
kesmektir.  Kesilen bu hayvana kurban denir. Kurban kesmenin zamanı, 
bayram namazından sonra başlar ve kurban bayramının üçüncü gününe 
kadar devam eder.

Kurban kesen kimse, Allah’a (c.c.) olan saygı ve sevgisini göstermiş olur 
ve Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanır. Allah’ın (c.c.) emrini yerine getirir ve 
O’na teslim olur. Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükreder.  Allah’ın (c.c.) rı-
zası için kesilen kurbanlarla ilgili Kur’an-ı Kerim’de “Onların ne etleri ne de 
kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin Allah’ın emirlerine olan bağlılığınız O’na 
ulaşır…”47 ayetiyle Allah’a (c.c.) ulaşan şeyin samimiyetimiz ve takvamız oldu-
ğu belirtilir.

45 Kevser suresi, 2. ayet. 
46 İbn Mâce, Edahi, 2.
47 Hac suresi, 37. ayet. 

“Kurban olmak” deyimi ne anlama gelir?
BİLGİ KUTUSU

Aşağıdaki şartları ta-
şıyan kimseler kurban 
kesmelidir.

1. Müslüman olmak.
2. Akıllı olmak.
3. Ergenlik çağına gel-
mek.
4. Özgür olmak.
5. Yolcu olmamak.
6. Nisâp miktarınca mal 
veya paraya sahip ol-
mak.

HAC

İnsana

TAMAMLAYALIM

Haccın insana kazandırdıklarını yukarıdaki boşluklara yazarak tamamlayınız.

kardeşlik bilinci
kazandırır.
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Kurban ibadeti toplumda sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya vesile olur. Dinî 
bir görev olarak kesilen kurbanlar birçok yoksula ve hayır kurumlarına ulaşır. Kurban 
kesen bir kimse, kurban etini Müslüman kardeşleriyle paylaşır. Bu da toplumdaki 
kardeşlik ve dostluk bağlarını kuvvetlendirir. Kurban eti, Peygamberimizin (s.a.v.) tav-
siyesi üzerine üçe bölünür.48 Bir kısmı yoksullara dağıtılır, bir kısmı bayramda gelen 
misafirlere ikram edilir, bir kısmı da ev halkı için ayrılır. Kur’an-ı Kerim’de de bu konuyla 
ilgili şöyle buyrulur: “Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve giz-
lemeyen fakirlere yedirin…”49 Ülkemizde birçok hayır kurumu gerek yurt içinde ge-
rekse yurt dışında kurbanları yoksullara ulaştırıp kardeşlik bilincini oluşturur. Kurban 
derileri ise evde kullanılabileceği gibi hayır kurumlarına veya fakirlere verilebilir. Ayrıca 
Kurban Bayramı sayesinde Müslümanlar sevdikleriyle bir araya gelir, mutluluklarını ve 
üzüntülerini paylaşır.

Kurban keserken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Öncelikle Kurban 
edilecek hayvanın cinsine göre belli bir yaşa gelmesi ve herhangi bir engelinin bulun-
maması gerekir. Kurban kesilirken, hayvanın yönü kıbleye doğru çevrilmeli, “Bismillahi 
Allahu ekber” denilerek kurban edilmelidir. Kurbanı kesecek kişinin bu işin ehli olması 
gerekir. Bu yüzden kendisi kurban kesmeyi bilmeyen biri, kesim işlemi için vekil tayin 
edebilir. Kurban kesilirken hayvana, iyi davranmalı ve eziyet verici davranışlardan ka-
çınılmalıdır.  Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) de bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur: 
“Allah her işi güzel yapmayı istemiştir. Bir hayvanı kestiğinizde de kesimini güzel yapın. 
(Biriniz hayvan keseceği zaman) bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın!”50 Ke-
sim yerinde de çevre temizliğine ve sağlık kurallarına uyulmalıdır. Allah (c.c.) rızası için 
ibadet ederken başka insanlara rahatsızlık verilmemelidir.

48 Ebû Dâvût, Dahâyâ, 10.
49 Hac suresi, 36. ayet.
50 Müslim, Sayd, 57.

PAYLAŞALIM
Kurban kesmek Hz. Âdem’den (a.s.) bu zamana kadar yapılan bir ibadettir. Fakat bugünkü 

şekli Hz. İbrahim’e  (a.s.) dayanır.
Bu konu, Kur’an-ı Kerim’de şöyle açıklanmaktadır:
“Hz. İsmail, babası Hz. İbrahim (a.s.) ile beraber yürüyüp gezecek çağa gelince, ‘Yavrucuğum, 

rüyada seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün, ne dersin?’ dedi. Hz. İsmail de: ‘Babacığım, 
emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulursun.’ dedi. Her ikisi de teslim olup 
alnı üzerine yatınca, ‘Ey İbrahim, rüyayı doğruladın. Biz Muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. 
Çünkü bu, gerçekten çok açık bir imtihandır.’ dedik. Biz oğlunun yerine ona büyük bir 
kurbanlık fidye verdik. Geride gelecekler arasında ona iyi bir ün bıraktık. ‘İbrahim’e selam!’ 
dedik. Biz, Muhsinleri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır.” 
                                                                          (Saffat suresi, 102-111. ayetler.)

Hz. İbrahim’in bu kıssasına göre
• Sizce Hz. İbrahim (a.s.) ne hissetmiştir?
• Sizce Hz. İsmail (a.s.) ne hissetmiştir?
• Siz Allah için neleri feda edebilirsiniz?
• Bu kıssadan çıkarılacak asıl mesaj sizce nedir? 

Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 
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Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanların dışında adak ve akika olmak üzere 
kurban çeşitleri de vardır. İsteklerimizin gerçekleşmesi için  Allah’a (c.c.) kesme-
ye söz verip adadığımız kurbanlara adak kurbanı denir. Adak kurbanların etin-
den, kesen kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler yiyemezler ve tamamını 
fakirlere dağıtırlar. Eğer yerlerse yediklerinin bedelini fakirlere vermeleri gere-
kir. Akika kurbanı ise, doğan çocuk için kesilen kurbana denir. Allah’a (c.c.) şükür 
niyetiyle, isteyen kimselerin hem kız hem de erkek çocukları için kesilir. Kesilen 
bu kurban yenilir, yedirilir ve başkalarına sadaka olarak verilir.

3. Salih Amel

Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılan her türlü güzel, 
doğru ve faydalı davranışlara salih amel denir. Yüce Allah (c.c.), iman eden 
insanlardan imanlarını olgunlaştırmaları için ibadet etmelerini ve salih 
amellerde bulunmalarını istemiştir. Çünkü iman, güzel amellerle kuvvetlenir 
ve bir anlam kazanır. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan başlıca 
ibadetlerin yanı sıra bir kimseye yardım etmek, yoldan bir engeli kaldırmak, 
yapılan bir işi en güzel şekilde yapmak, çalışmak, ilim öğrenmek gibi birçok 
iyi davranış da salih amel olarak kabul edilir. Yapılan tüm bu davranışların 
karşılığı ise sadece Allah’tan (c.c.) beklenir.

Yüce Allah (c.c.), insanları iyilik yapmaya yönlendirmiş ve güzel 
davranışlarda bulunup salih amel işleyen kimseleri övmüştür. Bu konuyla ilgili 
yüce Allah şöyle buyurmuştur: “İman edip salih ameller işleyenlere gelince 
insanların en hayırlısı onlardır… Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da 
Allah’tan hoşnut olmuşlardır.”51 Salih amel işleyen kimselerin sadece ahiret 
mutluluğu için değil dünya huzuru için de güzel davranışlarda bulunması 

51  Beyyine suresi, 7-8. ayetler.

Kurbanlık Hayvanlar Kaç Kişi Adına 
Kurban Edilir?

Kurbanlık Hayvanın 
Nitelikleri

Koyun ve Keçi 1 kişi adına 
kurban edilir.

En az 1 yaşını 
doldurmuş 
olmalıdır.

B
u 

ha
yv
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n 

he
rh

an
gi
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r 
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rü
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ı 
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Sığır ve Manda 1-7 kişi arasında 
ortaklaşa kurban edilir.

En az 2 yaşını 
doldurmuş 
olmalıdır.

Deve 1-7 kişi arasında 
ortaklaşa kurban edilir.

En az 5 yaşını 
doldurmuş 
olmalıdır.

“Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de 
evlatlarınız. İman edip salih amel yapanlar müstesna, onlara 
yaptıklarının kat kat fazlası mükâfat vardır.” (Sebe suresi, 37. ayet.)

“Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz, ancak kalpler-
inize ve amellerinize bakar” (Müslim, Birr, 34.)

Ayet ve hadiste verilmek istenen ortak mesaj nedir?
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gerekir. Çünkü insan faydalı işler yaptığı takdirde kendini psikolojik anlamda 
daha iyi hisseder ve diğer insanlara karşı daha duyarlı olur. Nitekim yüce 
Allah (c.c.), salih amellerin dünyada hoş bir hayat sağlayacağını ve bu sebeple 
Müslümanları ödüllendireceğini “Erkek veya kadın, kim mümin olarak salih 
amel işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatını, 
yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.”52 ayetiyle bildirmiştir. Ayrıca 
ölümünden sonra kulun kendisiyle birlikte gidecek olan şeyin de salih amel 
olduğunu Peygamberimiz (s.a.v.) “Üç şey ölüyü mezara kadar takip eder; 
ikisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı 
geri döner, ameli kalır.”53 hadisiyle ifade etmiştir. “Her nefis yarın için ne 
hazırladığına bir baksın...” 54 ayetiyle de ahirette güzel bir hayat için kulun 
salih amellere ihtiyacı olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Yüce Allah’ın (c.c.) kullarından istediği salih ameller toplum için büyük 
önem arz eder.  İnsanların yaptığı güzel davranışlar toplumun huzurunu artırır 
ve toplumda barış ortamı oluşturur. Herkes güzel davranışlar yapmaya meyilli 
olur ve kötü davranışlar azalır. Böylece toplumda sevgi, saygı, karşılıklı güven 
ve dayanışma egemen olur. Ayrıca salih amel işlemeyi hayatının merkezine 
koyan kimseler dünyasını cennete dönüştürür. 

52  Nahl suresi, 97. ayet.
53  Müslim, Zühd, 5.
54  Haşr suresi, 18. ayet.

Öğretmen, sıranın ba-
şından salih amel oyu-
nunu başlatır. 

İlk sıradaki öğrenci 
aklına gelen salih amel 
örneğini söyler ve he-
men sıra yanındaki ar-
kadaşına geçer. Sırayla 
hızlı bir şekilde örnekler 
söylenir. Belli bir süre 
içerisinde cevap vere-
meyen veya arkadaşının 
söylediği amelin aynı-
sını söyleyen öğrenci 
oyundan çıkar. Bir kişi 
kalana kadar salih amel 
oyunu devam eder. 

 OYNAYALIM

YORUMLAYALIM

“Biz hiç, iman edip makbul ve güzel iş yapanlara, ülkede fesat çıkararak düzeni bozanlarla 
aynı muameleleri yapar mıyız?” (Sad suresi, 28. ayet.)

“Suçlular, Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, ‘Rabbimiz! Gerçeği gördük ve işittik. 
Artık şimdi bizi dünyaya geri gönder ki, salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmak-
tayız.’ dedikleri vakit, onları bir görsen!” (Secde suresi, 12.ayet.) 

“İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müj-
dele!” (Bakara suresi, 25. ayet.)

“Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin ak-
lına gelmeyen şeyler hazırladım.” (Müslim, Cennet, 2.)

Hadis ve ayetlerde verilmek istenen ortak mesaj nedir? Yorumlayınız.
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HZ. ALİ’NİN ÖRNEK ŞAHSİYETİ VE İBADETİN ÖNEMİNE DAİR SÖZLERİ 

Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamberin (s.a.v.) amcası Ebu Talip’in en küçük oğludur. Annesi ise Esed’in kızı Fatıma (Ö.4/625-
626)’dır. O, Hz. Peygambere (s.a.v.) sekiz yaşından itibaren annelik yapmıştır. Bu sebeple Peygamberimiz ona “ikinci 
annem” demiştir. Hz. Ali’nin babası Ebu Talip, Hz. Peygamberi (s.a.v.) kendi evladı gibi büyütmüş, evleninceye kadar 
evinde barındırmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.), evlenince Ebu Talip’in evinden ayrılarak Hz. Hatice’nin (r.a.) evine 
taşınmıştır. Hz. Ali (r.a.), bundan 5 yıl kadar sonra, miladi 600 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. 

Hz. Ali (r.a.), çocukluğunda hiç puta tapmadığı için kendisi daha sonraları Kerremallahu veche (Allah yüzünü 
şereflendirsin) sıfatıyla anılmıştır. Sahabe arasında bu sıfatla anılan tek kişidir. Çeşitli künye ve unvanlarla anılan Hz. 
Ali’nin (r.a.) aslan anlamında “Haydar”, Allah’ın (c.c.) güçlü aslanı anlamında “Esedullahi’l-Gâlib”, Allah’ın (c.c.) rızasını 
kazanmış anlamında “el-Murtazâ” gibi lakapları da vardır. 

Hz. Peygamber (s.a.v.), geçim darlığı çeken amcası Ebû Talip’in yükünü hafifletmek için Hz. Ali’yi (r.a.) beş yaşında 
iken yanına aldı. Bu tarihten itibaren Hz. Ali (r.a.) onun yanında büyüdü ve hicrete kadar Mekke’de onun evinde kaldı. 
10 veya 11 yaşlarındayken Hz. Muhammedin (s.a.v.) peygamberliğine ilk iman edenlerden ve Hz. Peygamberle (s.a.v.) 
ilk namaz kılanlardan olduğu bilinmektedir. İslam’ın yayılmasında ve güçlenmesinde, çocuk olmasına rağmen her 
zaman Hz. Peygambere (s.a.v.) destek olmuştur. 

Mekke müşriklerinin eza ve cefalarını gittikçe artırmaları ve hatta kendisini öldürme hazırlıklarına girişmeleri üzerine 
Medine’ye hicret etmeye karar veren Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak, 
yokluğunu gizlemek ve üzerindeki emanetleri sahiplerine vermek maksadıyla Hz. Ali’yi (r.a.) Mekke’de bırakmıştır. 
O da geceyi Peygamberin (s.a.v.) yatağında geçirerek, onun evde olduğu kanaatini uyandırmıştır. Daha sonra da Hz. 
Peygamberin (s.a.v.) kendisine bıraktığı emanetleri sahiplerine iade edip yine onun emri ile Mekke’den ayrılarak 
Kubâ’da Hz. Peygambere (s.a.v.) yetişmiştir. Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma 
sağlamak amacıyla, kardeşleştirme (muâhât), Hz. Peygamber (s.a.v.) onu kendisine kardeş seçmiştir. 

Hz. Ali (r.a.) hicretin ikinci yılının son ayında, Hz. Peygamberin (s.a.v.) kızı Fatıma ile evlendi. Bu evlilikten Hasan, 
Hüseyin ve Muhsin adlı oğulları ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm adlı kız çocukları dünyaya geldi. Hz. Ali (r.a.), Hz. Fatıma 
hayattayken başka evlilik yapmadı. Ancak Fatıma’nın vefatından sonra evlendi. Hz. Ali (r.a.) ve Fatıma’nın çocuklarından 
Hz. Hasan’ın nesli genelde “Şerif”, Hz. Hüseyin’in nesli ise “Seyyid” unvanıyla bilinir. 

Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamberle (s.a.v.) birlikte Tebük dışındaki bütün savaşlara katıldı. Bu gazvelerde sancaktarlık yaptı 
ve büyük kahramanlıklar gösterdi. Bedir Savaşı’na çıkarken Hz. Peygamberin (s.a.v.) önünde iki siyah sancaktan birini o 
taşıyordu. Uhut Savaşı’nda, düşman tarafından tuzak olarak kazılan çukurlardan birisine düşen Hz. Peygamberi (s.a.v.), 
elinden tutarak Talha b. Ubeydullah ile birlikte buradan çıkardı. Bu gazvede, Hz. Peygamberi (s.a.v.) koruyan ve onunla 
birlikte dağa sığınan az sayıda sahabiden biriydi. 

Hz. Ali (r.a.), Uhut, Hendek ve Mustalikoğulları ile yapılan savaşlardaki kahramanlıklarıyla ve özellikle Hendek 
Savaşı’nda hendeği aşmak isteyenlerle olan mücadelesiyle ünlüdür. Hendek Savaşı’ndan sonraki Kurayza Savaşı’nda 
sancağı taşıyan Hz. Ali (r.a.), aynı zamanda öncü birliklerin başında yer aldı. 

Hz. Ali (r.a.), Hudeybiye Antlaşması’nın metnini yazdı ve aynı zamanda antlaşmanın şahitleri arasında yer aldı. Hz. 
Peygamber (s.a.v.) tarafından, Hayber’in fethinden önce, Fedek’e, Sa’doğulları üzerine gönderilen 100 kişilik askerî 
birliğe komutanlık yaptı. Hz. Peygamber (s.a.v.) Hayber seferine çıkarken beyaz renkli sancağı Hz. Ali’ye (r.a.) verdi ve 
bu hücum sonunda Hayber’in fethi gerçekleşti. Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’nin ve daha sonra Taif’in putlardan 

OKUMA METNİ
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arındırılması görevi kendisine verildi. Huneyn Savaşı’nda, başlangıçta Müslümanların bozguna uğradığı esnada, Hz. 
Peygamber’le (s.a.v.) birlikte sebat edenler arasında o da bulunuyordu. 

Hz. Peygamberin (s.a.v.) vasiyeti üzerine cenazesini Hz. Ali (r.a.), Hz. Abbas (r.a.), onun oğulları Fazl, Kusem ve Üsâme 
b. Zeyd birlikte yıkadılar.

Hz. Ali (r.a.) ilk üç halife döneminde Medine’de kaldı. Savaşlara katılmadı ve idari görevlerde bulunmadı. Kur’an 
ve hadis konusunda bilgin olduğu için Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Ömer (r.a.) halifelikleri döneminde, özellikle dinî ve 
toplumsal meselelerde kendisine danışırlardı. Hz. Ömer (r.a.)  zamanında, hicretin takvim başlangıcı olarak kabul 
edilmesine dair Hz. Ali’nin (r.a.) yapmış olduğu teklif kabul edildi. Hz. Ömer’in (r.a.) vefat etmeden önce halife seçimini 
havale ettiği altı kişilik şûra üyeleri arasında Hz. Ali (r.a.) de vardı. Bu üyeler arasından Hz. Osman (r.a.) halife seçildi ve 
Hz. Ali (r.a.) ona bîat etti. 

Hz. Ali (r.a.). Hz. Osman’ın (r.a.) öldürülmesi üzerine Medine’de kendisine teklif edilen hilafete geçmeyi kabul etti. 
Aynı zamanda o, Benî Hâşim’den ilk halife olandır. 

Hz. Ali (r.a.), Kûfe’de bir harici olan Abdurrahman b. Mülcem tarafından zehirli bir hançerle bir sabah namazında 
yaralandı ve aldığı yaranın tesiriyle, 63 yaşında hicrî 40/ milâdî 661 yılında vefat etti. Cenaze namazını oğlu Hasan 
kıldırdı. Hilâfeti 4 yıl 9 ay sürdü. 

Hz. Ali (r.a.) ortaya yakın kısa boylu, koyu esmer tenli, iri siyah gözlü, uzuna çalan yuvarlak yüzlü, sık ve geniş sakallı, 
güler yüzlü idi. Küçük yaştan itibaren Hz. Peygamberin (s.a.v.) yanında ve onun terbiyesinde büyüdü. Hz. Peygamber’in 
(s.a.v.) en sıkıntılı anlarında yanında yer almıştır. O, Müslümanlar arasında ilim, takva, ihlas, samimiyet, fedakârlık, 
şefkat, merhamet ve kahramanlık gibi yüksek ahlaki ve insani vasıflar bakımından özel bir yere sahiptir. Aynı zamanda 
Müslümanlar arasında kahramanlık ve cesaretin simgesi olmuştur. 

Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygambere (s.a.v.) vahiy kâtipliği yapmıştır. Onun fıkıh alanındaki üstünlüğü de sahabiler tarafından 
tartışılmayan bir gerçektir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) onun ilmi ile ilgili şöyle demiştir: “Ey Ali, ben ilmin şehriyim, 
sen ise onun kapısısın.” O hayatında söylediğini yaşayan biriydi. Adalet sahibi ve insan haklarına son derece riayet 
eden bir idareciydi. 

Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamberin (s.a.v.) hayatında Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberlemiş bulunan ve onun hükümlerine 
vakıf olan sahabilerden biriydi. Ayetlerin  nerede ve ne zaman nâzil olduğunu çok iyi bildiğini söylerdi. Güzel Kur’an 
okurdu. Ondan kıraat öğrenen tâbiîler vardır. Kur’ân hakkında şöyle derdi: 

 “Bana Allah’ın kitabından sorunuz! Allah’a ant olsun ki, ister gece, ister gündüz indirilmiş olsun, bilmediğim bir tek 
ayet yoktur.” ve “Allah için, Kur’an’a uyun.”  

“Allah’ın beyanıyla (Kur’an’la) faydalanın, Allah’ın öğüdüyle öğütlenin. Kur’an, öğüdünde  aldatmayan, yol 
göstermede insanı azdırmayan, söyleyişte yalan söylemeyen bir öğütçüdür. Kur’an’la oturup kalkan, doğrulukta 
noksanlaşmadan oturup kalkar. Hiç kimseye Kur’an’dan sonra bir ihtiyaç, bir yoksulluk gelip çatmaz. Dertlerinize 
ondan şifa dileyin; güçlüklerinize ondan yardım isteyin; Allah’tan Kur’an’la dilediğinizi dileyin; onunla Allah’a yönelin.”

“Allah’ın kitabına sarılın; sağlam ip, apaçık ışık, fayda veren şifa, susuzları kandıran su odur. Odur yaşayana temizlik 
veren, odur sarılana kurtuluş ihsan eden. Eğriltmez ki düzeltmeye muhtaç olsun; eğilmez ki halkı yorsun. Dillerde çok 
okunmaktan, kulaklarda çok dinlenmekten yıpranmaz. Onunla söz söyleyen doğru söyler, onunla amel eden yürür 
gider öne geçer.” 

“Kur’an’ı öğrenin. O, sözlerin en güzelidir. Hükümlerini belleyin. Çünkü bu belleyiş, gönüllerin ilkbaharıdır. Onu güzel 
bir tarzda okuyun. Bu okuyuş, haberlerin en güzelini okumaktır.” 
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“Gel, Kur’ân-ı Kerîm’i okumaya gayret sarf et! Hükümleriyle amel eden ve okunuşuna özel bir itina göstererek ona 
saygı duyan kâmil insanlar içinde yaşa! Kur’an-ı Kerîm’i güzel bir ahenk ve sesle okuyup anlamı üzerinde düşünmek, 
büyük bir mutluluk vesilesidir. Kur’ân’ı derin bir heyecan ve kendinden geçercesine okuyarak Allah’a yakın olmak 
isteyenler, bu arzularına kavuşurlar.” 

Hz. Ali (r.a.), sünneti de en iyi bilen sahabîlerden biriydi. Hz. Peygamberden (s.a.v.) 586 hadis rivayet etmiştir. Bu 
sebeple o, Kur’an ve sünnete bağlılığıyla ve onlara dair derin bilgisiyle tanınır. 

Hz. Ali (r.a.) günlük ibadetler konusunda da son derece titiz ve takva sahibi bir şahsiyettir. İbadet ederken mescitte 
şehit edilmiştir. Hz. Ali(r.a.), ibadetlerin önemi ve yerine getirilmesi konusunda bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Bu 
tavsiyelerden bazıları şunlardır: 

“Allah’ın buyruklarından yararlanın, Allah’ın öğütleriyle öğütlenin, Allah’ın nasihatlerini tutun.” 

“Namaz her takva sahibinin, Allah’tan sakınan kişinin Allah’a yakınlaşmasıdır. Hac, her zayıfın cihadıdır. Her şeyin bir 
zekâtı vardır; bedenin zekâtı ise oruçtur...” 

“Allah için, Rabb’inizin evini (Kâbe) ziyareti bırakmayın. Hayatta bulunduğunuz sürece o evi boş bırakmayın; çünkü o 
ev, terk edilirse dininizin bir farzını terk ettiğiniz için size ne Allah, ne de halk iyi gözle bakar.” 

 “İyiliği buyurmayı ve kötülükten sakındırmayı terk etmeyin; yoksa başınıza aranızdaki kötüler geçer de sonra dua 
edersiniz, ama duânız kabul edilmez.” 

Hz. Ali (r.a.), güzel konuşması ve üstün hitabeti ile tanınır. Kaynaklar, onun pek çok hutbe, mektup, güzel ve hikmetli 
sözünü bize ulaştırmıştır. Bütün Müslümanların kalbinde taht kurmuş olan Hz. Ali (r.a.), askerî ve siyasi başarıları, 
dindarlığı, ilmi kişiliği ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) damadı olması dolayısıyla, tarih boyunca bütün Müslümanlarca 
sevilip sayılan ve örnek alınan tarihi bir şahsiyettir. Hz. Ali (r.a.), bütün Müslümanların ortak bir değeridir. 

(Prof. Dr. İbrahim Sarıçam ( 8 Ekim 2004 tarihinde Bursa’da düzenlenen Hz. Ali Sempozyumu’na “Hz. Ali, Hayatı 
ve Şahsiyeti” adıyla sunulan bir tebliğinden hareketle, yazarı tarafından hazırlanmıştır.)

(Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı, s. 74-76)
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A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İnanç, ibadet ve ahlak ilişkisini açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………………………………………………………………………………………

2. Namaz kılmak insana ve topluma neler kazandırır? Listeleyiniz.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………………………………………………………………………………………

3. Oruç tutmanın faydaları nelerdir? Yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………………………………………………………………………………………

4. Zekât kimlere verilir? Yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………………………………………………………………………………………

5. Hac ibadeti Müslümanlar arasında nasıl bir etkileşime sebep olur? Açıkayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………………………………………………………………………………………

6. Kurban ibadetinin anlamını fedakarlık, yardımlaşma ve dayanışma açısından değerlendiriniz.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………………………………………………………………………………………

7. Salih ameli tanımlayarak günlük hayattan salih amele örnekler veriniz.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………..……………………………………………………………………………………………

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Peygamberimizle Ziyad b. Haris’in bir yolculuğu sırasında, konakladıkları yere bir şahıs gelerek 
Peygamberimizden bir şeyler istedi. Peygamberimiz de “Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey 
isterse, aldığı şey, ona baş ve karın ağrısı yapar!” buyurdu. Bu defa o şahıs, “Öyleyse bana zekâttan ver!” 
deyince, Peygamberimiz, “Allah, zekâtın kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına 
yetki verdi ve bizzat kendisi, onları sekiz kısma ayırdı. Eğer onlardan biri isen, vereyim.” buyurdu. (Ebu Davud, 
Zekât, 24.)
Yukarıdaki olayda Peygamberimizin yanına gelen kişiye aşağıdakilerden hangisi olduğu takdirde zekât 
verilmez?
A) Borçlu          B) Fakir          C) Yolda kalmış          D) Köle          E) Anne-Baba

2.  Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından değildir?
A) Kıbleye yönelmek
B) Elbiseyi ve namaz kılınacak yeri temizlemek
C) Hangi namazı kılacağını bilmek
D) Namaz kılarken gereken yerleri örtmek
E) Namazda Kur’an’ı Kerim okumak

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
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3. “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, 
başa kakmak ve incitmek suretiyle, sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak 
bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak, pürüzsüz bir kaya haline 
getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.” 
(Bakara suresi, 264. ayet.)
“Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. 
Size verilse, gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı, hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah 
zengindir, övgüye lâyıktır.” (Bakara suresi, 267. ayet.)

Yukarıdaki ayetler ışığında bir kimse zekâtı verirken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
A) Hayır niyetiyle vermeli
B) Malın iyisinden vermeli
C) Başa kakmadan  vermeli
D) Gösteriş için vermeli
E) İncitmeden vermeli
           
4. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah rızası için yapılsa bile salih amel olarak kabul edilmez?

A) İlim öğrenmek
B) Çalışmak
C) Yardım etmek
D) Gülümsemek
E) Dilenmek

5. Namaz kılmanın insana bireysel ve toplumsal açıdan birçok faydası vardır. Aşağıdakilerden hangisi 
namazın toplumsal faydalarından biridir?
A) Sorumluluk bilinci kazandırır.
B) Zamanı iyi kullanma imkânı verir.
C) Sosyal ilişkileri geliştirir.
D) Kul ile Allah arasındaki bağı güçlendirir.
E) İnsana ahlaki açıdan olgunluk kazandırır.

6. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin kazandırmak istediği faydalardan olamaz?
A) İnsana zorluklara karşı sabretme alışkanlığı kazandırır. 
B) Farklı ırk, dil ve kültürden gelen insanlarda kardeşlik duygularını artırır.
C) İhramla mal, mülk, mevki vb. farklılıkların önemli olmadığı duygusunu yaşatır.
D) İnsana kalabalık ve sadelik üzerinden mahşeri hatırlatır.
E) Kişiye farklı kültürleri tanıma ve değişik mekânları ziyaret etme imkânı tanır.
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7. Kenan Bey hacca gitmek için gerekli hazırlığını yapmış ve Arife günü mikat sınırlarına gelmiştir. Fakat 
haccı hangi sırayla yapacağını karıştırmaktadır.  Kenan Bey aşağıdaki sıralamalardan hangisine uygun 
hareket ederse haccını doğru sırayla yapmış olur?
A) İhram- Arafat Vakfesi- Şeytan Taşlama- Tavaf- Sa’y
B) İhram- Tavaf- Sa’y- Arafat Vakfesi- Şeytan Taşlama 
C) Tavaf- İhram- Arafat Vakfesi- Şeytan Taşlama-  Sa’y
D) İhram- Şeytan Taşlama- Arafat Vakfesi-Tavaf- Sa’y
E) İhram- Arafat Vakfesi- Tavaf- Sa’y- Şeytan Taşlama 

8. “Sayılı günlerde olmak üzere oruç size farz kılındı. Sizden kim hasta olur veya yolculuk halinde bulunursa 
tutamadığı gün sayısınca başka günlerde oruç tutar. Oruç tutmaya güçleri yetmeyenlere bir fakiri doyuracak 
fidye gerekir”. (Bakara suresi, 184. ayet.)
Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tutulamayan oruçların kaza edileceği
B) Farz olan orucun belirli günlerde tutulacağı
C) Seyahat edenler için oruç tutmada kolaylık sağlanacağı
D) Oruç tutmak için niyetlenileceği
E) Oruç tutamayanların fakirlere yardım edeceği

9. Cihan Bey, kronik tansiyon ve şeker hastasıdır. Yeliz Hanım, geçirdiği kaza nedeniyle bir süre altı saatte 
bir ilaç almak zorundadır. Ayşe Hanım sürekli kalp rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanmaktadır.  Fatih Bey ise 
İzmir’den Erzurum’a yolculuk edecektir.

Bu durumda orucunu tutamayan bu dört kişiden hangileri oruçlarını kaza etmeli, hangileri fidye ödemelidir?

A) Cihan Bey fidye ödemeli diğerleri kaza etmelidir. 
B) Ayşe Hanım ile Cihan Bey fidye ödemeli,  diğerleri kaza etmelidir. 
C) Fatih Bey kaza etmeli, diğerleri fidye ödemelidir.
D) Cihan Bey ile Yeliz Hanım fidye ödemeli, diğerleri kaza etmelidir.          
E) Cihan Bey ile Ayşe Hanım kaza etmeli, diğerleri fidye ödemelidir. 

10. İnsan yaratılış gereği üstün bir kudretin bulunduğuna inanmış, ona saygı göstermiş ve inancını bazı davranışlarla 
göstermek istemiştir. Böylece insanın olduğu her yerde inanç, inançlı insanların olduğu  her yerde de imanın tabii bir 
yansıması olarak ibadetler ortaya çıkmıştır.

Yukarıdaki paragrafa göre Allah’a (c.c.) inanan bir kimse aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

A) Zorunlu yapması gereken ibadetleri yerine getirir.
B) İbadetleri gönüllü bir şekilde ve içtenlikle yapar.
C) Güzel davranışlar yapmaya istekli olur.
D) İbadet ederek toplumsal mevki kazanmaya çalışır.
E) Allah’a olan sevgi ve saygısını belli etmeye çalışır.
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BULALIM

Bulmacayı çözüp pembe bölümdeki şifreyi bulunuz.
SORULAR
1- Belli şartlara ve kurallara uygun ola-
rak günde beş vakit yerine getirilmesi Al-
lah tarafından emredilen İbadet. 2- “Leb-
beyk Allahümme Lebbeyk” diye başlayan 
duanın adı. 3- Dinde imanı ve ibadetle-
ri tamamlayan üçüncü unsur. 4- Hacda 
şeytan taşlananan bölgenin adı. 5- Ha-
cıların giydiği kıyafet. 6- Allah rızası için 
fakirlere yapılan karşılıksız yardım. 7- 
Kâbe’nin etrafında yedi kez ibadet ama-
cıyla dönmek. 8- Allah’a kulluk etmek, 
O’na saygı göstermek. 9- Sözlükte “bir 
şeyden uzak durmak, bir şeye karşı ken-
dini tutmak” anlamına gelen ibadet. 10- 
Dinimizce zengin sayılan bir Müslümanın 
yılda bir kez malının belli bir miktarını 
ihtiyaç sahiplerine vererek gerçekleştirdi-
ği ibadet. 11- Namaz için ön şart olan 
temizlik türü. 12- Hac günlerinde Ara-
fat’ta belli bir süre durmak. 13- Allah’a 
yaklaşmak ve O’nun rızasını kazanmak 
amacıyla belirli bir zamanda uygun nite-
likte bir hayvanı ibadet amacıyla kesmek. 
14- Allah’ın rızasını kazanma amacıyla 
yapılan her güzel iş ve davranış. 15- Hac 
günlerinin dışında, ihramlı olarak Kâbe’yi 
tavaf edip Safa ile Merve arasında say 
yaptıktan sonra tıraş olmak suretiyle ih-
ramdan çıkarak yapılan ibadet. 16- Farz 
orucun tutulduğu ay. 17- Hz. İbrahim’in 
(a.s.) oğlu. 18- Rüku ve secdesi olmayan 
namaz. 19- Kabe’yi inşa eden peygam-
ber. 20- İbadetleri yerine getirmek için 
bir araya gelen topluluk. 21- Namazda 
belli bir miktar Kur’an okumak. 22- Yeni 
doğan kız ve erkek çocukları için kesilen 
kurbanın adı. 23- Müslümanların kıblesi. 
24- Orucun bilerek bozulması durumun-
da tutulması gereken altmış günlük oruç. 
25- Oruç tutmak için gece yenen yemeğin 
adı. 26- İsteklerimizin gerçekleşmesi için  
Allah’a söz verip kestiğimiz kurbanın adı. 
27- Gönülden inanma, teslim olma. 28- 
Farz olan ramazan orucu dışında 9, 10 ve 
11. günlerinde nafile oruç tutulan ay.
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KUR’AN’A GÖRE 
HZ. MUHAMMED

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM:

1.	 Peygamber	 Efendimiz’in	 (s.a.v.)	 ev	 hayatını	 ve	
çevresindeki	 insanlarla	 olan	 ilişkisini	 araştırıp	 sınıfta	
paylaşınız.

2.	 Hz.	Muhammed’in	(s.a.v.)	yaşadığı	zamandan	bugüne	
kadar	 insanlığa	 olan	 etkileri	 nelerdir?	 Düşüncelerinizi	
defterinize	yazınız.

3.	 Kur’an-ı	Kerim’den	Tevbe	suresi	128,	Al-i	İmran	suresi	
159	 ve	 Kalem	 suresi	 4.	 ayetlerin	 meallerini	 bulunuz	 ve	
sınıfta	paylaşınız.		

4.	 Rahmet	 kavramının	 anlamını	 araştırıp	 defterinize	
yazınız.	

3. 
ÜNİTE

ÖĞRENME ALANI: HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
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HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

1. Hz. Muhammed Bir İnsandır.

Yüce Allah (c.c.), kendisine kulluk için yarattığı insanoğlunu dünyada reh-
bersiz bırakmamış ve peygamberlerle onlara yol göstermiştir. Peygamberleri 
de vahiy ile desteklemiştir. Allah (c.c.), kullarının dünyada ve ahirette mutlu 
olmalarını amaçlamıştır. 

Peygamberler, insanlara örnek olan ve Allah’ın (c.c.) kelamını ileten elçi-
lerdir. “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe ka-
vuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.”1 
ayeti bu gerçeği bildirmektedir. Peygamberlerin gönderiliş amaçlarının en 
önemlilerinden biri insanlara örnek olmak olduğu için insanî özellikler taşı-
maları doğaldır. İnsanlar için en iyi örnek kendi içlerinden insan bir peygam-
berdir. Allah (c.c.), kulları için zorluk değil kolaylık istemiştir. Zira insanlara, 
bir meleğin, örnek alınacak peygamber olarak gönderilmesi insanların dini 
anlamasını ve yaşamasını güçleştirecektir. 

Peygamberler tebliğ için gönderildikleri toplumlarda, onlara inanmayan 
insanların tepkisine maruz kalmışlardır. Bazı insanlar, peygamberlerin doğa-
üstü güçlere sahip olması gerektiğini ileri sürmüş; kendi içlerinden bir insanın 
peygamber olamayacağını söyleyerek bunu itiraz ve alay konusu yapmaya ça-
lışmışlardır. Kur’an-ı Kerim’de verilen Hz. Nuh (a.s.), Hz. Hûd (a.s.), Hz. Musa 
(a.s.) ve Hz. Harun (a.s.) ile ilgili ayetlerde insanların bu bahaneleri ileri sür-
dükleri görülmektedir.2

Hz. Muhammed (s.a.v.) de diğer peygamberler gibi itirazlara maruz 
kalmıştır. Müşrikler, onun kendileri gibi insanî özellikler taşımasını kü-
çümsemişler ve bu durumu inanmamalarına bahane olarak göstermiş-
lerdir. Allah (c.c.) onların bu bahanelerini şöyle bildirmektedir: “Dediler 
ki “Ne oluyor bu Peygambere, böyle Peygamber mi olur? Yemek yiyor, 
çarşı pazarda dolaşıyor! Bari yanında heybetli bir melek olsaydı da et-
rafındaki insanları korkutup uyarıda bulunsaydı! Yahut kendisine bir 
hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!…”3 

 Yine başka bir ayette şöyle bildirilmektedir: “Seni gördükleri zaman ‘Allah’ın 
gönderdiği elçi bu mudur?’ diye alaya almaktan başka bir şey yapmazlar.”4 

Müşrikler, eğer insan değil de bir melek görevlendirilmiş olsaydı ona inana-
1 Ahzâb suresi, 21. ayet.
2 bk. Mü’minûn suresi, 23-25, 33-36, 45-48. ayetler.
3 Furkân suresi, 7-8. ayetler.
4 Furkân suresi, 41. ayet.

Oğlu İbrahim’in vefatı üzerine Peygamber Efendimizin (s.a.v) gözlerinden yaş-
lar boşalmaya başladı. Bunu gören bir sahabi, “Ey Allah´ın Resûlü! Siz de mi 
ağlıyorsunuz?” diye sordu. Hz. Peygamber (s.a.v.), gözyaşları akarken sözlerine 
şöyle devam etti:  “Göz ağlar, kalp üzülür. Biz üzüntümüzü ancak Rabbimizin 
razı olacağı sözlerle ortaya koyarız. Ey İbrahim! Senden ayrıldığımız için çok 
üzgünüz.” (Buhârî, Cenâiz 43.) 

Yukarıdaki olayda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) üzülmesi ve gözyaşı dökmesi 
onun peygamberliğine aykırı bir durum oluşturur mu, neden?

NOT EDELİM
“De ki: Ben size, ‘Allah’ın 

hazineleri benim yanımda-
dır.’ demiyorum. Ben gay-
bı da bilmem. Size ‘Ben bir 
meleğim.’ de demiyorum. 
Ben sadece bana gönde-
rilen vahye uyuyorum…” 
(En’am suresi, 50. ayet.)

NOT EDELİM

BİLİYOR MUSUNUZ?

Şemail: Hz. Peygambe-
rin (s.a.v.) insani yönünü, 
yaşam tarzını ve şahsi 
hayatını anlatan özel bir 
kavramdır. Şemail kav-
ramı yerine hilye kavra-
mı da kullanılmaktadır. 

Hilye-i Şerif: Pey-
gamberimizin (s.a..v.) 
niteliklerinin hat sa-
natıyla yazılıp süslen-

diği levhalar. 
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caklarını iddia etmiş ve Allah’ın (c.c.) peygam-
berini yalanlamışlardır. Allah (c.c.) onların bu 
itirazlarına şu ayet ile cevap vermiştir: “İnsan-
lara doğruluk rehberi geldiği zaman inanma-
larına engel olan,sadece ‘Allah, peygamber 
olarak bir insan mı gönderdi?’ demiş olmala-
rıdır. De ki “Eğer yeryüzünde (insanlar yerine) 
yerleşip dolaşan melekler olsaydı elbette on-
lara gökten bir melek peygamber indirirdik.”5 

 Allah’ın (c.c.) ayette buyurduğu gibi muhatap 
insan olduğu için onlara örnek olacak da bir 
insandır. Eğer başka türden bir varlığa hitap 
edilecek olsa o türden bir elçi gönderilmesi en 
muhtemel şey olacaktır. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamber olması-
nın yanı sıra bizler gibi bir insandır. Bir anne ba-
badan dünyaya gelmiş, çocuk olmuş, oyun oyna-
mış, büyümüş, evlenmiş, geçimini sağlamıştır. 
İnsani ihtiyaçları ve bazı zevkleri olmuştur. O da 
acıkmış, yorulmuş, üzülmüş, sevinmiştir. Bazen 
sahabilerden daha fazla açlık çekmiş, yiyecek 
bulamadığı zaman sabretmiş, bulduğunda Al-
lah’ın (c.c.) nimetlerinden istifade etmiştir.6 Hastalanmış ve tedaviye 
başvurmuştur. Her canlı gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ölüm-
lüdür ve eceli geldiğinde dünya hayatı sona ermiştir. Yüce Al-
lah (c.c.): “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım…”7 

buyurarak Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) insanî 
yönüne dikkat çekmiştir. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), dinî konularda 
her insanın yüklenebileceği sorumluluğu bildi-
ği için hep kolaylıktan yana olmuştur. Müslü-
manların, insanî ve helal kılınmış ihtiyaçlarını 
kısıtlamamış hatta bu konuda kendisini kısıt-
layıp aşırıya gidenleri uyarmıştır. Bir defasın-
da ashaptan üç kişi, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
ne kadar çok ibadet ettiğini hanımına sorarak 
öğrendiler ve “Biz nerede, Peygamber nere-
de? Şüphesiz Allah onun geçmiş ve gelecek 
bütün günahlarını bağışlamıştır!” dediler. Bu 
sebeple içlerinden biri “Ben bundan böyle ge-
celeri daima namaz kılacağım!” dedi. Diğeri “Ben 
her zaman oruç tutacağım ve oruçsuz günüm geç-

5 İsrâ suresi, 94-95. ayetler.
6 bk. Tirmizî, Zühd, 39; Buhârî, Zühd, 29.
7 Fussilet suresi, 6. ayet.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye gelmişti. O sıra-
larda Medine halkı hurma ağaçlarını ıslah ediyordu. 
Halk buna ‘aşılama’ diyordu. Resulullah (s.a.v.) on-
lara “Böyle ne yapıyorsunuz?” diye sorunca onlar, 
“Biz bunu öteden beri yapıyoruz.” dediler. Resu-
lullah (s.a.v.) “Belki siz böyle yapmasanız da neti-
ce iyi/müspet olur.” buyurdu. Bunun üzerine onlar 
yapmakta oldukları işi bıraktılar. (Derken ertesi 
yıl) hurmalar yemişlerini döktü yahut azalttı (yani 
verim düştü). Bu durumu Hz. Peygamber’e (s.a.v.) 
bildirdiklerinde şöyle buyurdu: “Ben bir beşerim. 
Dininizle alâkalı size bir şey bildirdiğimde onu alınız. 
Ancak kendi görüşümle size bir şey emrettiğim za-
man şunu biliniz ki ben de bir beşerim.”

 (Müslim, “Fezâil”, 140; İbn Mâce, “Ruhûn”, 15.)

Yukarıdaki hadiseyi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 
insani özellikleri yönünden yorumlayınız.

YORUMLAYALIM
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HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

meyecek!” dedi. Üçüncüsü ise “Ben de hanımlardan ayrı yaşayacağım, evlen-
meyeceğim!” diyerek söz verdi. Onlar bu sözleri söylerken Resulullah (s.a.v.) 
çıkageldi ve şöyle buyurdu: “Şöyle şöyle söyleyen sizler misiniz? Allah’a yemin 
ederim ki ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve en çok sakınanınızım. 
Bununla beraber ben bazen oruç tutarım, bazen tutmam. Gecenin bir kısmın-
da nafile namaz kılar, bir kısmındaysa uyurum. Ben, kadınlarla da evlenirim. 
Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir.”8

Peygamber Efendimizi (s.a.v.)  diğer insanlardan ayıran bir takım özellikler 
de vardır. Onun üstün bir ahlaka sahip olması ve hiçbir zaman şirk koşma-
mış olmasının yanı sıra en önemli özelliği yüce Allah’tan (c.c.) vahiy almasıdır. 
Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır:  “De ki ‘Ben de ancak 
sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolu-
nuyor…’”9

Peygamberlerin insan olması; yaşadığı toplumu anlaması, toplumun so-
runlarına çözüm bulabilmesi, onlara hitap edebilmesi bakımından gereklidir.  
Tebliğ yaptığı insanlarla ortak ihtiyaçlara ve özelliklere sahip olmayan bir elçi-
nin onlara örnek olması oldukça zordur. 

8 Buhârî, Nikâh, 1.
9 Kehf suresi, 110. ayet.

OKUMA METNİ

Peygamber Efendimiz’in 
(s.a.v.) hadislerde geçen bazı 
özellikleri

İsimleri:
Muhammed, 

Ahmed, Mahi, Ha-

şir, Nebiyyü’t-tev-

be ve Nebiyyü’r 
rahme.
 (Müslim, Fezâil, 124-126.)

Boyu ne uzun ne de kısa idi. 
Yüzü çok güzel, güleç yüzlü, seve-cen çehreli idi. 

(Müslim, Fezâil, 93, 98.)

Saçları kıvırcık 

değil, düz de de
ğil, 

dalgalıydı; baze
n kulak 

memelerini geçer, ba
zen 

de omuzlarına kadar 
uza-

nırdı. 

(Müslim, Fedail, 94-96.)

Elleri ipek gibi 
yumuşak ve hoş ko-

kuluydu; yolda rastladı-
ğı çocukların yanaklarına 
dokunarak onları sevdi-
ğinde; ellerinin kokusu 
günlerce sürerdi. 

(Müslim, Fezâil, 80.)

İnsanların en güzeli, en cö-
merdi ve en yüreklisiydi. Re-
sulullah (s.a.v.) ahlakı en güzel 
insandı. Aile fertlerine karşı çok 
şefkatliydi, kaba ve kötü söz-
lü değildi. Hanımlara karşı son 
derece kibar ve nazikti. Kolay 
olanı seçer, günahtan alabildiği-
ne uzak durur, kendisi için asla 
intikam almazdı.  
   (Müslim, Fezâil, 48, 55, 68, 70, 77.)  

Ağız dolusu kahkahay-
la güldüğü asla görül-
memiştir. Gülüşü sadece 
tebessüm şeklindedir ve 
tebessüm yüzünden ek-
sik olmamıştır. 

(Tirmizî, Menâkıb, 10.)

Hızlı yürürdü; öyle 
ki arkasından gelenler 

ona yetişmekte zorlanırdı. 
Yürüyüşü çarşıda işi olan bir 
insanınki gibiydi; tembelce 
değildi. Yürürken arkasına 
bakmazdı.

 (İbn Sa’d, Tabakât, I, 379.)

O, sözlerin en latifini, en 
veciz ve en anlaşılır biçimde 
söylerdi. Dinleyenler rahat 
kavrasın diye tane tane ko-
nuşurdu.
O, sıradan bir insan gibi 

davranırdı. Söz gelimi kıya-
fetlerinin bakımını gözden 
geçirir, koyunun sütünü 
sağar ve kendi işini kendisi 
görürdü.

 (Tirmizî, Şemâil, 97, 154.)
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2. Hz. Muhammed Bir Peygamberdir. 

İnsanları uyarmaları, onlara doğru yolu göstermeleri, Allah’ın (c.c.) emir 
ve yasaklarını bildirmeleri için Yüce Allah (c.c.) tarafından her topluma pey-
gamberler gönderilmiştir. Peygamberler her zaman doğruyu söylerler (sıdk), 
güvenilirdirler (emanet), günah işlemekten korunmuşlardır (ismet), zeki ve 
akıllıdırlar (fetanet). Allah’tan (c.c.) aldıkları bilgileri eksiksiz olarak insan-
lara ulaştıran (tebliğ) peygamberler vazifelerini hakkıyla yerine getirmişler-
dir. Peygamberler, Allah (c.c.) rızasından başka bir karşılık beklememişler-
dir. “Oysa sen onlardan herhangi bir karşılık (ücret) da beklemiyorsun. O 
(Kur’an) bütün âlemler için bir öğüttür.”10 ayeti, peygamberlerin insanlara 
doğruyu göstermeyi amaçladıklarını ve vazifelerini yerine getirirken karşılık 
beklemediklerini göstermektedir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlikten önceki yıllarda da güvenilirliği ve 
doğruluğuyla tanınmıştır. Güzel ahlakıyla çevresinde sevilmiş ve sayılmıştır. 
Diğer insanlar gibi sıradan bir yaşam sürmüş fakat etrafındaki insanların işle-
diği günahları işlemekten hep korunmuştur. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), kırk yaşına ulaştığında Allah (c.c.) tarafından ken-
disine vahiy gönderilmiş, peygamberlik vazifesi ve tebliğ ile şereflendirilmiş-
tir. Böylece Allah’tan (c.c.) vahiy alması ve O’nun bir elçisi olması, onu diğer 
insanlardan ayıran en önemli özellik olmuştur. Kur’an’da “Muhammed, Al-
lah’ın elçisidir…”11 ayetiyle onun bu görevine işaret edilmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Âdem (a.s.) ile başlayan peygamberler zinci-
rinin sonuncusudur. Nitekim Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirmiştir: 
“…O, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur.”12

10 Yûsuf suresi, 104. ayet.
11 Fetih suresi, 29. ayet.
12 Ahzâb suresi, 40. ayet.

Peygamberlik vazifesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını nasıl değiştirmiştir?

DEĞERLENDİRELİM

Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Benim ve benden önceki peygam-
berlerin durumu, bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp 
mükemmel hâle getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. 
İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler: ‘Keşke şu tuğla da 
yerine konulmuş olsaydı.’” Resûlullah sözlerine şöyle devam etmiştir: “İşte ben o 
tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum.”

                                (Buhârî, Menâkıb, 18.)

Yukarıdaki hadiste Peygamber Efendimizin (s.a.v.) vermek istediği mesaj ne-
dir? Değerlendiriniz.

“ Ya Muhammed” 
hattı

Hattat: 
Davut BEKTAŞ
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HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

Allah’ın (c.c.) yol gösterici bir kitap gönderip bir de onu açıklayan elçi gön-
dermesindeki amacı sizce ne olabilir?

Hayatının geri kalanını bu büyük vazife ile geçirecek olan Peygamber Efen-
dimiz (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) emirlerini eksiksiz uygulamış ve ulaşabildiği her-
kese tebliğ etmiştir. “…İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve ulaştığı herkesi 
uyarayım diye vahyolundu...”13 ayeti onun görevinin, ulaştığı herkese tebliğ 
yapmak ve insanları uyarmak olduğunu bildirmektedir. 

Peygamberliği süresince birçok hakarete, tepkiye ve suikast girişimine ma-
ruz kalan Hz. Muhammed (s.a.v.), sabırlı ve kararlı bir şekilde görevini yerine 
getirmiştir. O daima hak ve adaletten yana olmuştur. Güzel ahlak sahibi bir 
insan olarak diğer insanları da iyiliğe ve yardımlaşmaya yönlendirmiş, kötü 
ve zararlı davranışlardan sakındırmıştır. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: 
“İşte onun için (Ey Muhammed!) sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun 
gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de ki ‘Ben Allah’ın indirdiği 
kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum…”14

İnsanlığın dünya ve ahiret mutluğunu sağlamak, onlara yol göstermek ve 
örnek olmak, bu amaçla Allah’ın (c.c.) vahyini tebliğ etmek için gönderilen 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) belli bir topluluğa değil, bütün insanlara hitap 
etmiştir. Bu nedenle onun mesajı ve örnekliği evrenseldir. O sadece yaşadığı 
zaman dilimi için değil, kıyamete kadar yaşanması için Kur’an’ı ve sünnetini 
emanet bırakmış bir peygamberdir. Onun bıraktığı emanetlerin doğru bir şe-
kilde anlaşılması, yaşanması ve yaşatılması bütün Müslümanların görevidir. 

3. Hz. Muhammed Kur’an-ı Kerim’i Açıklayıcıdır.

Peygamberler kendilerine gönderilen vahiyleri yaşamak, insanlara tebliğ et-
mek ve açıklamakla görevli elçilerdir. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de en temel gö-
revi kendisine gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim’i yaşamak, insanlara bildirmek 
ve açıklamaktır. Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Peygamberleri apaçık 
belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman 
ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.”15

13 En’âm suresi, 19. ayet.
14 Şûrâ suresi, 15. ayet.
15 Nahl suresi 44.ayet.

70

PAYLAŞALIM

Hz. Aişe (r.a.) kendi-
sine Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) ahlakını soranlara 
“Siz hiç Kur’an okumuyor 
musunuz? Onun ahlakı 
Kur’an’dı.” diye yanıt ver-
miştir. 

(Müslim, Musâfirîn, 139.) 

Kur’an ahlakı nasıl olur? 
Düşüncelerinizi paylaşınız.
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Kur’an-ı Kerim, diğer ilahi kitaplarla temel olarak aynı doğrultudadır ve 
tüm insanlığa gönderilmiştir. Allah (c.c.), Kur’an’da hayatın bütün alanlarına 
dair emir ve yasakları bildirmiştir. Ayetler bazen her insanın anlayacağı açık-
lıkta bazen de açıklama gerektirecek kapalı bir üslupla verilmiştir. Kendisine 
indirilen kitabı en iyi anlayacak olan da Hz. Muhammed’dir (s.a.v.). Kur’an’ı 
en iyi şekilde yaşamış ve açıklamış olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) adeta 
yaşayan bir Kur’an olmuştur. Allah Resulü (s.a.v.) insanların anlamakta zorlan-
dıkları ve ayrıntılı verilmeyen ayetleri açıklamış, kendisi de yaşayarak Kur’an’ı 
tebliğ etmiştir. Nitekim yüce Allah (c.c.) “Sana kitabı ancak ayrılığa düştükle-
ri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu göste-
rici ve rahmet olarak indirdik.”16 ayetinde Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bu 
görevini bildirmiştir. 

Allah (c.c.) ibadetlerin yapılmasını Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde emret-
mekle birlikte bu ibadetlerin nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntıları Hz. Muham-
med (s.a.v.) vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. Bu sebeple Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) açıklamaları Müslümanların dinlerini yaşamaları için oldukça önem-
lidir. Namaz ibadeti ile ilgili verilen bir ayette Allah (c.c.) “Namazı dosdoğru 
kılın…”17 buyurmuştur. Fakat namazın kılınışı ile ilgili ayrıntılar Kur’an-ı Ke-
rim’de yer almamıştır. Namazın nasıl kılınacağı ise “Ben namazı nasıl kılıyor-
sam siz de öyle kılın”18 buyuran Peygamber Efendimiz (s.a.v.) rehberliğinde 
insanlara öğretilmiştir. Hac ile ilgili bir ayette de Allah (c.c.) “…Yolculuğuna 
gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…”19 bu-
yurmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ise “Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili 
kuralları benden öğrenin.”20 buyurarak hac ibadetinin yapılışı ve ayrıntıları ile 
ilgili konuya açıklık getirmiştir. 

16 Nahl suresi, 64. ayet.
17 Bakara suresi, 110. ayet.
18 Buhârî, Ezan, 18.
19 Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.
20 Nesâi, Menasik, 27.

ARAŞTIRALIM

“Ey iman edenler! Al-
lah’a nasuh tövbesi ile 
tövbe edin! Umulur ki 
Rabbiniz, sizin günahları-
nızı örter ve sizi altından 
nehirler akan cennetlere 
koyar…” 
    (Tahrim suresi, 8. ayet.)

Ayette geçen “na-
suh tövbesi” kavramına 
Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) yaptığı açıklamayı 
araştırınız ve aşağıdaki 
noktalı yerlere yazınız.

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

BİLGİ KUTUSU
Muhkem: Başka bir 

ihtimal taşımayan açık 
manalı ayetler.

Müteşabih: Mana yönün-
den birden fazla ihtimal 
taşıdığından anlaşılmasında 
güçlük bulunan lafız veya 
söz.

Tefsir: Kur’an-ı Kerim 
ayetlerini açıklamayı ve 
yorumlamayı ifade eden 
terim.

Yaşamıştır.Açıklamıştır.Tebliğ etmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.)
Kur’an-ı Kerim’i...
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HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

4. Hz. Muhammed Uyarıcıdır.

İnsan, unutabilen ve hata yapabilen bir varlıktır. Bu hatalar kimi zaman kü-
çük kimi zaman büyük olabilir. İnsanın yapması gereken ise dünya ve ahiretini 
etkileyecek büyük hatalar yapmaktan olabildiği kadar uzak durmaktır. 

Allah (c.c.), kullarına karşı çok merhametlidir. Kullarının kötülüklerden 
uzak durmalarını, böylelikle dünyada ve ahirette mutlu bir hayat yaşamaları-
nı isteyen yüce Allah (c.c.) onları kötülüklere karşı uyarmıştır. Bu uyarıları ilahî 
kitaplar ve peygamberler aracılığıyla insanlara bildirmiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine peygamberlik görevi verildikten sonra 
Allah (c.c.) tarafından bildirilen “Ey örtüye bürünen Peygamber! Ayağa kalk 
ve insanları uyar.”21, “Uyarmaya en yakınlarından başla!”22 emirleri ile önce 
en yakınlarından başlayarak insanları uyarma görevini sürdürmüştür. O, ken-
disinden önce gelmiş peygamberlerin uyarılarını terk eden insanları, içinde 
bulundukları günahlara, en önemlisi de Allah’a (c.c.) ortak koştukları şeyle-
re karşı ikaz etmiştir.  Sadece Allah’a (c.c.) inanıp güvenilmesi gerektiğini ve 
zina, hırsızlık, yalan, adaletsizlik gibi davranışların kötü olduğunu hem yaşa-
dığı topluma hem de kıyamete kadar yaşayacak bütün insanlığa bildirmiştir. 
Onun bu görevi ile ilgili Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur:  “Biz, seni ancak bü-
tün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu 
bilmezler.”23

21 Müddesir suresi, 1-2. ayetler.
22 Şuarâ suresi, 214. ayet.
23 Sebe’ suresi, 28. ayet.

Bir insanın sizin iyiliğinizi istediğini nasıl anlarsınız?

YORUMLAYALIM

Yüce Allah (c.c.) “…Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. 
İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.” buyurmuştur. 
(Ali İmran 103. ayet.) 

Peygamberimiz (s.a.v.) de bu konuyu şu şekilde dile getirmiştir:

“Benim insanlarla durumum şuna benzer: Adamın biri ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca perva-
neler (gece kelebekleri) ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kimse onlara engel olmaya çalıştık-
ça başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de tıpkı o adam gibi 
kemerinizden tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.” 
           (Buhârî, Rikâk, 26.)
Yukarıdaki ayet ve hadisi, Peygamberimizin (s.a.v.) sorumluluğu açısından yorumlayınız.

Sevdiğiniz bir insanın 
kendisine zarar verecek 
kötü bir davranış içinde 
olduğunu bilseniz onun 
bu davranışı sürdürmesi-
ne göz yumar mıydınız? 
Düşüncelerinizi paylaşınız. 

PAYLAŞALIM
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği bu göre-
vi sabırla yerine getirmiş; insanları en iyi şekilde iyiye, güzele yönlendirmiş 
ve kötülüklere karşı uyarmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Ey Peygamber! Biz seni 
bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran 
bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”24 buyuran Yüce Allah 
(c.c.), Hz. Muhammed’i (s.a.v.) insanların yolunu aydınlatan bir kandile ben-
zetmiştir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), insanlığı içine düştükleri karanlıktan 
kurtarmış, onların dünya ve ahiretlerini aydınlatmıştır. 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) uyarıları, birçok ülkenin yöneticisine gön-
derdiği mektuplarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Hiçbir insanın onurunu zede-
lememeye, onu aşağılamamaya özen gösteren Peygamber Efendimiz (s.a.v.), 
uyarılarını baskı ve zorlama olmadan sürdürmüştür. Yüce Allah (c.c.), Pey-
gamber Efendimizin (s.a.v.) insanları uyarırken onlara karşı nasıl bir tutum 
sergilediğini şu ayet ile bildirmiştir: “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara 
karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin et-
rafından dağılıp giderlerdi…”25 Yaşadığı toplumda ezilen, değer verilmeyen 
insanlar onun uyarılari sayesinde zulümden kurtulmuş, canını ve malını yan-
lış yollarda harcayan birçok insan ise hatalarının farkına varmıştır. O günden 
bu güne Müslümanlara yol göstermeye devam eden bu uyarılar, insanlığın 
ihtiyaç duyduğu huzurlu bir yaşam için oldukça önemlidir. Allah’ın (c.c.), pey-
gamberi aracılığıyla gönderdiği uyarıları dikkate alıp yaşamaya çalışan insan-
lar dünyada ve ahirette bu huzura kavuşacaktır. 

24 Ahzâb suresi, 45-46. ayetler.
25 Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.

“O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed’e apaçık ayetler indirendir. 
Şüphesiz Allah, size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir.” 

          (Hadîd suresi, 9. ayet.)

Ayette geçen insan hayatının karanlık veya aydınlık olması nasıl tanımlanabilir ve karanlıklardan 
aydınlığa nasıl çıkılabilir? Düşüncelerinizi paylaşınız.

PAYLAŞALIM

BİLGİ KUTUSU
Hz Muhammed 

(s.a.v.), insanları şirk, 
ahlaksızlık, adaletsizlik, 
zulüm, zina, faiz, al-
kol, kumar vb. davra-
nışlara karşı uyarmış 
ve onları Allah’ın (c.c.) 
istediği gibi yaşamaya    
çağırmıştır. 
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HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

5. Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir.

Sözlükte incelik, acıma, şefkat etme, merhamet etme, affetme ve 
mağfiret gibi anlamlara gelen rahmet; dinî terim olarak bütün varlıkla-

rın iyiliğini istemek ve onlara her türlü yardımda bulunmak anlamına gelir. 
Merhametlilerin en merhametlisi yüce Allah’tır (c.c.). Rahmân ve Rahîm, Al-
lah’ın (c.c.) merhametiyle ilgili isimleridir.

Allah’ın (c.c.) kullarına akıl vermesinin yanı sıra yol göstermek için de gö-
revlendirdiği peygamberler, insanlar için birer rahmettir. Çünkü hata yapmaya 
yatkın olan insanın uyarılmaya ve kendisine yol gösterilmesine ihtiyacı vardır. 
Allah (c.c.) da kutsal kitaplar ve peygamberlerle insanlara yol göstermiş ve 
kötülüklere karşı uyarmıştır. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmakta-
dır; “… Biz, Rabb’inin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O 
hakkıyla işitendir, bilendir.”26

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaşadığı toplum, içinde bulundukları yanlış inanç 
ve ahlak bozukluklarından dolayı cahiliye toplumu olarak adlandırılmaktaydı. 
İnsanlar daha önce kendilerine gönderilen peygamberlerin tebliğlerini terk 
etmiş, doğru yoldan sapmıştı. Allah’ın eşinin ve benzerinin bulunmadığını ka-
bule dayanan tevhit inancından uzaklaşarak, O’na ortak koşup, başka ilahlar 
edinmişlerdi. İnancın yanı sıra ahlaki bozukluklar da baş göstermiş; insanın 
değeri kalmamış; adaletsizlik, zina, hırsızlık, adam öldürme gibi birçok kötü 
davranış da toplumda son derece yaygın hâle gelmişti. Zenginin fakiri, güçlü-
nün zayıfı ezdiği ve insanların alınıp satıldığı bu toplum, Allah’ın (c.c.) istediği 
yaşam biçiminden çok uzaktı. 

26 Duhân suresi, 5-6. ayetler.

NOT EDELİM
“Andolsun, size kendi 

içinizden öyle bir pey-
gamber gelmiştir ki sizin 
sıkıntıya düşmeniz ona 
çok ağır gelir. O, size 
çok düşkün, mü’minlere 
karşı da çok şefkatli ve 
merhametlidir.”

(Tevbe suresi, 128. ayet.)

Kişinin dünya ve ahirette rahmet istemesi ne anlama gelmekte-
dir?

“Allah’ım! Bana 
dünya ve ahirette 

rahmetinle muamele 
et.”
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Allah’ın (c.c.), toplumlara peygamberler göndermesi kullarına olan mer-
hametini gösterir. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle ifade edilmiştir. “Gerçek-
ten Allah, kendi içlerinden birini onlara ayetlerini okuması, onları her türlü 
kötülüklerden arındırması, kendilerine kitap ve hikmeti öğretmesi için re-
sul yapmakla müminlere büyük bir lütuf ve inayette bulunmuştur. Hâlbuki 
daha önce onlar besbelli bir sapıklık içinde idiler.”27

Hz. Muhammed (s.a.v.) hem o zamanki insanlara hem de kıyamete kadar 
yaşayacak bütün insanlığa gönderilmiş bir rahmet peygamberidir. O, çevresi 
tarafından üstün ahlakı ile tanınmıştır. Hz. Hatice (r.a.) şu cümleler ile onun 
ahlakını tanımlamıştır: “Ya Muhammed! Cenab-ı Hak hiçbir vakit seni mah-
cup etmeyecektir. Çünkü sen akrabalık bağlarına hürmet ediyor, borçluların 
borcunu veriyor, fakirlere yardım ediyorsun. Misafire ikram ediyor, doğruları 
destekliyor ve muhtaçların ıstırabını gidermeye çalışıyorsun.”28

İnsanların en cömerdi olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) evinde ihtiyaçtan 
fazla olan rızık, bekletilmeden fakirlere verilirdi. O, hastaları ve akrabaları-
nı ziyaret ederdi. Cenazelere gider, taziyede bulunurdu. Şahsi konularda hiç 
kimseden intikam almaz, affetmeyi tercih ederdi. Karşılaştığı kimselere selam 
verirdi. Meclislere girdiğinde kendisine ayrıcalık gösterilmesini istemez, teva-
zu ile boş bulduğu yere otururdu. Misafirlerine ikram ederdi. Kimseyi incite-
cek şekilde konuşmazdı. Bütün canlılara karşı oldukça merhametli davranırdı. 
Zengin fakir ayrımı yapmazdı. Yapılan işlerde bizzat kendisi de çalışırdı. Bütün 
bunlar, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) üstün ahlaka sahip örnek bir insan ve alem-
lere rahmet bir peygamber olduğunun göstergesidir. Allah (c.c.), Kur’an-ı Ke-
rim’de şöyle buyurmaktadır: “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet 
olarak gönderdik.”29

Hz. Muhammed (s.a.v.), hayatı boyunca insanlığa Allah’ın (c.c.) istediği ya-
şam tarzını hem yaşayarak hem de sözleriyle anlatmıştır. O, zulme karşı savaş-
mış, insanlığa kaybettiği değeri geri kazandırmıştır. İnanan inanmayan bütün 
insanlara verdiği değerle kısa zamanda birçok insanın Müslüman olmasına 
vesile olmuştur. Onun tek hedefi, insanları küfürden ve sapmışlıktan kurtar-
maktı. Onun için bir insanın hidayetine vesile olmak dünyadan ve dünyadaki 
her şeyden daha değerliydi. Çünkü rahmet olarak gönderilmişti ve insanlara 
yapılacak en büyük iyilik, onların iyi bir kul olmasına yardım etmekti. 

27 Âl-i İmrân suresi, 164. ayet.
28 Buhârî, Bed’ül-Vahy, 7.
29 Enbiyâ suresi, 107. ayet.

Alemlere rahmet 
olarak gönderilen 

Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) bütün 

canlılara karşı çok 
merhametlidir. Onun 
merhameti ümmetine 
de örnek olmalıdır.
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Müşriklerin Peygamberimize (s.a.v.) yaptığı eziyetlere karşı, "Ey Allah'ın Resulü, beni Rabbin 
gönderdi, emrindeyim, istersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim." diyen Cebrail'e 
(a.s) "Hayır, Ey Cebrail! Ben insanları helâk etmek için değil, helâkten kurtarmak için geldim. 
Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman çıkar." cevabını verdi ve Rab-
bine ellerini açıp, "Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle. Onlar bilmiyorlar, onun için böyle 
yapıyorlar." diye dua etti.

 (Buhârî, Enbiyâ, 54.)

Bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

PAYLAŞALIM

   
 Peygamberdir. 

      
   

  
 Â

le
m

le
re
 r

ah
mettir

. 

    Bir in
san

d
ır.                              Kur’an-ı Kerim’i açık

layı
cıd

ır.

           U
yarıcıdır.

KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
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ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insan oluşu ile peygamber oluşu arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Peygamberlik vazifesinin özellikleri ve sorumlulukları nelerdir? Yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması ne ifade etmektedir? Kısaca açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Al-
lah’ın kulu ve Resulü’ deyin!” 

(Buhârî, Enbiyâ, 48)
Yukarıdaki hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hangi yönünü vurgulayarak insanları uyarmıştır?
A) Mütevazı kişiliğini
B) Merhametli oluşunu
C) Uyarıcı oluşunu
D) Peygamberlik yönünü
E) İnsani yönünü

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i (s.a.v.) diğer insanlardan ayıran özelliklerden biri olamaz?
A) Tebliğ yapması
B) İsmet sıfatına sahip olması 
C) Vahiy alması
D) Beşer olması
E) Emanet sıfatına sahip olması

3. I. O da bir anne babadan dünyaya gelmiştir.
II. Onun da fizyolojik ihtiyaçları vardır.
III. İnsanüstü özelliklere sahip olarak doğmuştur.
IV. Gaybı bilir.
V. Mucizeleri vardır.

Yukarıda verilen durumlardan hangisi Peygamber Efendimiz (s.a.v.) için söylenemez?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) III, IV ve V
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4. “Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici 
ve rahmet olarak indirdik.” (Nahl suresi, 64. ayet.)

Yukarıdaki ayet dikkate alındığında, aşağıdaki bilgilerden hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?
I. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Kur’an’ı açıkladığı
II. Kur’an-ı Kerim’in bir rahmet olduğu
III. Kur’an-ı Kerim’in yol gösterici olduğu
IV. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir peygamber olduğu

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II, III ve IV

5. Kur’an-ı Kerim’de hac ibadeti emredilmiştir fakat bu ibadetin nasıl yapılacağının ayrıntıları verilmemiştir.
Buna göre hac ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?

A) İbadetlerde belli kurallara uymaya gerek yoktur.
B) Diğer ilahi kitaplardan hac ibadetinin nasıl yapılacağını öğrenebiliriz.
C) İbadetleri istediğimiz şekilde yapabiliriz.
D) İbadetlerin ayrıntılarını hadislerden öğrenebiliriz.
E) Kur’an’da ayrıntısı verilmediyse yapılması gerekli değildir.

6. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından birisi değildir?

A) İsmet
B) Tebliğ
C) Basar
D) Sıdk
E) Emanet

7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) âlemlere rahmet oluşuyla doğrudan ilgili değildir?

A) Hayvanlara eziyet edenleri uyarması
B) Çocukların başını okşaması
C) Yetimleri gözetmesi
D) Ticaretle uğraşması
E) İnsanları uyarması

8. I. İnsanlara tebliğ yapması
II. Kur’an-ı Kerim’i açıklaması
III. Evlenmesi ve çocuklarının olması
IV. Ticaretle uğraşması
V. Hicret etmesi

Yukarıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) peygamberlik yönüyle ilgilidir?

A) I, II ve V
B) I ve II
C) III ve IV
D) III, IV ve V
E) Yalnız V
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KUR’AN 
VE 

YORUMU

ÖĞRENME ALANI: VAHİY VE AKIL

4. 
ÜNİTE

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM:

1. Kur’an-ı Kerim niçin gönderilmiştir? Araştırınız. 

2. Sizce Müslümanlar, Kur’an okumaya niçin önem verir?

3. Kur’an-ı Kerim’de yer alan temel konuların neler oldu-
ğunu araştırarak defterinize yazınız. 

4. Meal, tefsir, tercüme kavramlarının anlamlarını 
araştırıp defterinize yazınız. 
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1. Kur’an’ın Temel Amaçları 

Kur’an-ı Kerim yüce Allah’ın (c.c.) yarattığı, akıl sahibi bir 
varlık olan insana doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davra-

nış kazandırmak üzere Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiş 
son ilahi kitaptır. Kur’an-ı Kerim’in temel amaçla-

rını da bunlar oluşturur.  

1.1. Doğru Bilgi  

İnsan, bir öğrenme isteği ve merakla dünyaya 
gelir. Bu istek ve merakıyla kendisi, çevresi, dünya 

ve tüm kainat hakkında sürekli bir bilgi edinme ça-
bası içinde olur. İnsan, hayatı anlamlandırmak için pek 

çok şeyi sorgular. Doğru bilgiye ulaşmak için aklını ve duyularını kul-
lanır. Fakat her konuyla ilgili doğru bilgiye  yalnızca bu iki kaynakla 

ulaşması mümkün değildir. İnsanın doğru bilgiye ulaşması için 
bir başka kaynak da vahiydir. İnsan, ilk insanın nasıl var ol-

duğu ve öldükten sonra insana ne olacağı gibi soruların 
cevabını vahiy sayesinde öğrenebilir. 

Kur’an-ı Kerim, insanın sorguladığı ve ce-
vap bulmakta zorlandığı hatta açıklayama-

dığı birçok konuda bilgi vermiştir. Kur’an-ı 
Kerim’de, evrenin ve ilk insanın yaratılı-
şından, görünmeyen varlıklardan, geç-
mişte yaşamış toplumlardan ve peygam-
berlerden söz edilmiştir. İslam dininin 
inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri, kıyamet, 

ahiret ve insanın çeşitli sorumluluklarının 
neler olduğu en doğru şekilde açıklanmıştır. 

İnsanın yüce Allah’a (c.c.) karşı görev ve 
sorumluluklarının başında O’na kulluk etmek, na-

maz kılmak ve hayırlı işler yapmak gelmektedir. Bu durum, 
Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rab-
binize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.”1 ayetiyle 

ifade edilmiştir. Konuyla ilgili bir başka ayette de; “(Ey Mu-
hammed!) Şüphesiz biz o Kitab’ı sana hak olarak indir-
dik. Öyle ise sen de dini Allah’a has kılarak O’na kulluk 
et.”2 denilerek yüce Allah’a (c.c.) nasıl kulluk edileceği de 
açıklanmıştır. 

1 Hac suresi, 77. ayet. 
2 Zümer suresi, 2. ayet. 

Sizce ilahi kitaplar niçin gönderilir?

Sizce doğru bilgiye ulaşmak için han-
gi kaynaklar kullanılabilir?
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Yüce Allah (c.c.), insanın en merak ettiği konular olan insanın yaratılışı ve kıya-
metle ilgili bilgiler verir. İlk insan olan Hz. Adem’i (s.a.) topraktan yarattığını  “An-
dolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.”3 aye-
tiyle bildirmiştir.  Kıyametin vaktini açıklamamış; ancak nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili 
canlı tasvirler sunmuştur. Kıyametin ne zaman kopacağının insanlar tarafından Hz. 
Peygamber’e (s.a.v.) sorulması üzerine yüce Allah (c.c.) onlara şöyle söylemesini 
emretmiştir: “İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak 
Allah katındadır.” Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.”4

Kur’an-ı Kerim, doğru bilgiler verdiği gibi insanların yanlış bilgi sahibi oldukları 
bazı konularda düzeltmeler yapar. Örneğin bazı kimseler gelecekte neler olacağı-
nı bildiklerini iddia etmektedirler. Kur’an-ı Kerim, bunun kesinlikle yanlış olduğu-
nu söyleyerek gaybı yüce Allah’tan (c.c.) başkasının bilemeyeceğini vurgulamak-
tadır. Konuyla ilgili bir ayette “De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, 
ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında 
değildirler.”5 buyrularak bu durum açıklanmıştır.  

Kur’an-ı Kerim’de geçmiş toplumların yaşadığı olaylar ve peygamberlerin müca-
deleleri hakkında bilgi verilerek insanların öğüt alması amaçlanmıştır. “Daha önce 
kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) pey-
gamberler de gönderdik...”6 ayetiyle yüce Allah (c.c.), bu duruma işaret etmektedir. 

Sonuç olarak insan, sorguladığı bazı konularda doğru bilgiye ulaşmak için 
Kur’an-ı Kerim’den yararlanır. Müslümanlar, İslam dininin emir ve yasakla-
rının neler olduğuyla ilgili doğru bilgilere yine Kur’anı Kerim’den ulaşabilir. 
Bu sebeple Müslümanlar, kutsal kitaplarını okumaya ve öğrenmeye önem 
vermelidirler. 

3 Hicr suresi, 26. ayet.
4 Ahzâb suresi, 63. ayet. 
5 Neml suresi, 65. ayet.
6 Nisâ suresi, 164. ayet. 

AKIL

DUYULAR

Kur’an-ı Kerim’den 
bir kıssayı araştırarak 
arkadaşlarınızla pay-
laşınız. 

PAYLAŞALIM

TAMAMLAYALIM

Verilen örneklere 
göre Kur’an’da yer 
alan diğer bilgilerin 
neler olduğunu  boş-
luklara yazarak ta-
mamlayınız.

HATIRLAYALIM

Kıssa: Kur’an-ı Ke-
rim’de Yüce Allah’ın 
(c.c.) insanlara doğ-
ru yolu göstermek 
ve onlara güzel ah-
lak kazandırmak için 
geçmiş toplumların 
yaşadıkları ibret verici 
olayları anlatmasına 
denir. 
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1.2. Doğru İnanç 

İnsanın bir yaratıcıya inanma ihtiyacı, doğuştan gelen bir özelliğidir. Bu sebep-
le Allah (c.c.) insana, doğru olan inanç yolunu kutsal kitaplar ve peygamberler 
vasıtasıyla göstermiştir. Son ve değişmemiş kitap olan Kur’an-ı Kerim, insanlara 
doğru bir inancın nasıl olması gerektiğini açıklamıştır. 

İslam dininin doğduğu ortamda insanların çoğu yanlış inançlara sahipti. Kendi 
elleriyle yaptıkları putların ilah olduğunu düşü-
nüyor ve onlara tapıyorlardı. Bazı insanlar ise 
ateş, güneş gibi yaratılmış varlıkların ilahlığına 
inanıyorlardı.  Allah’ın (c.c.) birliğine inanan in-
sanların sayısı azdı. Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Ke-
rim vasıtasıyla Arap toplumuna ve tüm dünya-
ya Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini en açık  bir 
şekilde bildirmiştir. Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı 
Kerim’de “Halbuki onlar (edindikleri ilahlar), 
ne onlara yardım edebilirler ne de kendilerine 
yardım edebilirler. Onları doğru yola çağırsanız 
size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da 
sizin için birdir (sonuç alamazsınız). Allah’ı bıra-
kıp tapındıklarınızın hepsi sizin gibi (yaratılmış) 
kullardır. Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi 
hemen onları çağırın da size cevap versinler 
(duanıza icabet etsinler).”7 ayetleriyle insanların 
ilah anlayışlarının yanlışlığını ortaya koymuştur. 
Yüce Allah (c.c.) “Sizin ilahınız ancak kendisin-
den başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O 
ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.”8 ayetiyle de doğru 

bir Allah inancının nasıl olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’de insanların doğru bir inanca ve doğru yola ulaşmalarını sağ-
lamak amacıyla Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği üzerinde önemle durulmuştur. Al-
lah’ın (c.c.) Hz. İsa’yı (a.s.) ve Üzeyir Peygamberi (a.s.) oğul edindiği9 gibi inançla-
rın yanlışlığı vurgulanmıştır.  Yüce Allah (c.c.) “O, gökleri ve yeri örnekleri yokken 
yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı hâlde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her 
şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.”10 ayetiyle yaratıcının varlığını açık bir 
şekilde ifade etmiştir. İhlas suresinde de Allah’ın (c.c.) bu iddialardan uzak olduğu 
şu şekilde ifade edilmiştir: “De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her 
şey O’na muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır 
(Kimsenin babası değildir.). Kendisi de doğmamıştır (Kimsenin çocuğu değil-
dir).” Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.” Konuyla ilgili bir başka ayette 
de “İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin ya-

7 Araf suresi, 192-194. ayetler.
8 Taha suresi, 98. ayet. 
9 Tevbe suresi, 30. ayet.
10 En’am suresi, 101. ayet. 

İnandığınız bir şeyin doğruluğundan nasıl emin olabilirsiniz?

Yukarıda insanı doğru inanca ulaştıran unsurlar-
dan bazılarına örnek verilmiştir. Verilen örneklere 
göre diğer unsurların neler olduğunu noktalı yerlere 
yazınız. 

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

.........

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

.......

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

.....

YAZALIM
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ratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp 
gözeten)dir.” buyrularak Allah’ın (c.c.) birliği vurgulanmıştır. “...Öyleyse Allah’a 
ve peygamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için 
buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. 
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter.” ayetiyle 
de Baba, Oğul, Kutsal Ruh’tan oluşan üçlü tanrı anlayışına sahip olanları da bu 
şekilde uyarmaktadır. 

Görünmeyen varlıklardan meleklerin Allah’ın (c.c.) kızları olduğu inancının 
yanlışlığı, Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilmiştir: “(Ey müşrikler!) Rabbiniz, erkek 
çocukları sizin için ayırdı da kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi! Gerçek-
ten siz, (vebali) çok büyük bir söz söylüyorsunuz.” 11

Kur’an-ı Kerim’de İslam dininin temel inanç esaslarının Allah’a (c.c.), melekle-
re, kitaplara, peygamberlere, kaza ve kadere ve ahiret gününe inanmak olduğu 
vurgulanmaktadır. Bu esaslarla ilgili ayrıntılı açıklamalar ayetlerde yer almaktadır. 
Bu da Kur’an-ı Kerim vasıtasıyla Allah’ın (c.c.), insanları doğru bir inanca ulaştır-
mayı amaçladığını göstermektedir. 

1.3. Doğru Davranış 

Kur’an-ı Kerim; insanları iyi ve güzel davranışlar yapmaya, ahlaklı bireyler olma-
ya yönlendirir. Yüce Allah (c.c.), Kur’an’da hangi davranışların doğru, hangi davra-
nışların yanlış olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de insanların 
yaptıklarının kesinlikle karşılıksız bırakılmayacağı söylenmiş;  davranışlarının dün-
yada  ve ahirette nasıl sonuçları olacağı açıklanmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’de insanların nasıl bir ahlaki tutum içinde olmaları gerektiğini 
açıklayan pek çok ayet vardır. Sorumluluk, adalet, merhamet, doğruluk, dürüst-
lük, anne babaya saygı  ve daha pek çok örnek davranış, insanların sahip olması 
gereken ahlaki erdemler olarak Kur’an-ı Kerim’de yer almıştır. Ayrıca, hırsızlık, ifti-
ra, dedikodu, yalan söylemek gibi olumsuz davranışlardan uzak durulması gerek-
tiği de Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. 

11 İsrâ suresi, 40. ayet. 

Bir davranışın doğru olup olmadığı neye göre belirlenebilir?

KONUŞALIM
“Dünyaya gelen her 

insan fıtrat üzere do-
ğar; sonra anne ve 
babası onu Yahudi, 
Hristiyan, Mecûsî ya-
par.” 
(Buhâri, Cenaiz, 79.)
Fıtrat: Yaratılış, belli 

yetenek ve yatkınlığa 
sahip oluş.

Yukarıdaki tanı-
ma ve hadis-i şerife 
göre insanın inanç ve  
davranışlarına  etki 
eden faktörelerin ne-
ler olduğunu konuşu-
nuz.

“Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü 
de yerine getirin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur. 
Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakı-

mından daha güzeldir. 
Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bun-

ların hepsi ondan sorumludur 
Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla 

erişemezsin. 
Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabb’inin katında sevimsiz şeylerdir.”

(İsra suresi, 34-38. ayetler.)

Yukarıdaki ayetlerde hangi doğru davranış örnekleri öne çıkmaktadır? Konuşunuz.

KONUŞALIM
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Allah (c.c.), sorumluluk konusu üzerinde önemle durmuş ve hem toplulukların 
hem de bireylerin birbirlerine karşı nasıl davranmaları gerektiğinden bahsetmiştir. 
Örneğin Kur’an-ı Kerim’de insanın anne ve babasına karşı görev ve sorumlulukları 
konusunda şöyle buyrulmuştur: “İnsana da anne babasına iyi davranmasını em-
rettik. 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.’”12 ayetiyle bilgi verilmiştir. Lokman sure-
sinde insanın diğer insanlara karşı nasıl davranması gerektiği konusunda açık öğüt-
ler yer almaktadır: “Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. 
Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş 
işlerdendir.” “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde 
böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.” “Yürü-
yüşünde tabii ol. Sesini alçalt...”13

Kur’an-ı Kerim’de insanların ve özellikle müminlerin doğru sözlü ve dürüst kim-
seler olmaları gerektiği vurgulanmıştır. Bununla ilgili olarak bir ayette “Ey iman 
edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işleri-
nizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın.”14 buyrulmuştur. “...Emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol...“15 ayetiyle de tüm müminlerin doğru davranışla sorumlu oldukları 
belirtilmiştir. Yüce Allah (c.c.), hile yapmayı, insanları aldatmayı da yasaklamış ve 
“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın.”16 buyurmuştur. 

Kur’an-ı Kerim, insanları ihtiyacı olanlara iyilik yapmaya, yetimleri korumaya, 
yoksul ve kimsesizleri gözetmeye teşvik eder. Konuyla ilgili bir ayette “Sana Allah 
yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne harcarsanız o, 
ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne 
yaparsanız gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.”17 buyrulmuştur. Yüce Allah (c.c.), 
insanları iyiliğe yöneltirken kötü davranışlardan uzak durmaları gerektiği konu-
sunda da uyarmıştır. Bir ayette “Ey iman edenler!... Birbirinizin kusurlarını ve 
mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın.”18 buyrulmuş-
tur. İnsanların birbirine adil davranmaları gerektiği de şu ayetle ifade edilmiştir: 
“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden 
kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun...”19 
Sonuç olarak bu ayetler, Kur’an-ı Kerim’in insana güzel ve doğru davranışlar ka-
zandırmayı amaçladığını açıkça göstermektedir. 

12 Lokmân suresi, 14. ayet.
13 Lokmân suresi, 17-19. ayetler.
14 Ahzâb suresi, 70. ayet.
15 Şûrâ suresi, 15. ayet.
16 İsrâ suresi, 35. ayet. 
17 Bakara suresi, 215. ayet.
18 Hucurât suresi, 12. ayet. 
19 Mâide suresi, 8. ayet.

NOT EDELİM

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsun-
lar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.”

(Hûd suresi, 112. ayet.)

YORUMLAYALIM

Yukarıdaki fotoğraf-
larda gördüğünüz dav-
ranışları doğruluk açı-
sından yorumlayınız.
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2. Kur’an-ı Kerim’i Okumak 

Kur’an-ı Kerim, İslam dininin en temel kaynağıdır. 
Müslümanlar inanç esaslarının neler olduğunu, iba-
detlerin nasıl yapılacağını, ahlaki ilkeleri, Allah’ın (c.c.) 
emir ve yasaklarını en doğru şekilde Kur’an’dan öğre-
nebilirler. Bu sebeple inananlar hem Arapça olarak hem 
de Türkçe meal ve tefsirlerden Kur’an-ı Kerim okumaya 
önem vermelidirler. 

2.1. Kur’an’ı Yüzünden Okumak 

Kur’an-ı Kerim, baştan sona yalnızca yüce Allah’ın (c.c.) 
sözlerinden oluşmaktadır. Günümüze kadar lafzı ve ma-
nasında herhangi bir değişme olmamıştır. Kıyamete ka-
dar da olmayacaktır. Kur’an-ı Kerim’in hem sözleri hem 
manası mucizevi özellikler taşımaktadır. Bu sebeple oku-
yanları ve dinleyenleri etkiler. Kur’an-ı Kerim’in  Arapça 
metninden okunması “yüzünden okumak” olarak ifade 
edilmektedir.

Müslümanlar, İslam’ın ilk dönemlerinden itibaren 
Kur’an okumaya, yeni nesillere öğretmeye ve hafızlar 
yetiştirmeye büyük önem vermişlerdir. Gelen ayetler, Müslümanlar tarafından 
hemen ezberlenmiş ve her fırsatta güzel seslerle okunmuştur. Hatta ayetlerin 
okunuşu, inanmayanları bile etkilemiş; onların da dinlemelerini sağlamıştır. Gü-
nümüze kadar Kur’an-ı farklı makamlarda ve güzel seslerle okuyan pek çok kim-
se yetişmiştir. Kur’an-ı Kerim’in güzel okunması, dinleyenlerde ve okuyanlarda 
derin duygular uyandırmakta ve insanlara huzur vermektedir.

Yüce Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’in okunuşunun insanı nasıl etkilediğini bir 
ayette şöyle ifade etmiştir: “Allah sözün en güzelini; ayetleri (güzellikte) 
birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir kitap 
olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı 
gerginleşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı 
yumuşar. İşte bu Kur’an, Allah’ın hidayet rehberidir...”20 Kur’an-ı Kerim’in 
yüzünden okunuşunun nasıl olması gerektiği konusunda yüce Allah (c.c.) bir 
ayette “...Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”21 buyurmuştur. Konuyla ilgili ola-
rak Hz. Muhammed (s.a.v.) “Kur’an’ı seslerinizle süsleyiniz”22 diyerek Kur’an’ın 
güzel bir şekilde okunması gerektiğini vurgulamıştır. 

Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumayı bir ibadet olarak yerine 
getirmekte ve bunu en güzel şekilde yapmaya özen göstermektedirler. Bunun  
yanı sıra, okunan ayetleri dinlemenin de önemli olduğu unutulmamalıdır.

20 Zümer suresi, 23. ayet.
21 Müzzemmil suresi, 4. ayet.
22 İbn Mace, İkame, 176.  

Sizce Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden okumanın 
ne gibi faydaları vardır?

İnandığı bir dinin kutsal kitabını okumak bireye neler kazandırır?

YORUMLAYALIM
“Kur’an Mekke’de 

indi, İstanbul’da yazıl-
dı, Mısır’da okundu.” 
 Yukarıdaki ifadeler-

den ne anlıyorsunuz? 
Yorumlayınız.

Osman Hamdi Bey’in 
“Kur’an okuyan adam” 

adlı eseri
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2.2. Kur’an’ın Tercümesini (Meal) Okumak 

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir. Bununla birlikte tüm insanlığa hitap 
eden, evrensel mesajları olan bir kitaptır. Dünyanın her yerinde ona inananlar 
tarafından okunup anlaşılması için farklı dillere tercümesi yapılmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’in tüm insanlığa gönderildiği yüce Al-
lah (c.c.) tarafından şu ayetle açıklanmıştır “Bu Kur’an; 
kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah oldu-
ğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsın-
lar diye insanlara bir bildiridir.”23 yüce Allah (c.c.), bir 
başka ayette “Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve 
bir öğüttür.”24 ifadesiyle Kur’an’ın tüm insanlığa hitap 
ettiğini açıklamaktadır. 

Kur’an-ı Kerim’in, dünyanın değişik yerlerinde yaşa-
yan, farklı ırk ve dillere sahip insanlar tarafından anla-
şılabilmesi için indirildiği dil dışında başka dillere tercü-
me edilmesi bir ihtiyaçtır. Tercüme, herhangi bir yorum 
katmadan  bir dildeki metni, başka bir dile çevirmektir. 
Kur’an ayetlerinin yaklaşık anlamlarıyla başka dillere 
çevrilmesine de “meal” denmektedir. Kur’an-ı Kerim, 
dünyada konuşulan pek çok dile çevrilmiş ve bu meal-
ler insanların kolay ulaşabileceği şekilde yaygınlaşmış-
tır. 

23 İbrahim suresi, 52. ayet.
24 Âl-i İmrân suresi, 138. ayet.

Okuduğunuz farklı bir dildeki metni anlayabilmeniz için neler gereklidir?
Kur’an-ı Kerim’in yaklaşık 
anlamlarıyla başka dillere 
çevrilmesine “meal” denir.

Kur’an-ı 
Kerim’i Arapça 

metninden 
okumak ibadettir. 
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Farklı dilleri konuşan Müslümanların Kur’an-ı Kerim’i doğru anlayabilmeleri 
için bazen yalnızca tercüme veya mealler yeterli olmamış, ayrıntılı açıklamalara 
ihtiyaç duyulmuştur. Çünkü Kur’an-ı Kerim içerisinde yer alan ayetlerden bazıla-
rının anlaşılabilmesi için indirildiği ortamın, ayetlerin öncesi ile sonrasının açık-
lanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Konuyla ilgili olarak bir ayette “Andolsun biz, 
onlar düşünüp öğüt alsınlar diye (gerçekleri) bu Kur’an’da değişik biçimlerde 
açıkladık...”25  buyrulmuştur. Kur’an, tamamen anlaşılmak üzere gönderilen bir 
kitap olması dolayısıyla tercümelerinin yanı sıra daha ayrıntılı açıklanmasına ihti-
yaç duyulmuştur. Bu sebeple Kur’an ayetlerinin ayrıntılı açıklamasının yer aldığı 
eserlere tefsir denir. Tefsirler, insanların Kur’an-ı anlamasına yardımcı olmuştur. 

3. Kur’an Anlaşılmak İçin İndirilmiştir

Yüce Allah (c.c.), insanları davranışlarında özgür bırakmış fakat onlara doğruyu, 
yanlışı hem ilahi kitapları hem peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş ve onları so-
rumlu tutmuştur. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa gönderilmiş son ilahi 
kitap olarak Allah’ın (c.c.) mesajlarının anlaşılmasında önemli bir yere sahiptir. 

Kur’an-ı Kerim’de, insanın kendisine, yaratıcısına, diğer insanlara ve kâi-
nata karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğu açıklanmıştır. İnananla-
rın bunları bilmesi için Kur’an’ı yüzünden okumaları yeterli değildir. Müslü-
manların onu anlamak için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. 

Kur’an-ı Kerim, yalnızca ölen kişilerin arkasından mezarlıklarda veya ca-
milerde okunmak için indirilmemiştir. Kur’an’ın indiriliş amacının anlaşılmak 
olduğu, bir ayette şu şekilde ifade edilmiştir: “Bu Kur’an, ayetlerini düşün-
sünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir 
kitaptır.”26 Bir başka ayette de “Apaçık Kitab’a ant olsun ki, iyice anlayasınız 
diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık.”27 buyrularak Kur’an’ın anlaşılmak 
üzere gönderildiği bildirilmiştir.  

25 İsrâ suresi, 41. ayet.
26 Sad suresi, 29. ayet.
27 Zuhruf suresi, 2-3. ayetler.

“İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin.
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için.”
 Mehmet Akif Ersoy yukarıdaki dizelerde ne anlatmak istemiştir? 

YORUMLAYALIM

“Andolsun, düşünüp 
öğüt alsınlar diye o 
sözü (Kur’an âyetlerini) 
onlara peşpeşe ulaştır-
dık.”
(Kasas suresi, 51. 

ayet.)

“Anlayasınız diye biz 
onu Arapça bir Kur’an 
olarak indirdik.”
(Yusuf suresi, 2. ayet.)

 Yukarıdaki ayetleri 
Kur’an-ı Kerim’in gön-
deriliş amaçları açısın-
dan yorumlayınız.

KONUŞALIM

Sizce Kur’an-ı Kerim’in yalnızca yukarıdaki durumlarda okunması yeterli midir? Niçin? 
Arkadaşlarınızla konuşunuz.

DKAB Kitap  28 Haz.indb   87 29.06.2017   09:54:26



VAHİY VE AKIL

88

Sonuç olarak Müslümanlar,  Allah’ın (c.c.) anlaşılmak üzere gönderdiği me-
sajını, amacına uygun olarak okuyup anlamalı ve davranışlarına da buna göre 
yön vermelidir. Kur’an-ı Kerim’i anlamak için elinden gelen çabayı göstererek, 
yeni nesillerin de doğru bir şekilde anlayabilmesi için örnek olmalıdırlar.  

4. Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

Kur’an-ı Kerim’in doğru anlaşılabilmesi için farklı dil-
lerde yapılan meallerin yanı sıra, tefsirlere de ihtiyaç 
vardır. Kur’an-ı Kerim’in açıklama ve yorumlamasını 
konu edinen ilim dalına “tefsir”, tefsir yapan kişiye de 
“müfessir” denilmiştir. İslam tarihinin ilk müfessirinin 
Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğunu söyleyebiliriz. Sevgi-
li Peygamberimiz (s.a.v.), Kur’an’ın açıklamaya ihtiyaç 
duyulan ayetlerini daha ayrıntılı cümlelerle ve örnek 
yaşantısıyla açıklamış, yani tefsir etmiştir. Kur’an’da 
emredilen ibadetlerin nasıl yapılacağını, kapsamı an-
laşılamayan ayetlerin ne anlama geldiğini, inanç esas-
larının ayrıntılarını ve ahlaki değerleri Hz. Peygamber 
(s.a.v.), Müslümanlara anlatmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama çabası Hz. Peygamber’den (s.a.v.) 
sonra da devam etmiş ve önemli müfessirler yetişmiştir. Bu müfessirler, her dö-
nemde toplumun ihtiyaçlarını ve zamanın koşullarını da dikkate alarak insanların 
Kur’an-ı Kerim’i en doğru şekilde anlamalarına yardımcı olmuşlardır. Farklı ülke ve 
kültürlerden olan İslam âlimlerinin yaptıkları tefsir çalışmaları, İslam dünyasına 
zenginlik kazandırmıştır. 

Kur’an-ı Kerim’i okuyan herkes, ayetlerden bazı anlamlar çıkartabilir ve anla-
yabilir. Fakat Kur’an-ı Kerim’in yorumlanması için belli şartlar gereklidir. Kur’an’ı 
yorumlayacak kişide olması gereken önemli nitelikler vardır. Bu niteliklere sahip 
olan müfessirler, önemli ilkelere bağlı kalarak yorumlarda bulunabilirler. 

Kur’an’ın anlaşılmasında farklı bakış açılarının nasıl bir etkisi olabilir?

Kur’an ayetlerinin 
anlaşılması Allah’ın emir ve 
yasaklarına uyulması için 

bir gerekliliktir.

Kur’an-ı Kerim’in 
açıklamasını konu edinen 
ilim dalına “tefsir” denir. 
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Sonuç olarak Kur’an-ı Kerim, okunmak ve anlaşılmak üzere gönderilen bir ki-
tap olduğu için Müslümanların bunu yerine getirmeye çalışması da en önemli 
dinî görevlerinden biridir. İnananlar bu görevlerini yerine getirmek konusunda 
titizlik göstermeli; Allah’ın (c.c.) mesajını anlamak için çaba sarf etmelidirler. 
Kur’an’ı yorumlama konusunda da hassasiyet içinde olarak, farklı dil ve kültürlere 
sahip insanların da anlayabilmesi için müfessirlerin yetişmesine katkı sağlamalı-
dırlar. Müslümanlar, yorumlama faaliyeti için geçmiş tefsir geleneğinden etkin bir 
şekilde yararlanmalı ve yeni müfessirlerin zamanın konularına açıklık getirmeleri 
için destekleyici olmalıdır. 

Arapça’yı, dil bilgisini ve dilin gramer özelliklerini iyi bilme-
lidir. 

Kur’an-ı Kerim’in indiği dönemin dinî, sosyal, kültürel, eko-
nomik ve siyasi durumu hakkında bilgi sahibi olmalı; dönemin 
şartlarını göz önünde bulundurarak yorum yapmalıdır. 

Belagât ilmine ve edebî sanatlara hâkim olmalıdır.

Hadis, fıkıh, kelam, kıraat gibi ilimleri ve tefsir usulünü 
bilmelidir. 

Tarih, sosyoloji, psikoloji gibi ilimlerin bazı alanlarına hâkim 
olmalıdır.

Dünyevi ilimler denilen matematik, astronomi, coğrafya 
gibi ilimlerin temel prensipleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. 

Kur’an-ı Kerim’in indiriliş amaçlarının farkında olmalıdır. 

Söz ve davranışlarında İslam’ın önem verdiği ilkelere bağlı 
kalmalıdır.

Yorum yaparken başkalarının görüşlerinin de doğru olabile-
ceğini kabul etmelidir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TEFSİR YAPACAK KİMSEDE OLMASI TAVSİYE EDİLEN NİTELİKLER
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A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Kur’an-ı Kerim’de doğru inancın özellikleri nasıl ifade edilmiştir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................................................
2. Kur’an-ı Kerim, insanlarda hangi doğru davranışların olması gerektiğini belirtmiştir? Bir ayetle örnek vere-
rek açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................................................
3. Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okumanın insanlara ne gibi faydaları vardır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................................................
4. Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için neler yapılmalıdır?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................................................
5. Kur’an-ı Kerim’i yorumlayacak olan müfessirlerin sahip olması gereken nitelikler nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..................................................................................................

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. I. Doğru davranış

II. Doğru yol

III. Doğru düşünce

IV. Doğru bilgi

V.  Doğru inanç 

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an-ı Kerim’in temel amaçlarıdır?

A) V, I, II

B) II, III, IV

C) I, IV, V

D) V, II, III

E) III, II, I

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
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2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de yer alan doğru davranış örneği değildir?

A) Anne babaya iyi davranmak

B) İyiliği emredip kötülükten sakındırmak

C) Emaneti korumak

D) Başkalarının kusurlarını araştırmak

E) Verilen sözde durmak

3. “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”

                        (Sad suresi, 29. ayet.)

“Apaçık Kitap’a ant olsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an yaptık.” 

           (Zuhruf suresi, 2-3. ayetler)

Yukarıdaki ayetlerden çıkarılacak en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden okumak gereklidir. 

B) Kur’an-ı Kerim, anlaşılmak için indirilmiştir. 

C) Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak gönderilmiştir.

D) Kur’an-ı Kerim mübarek bir kitaptır.

E) Kur’an, akıl sahipleri için gönderilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in açıklamasını konu edinen ilim dalına “tefsir” denir. 

 4. Aşağıdakilerden hangisi tefsir ilminin faydalarından değildir?

A) Kur’an-ı Kerim’in daha kolay anlaşılmasını sağlar.

B) Ayetlerin indiği dönem hakkında bilgi verir.

C) Ayetlerin sırasını yeniden düzenler.

D) Ayetlerin indiriliş sebeplerini açıklar.

E) Ayetlerin doğru anlaşılmasını sağlar. 

5. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in yüzünden okunmasının sağladığı faydalardan değildir?

A) Okuyan ve dinleyenleri etkiler.

B) İnsanlara huzur verir.

C) Okuyan kişide derin duygular uyandırır.

D) Okuyan ve dinleyenler ibadet sevabı alır.

E) Okuması ve dinlemesi uzun zaman alır.
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8 11 61 13

61 49 51

13 20

45

Şifreli ayet

C- Aşağıdaki bulmacayı cevaplandırınız.

SARMAL BULMACA
 
1-11) İslam dininin temel kaynağı.
12-16) Bir düşünceye gönülden bağlanma.
17-21) İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya 
çıkan düşünce ürünü, malumat.
22-29) Davranma işi, tutum, muamele. 
30-34) Allah’ın (c.c.) mesajını peygamberler 
aracılığıyla insanlara bildirmesi.
35-41) Herhangi bir yorum katmadan bir metni 
başka bir dile çevirmek.
42-45) Kur’an ayetlerinin yaklaşık anlamlarıyla 
başka dillere çevrilmesi.
46-51) Kur’an ayetlerinin ayrıntılı açıklamasıyla 
ilgilenen ilim dalı.
52-59) Tefsir yapan kişi.
60-64) Bir yazının veya bir sözün anlaşılması 
güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, 
tefsir.
65-69) Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezbere bilen 
kimse. 
70-75) Kur’an-ı Kerim’in indirildiği dil.
76-79) Yaratıcı olarak inanılan varlık.

BULALIM

17 18
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HAKLAR,
ÖZGÜRLÜKLER VE DİN

ÖĞRENME ALANI: HAKLAR VE DEĞERLER

5. 

ÜNİTE

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM:

1. Hak, hukuk, hürriyet, sorumluluk, adalet ve zulüm 
kavramlarını araştırınız.

2. Anayasada yer alan temel haklar ve hürriyetler ile 
kişinin ödev ve sorumluluklarını araştırınız.

3. Anayasanın 24. maddesini araştırarak defterinize 
yazınız.

4. İnanç özgürlüğünün insan için önemini araştırınız.

5. Toplumumuzda kul hakkı yemenin nasıl algılandığını 
yakın çevrenizden araştırınız.

6. Nur suresinin 27-28, 30-31 ve 58-59. ayetlerinin meal-
lerini defterinize yazınız.
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1. Hak ve Özgürlük Kavramları

“Bir kişinin özgürlüğü, başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.” 
sözüyle anlatılmak istenen nedir?

İnsan hayatında vazgeçilmez 
bazı unsurlar vardır. Haklar ve 
özgürlükler bunlardandır. İnsan, 
hayatının maddi yönünü devam 
ettirebilmek için nasıl havaya, 
suya, gıdaya ihtiyaç duyarsa ma-
nevi yönünü geliştirebilmek için 
de haklara ve özgürlüklere ihtiyaç   
hisseder. Özgürlükler, insanı insan 
yapan, ona değer katan, vazgeçile-
mez, devredilemez, kısıtlanamaz, 
engellenemez haklardır. Doğuştan 
sahip olunan haklar ve özgürlük-
lere göre şekillenen bir toplumda 
her bir insanın onur ve haysiyeti 
gözetilir; böylece insanlar kendile-
rini huzur ve güvende hissederler 
ve mutlu olurlar. 

Haklar ve özgürlükler, insanla-
rın bir arada yaşayabilmeleri ba-
kımından herkesin karşılıklı olarak 
gözetmesi gereken bir alandır. 
Hukuk, bu alanın kurallarını ifade 
eder. Hukuk kelimesi, hak kelime-
sinin çoğuludur ve hakların tanım-
lanması suretiyle insanlar arası 

ilişkileri düzenleyen bir ilim dalıdır. Hak ve özgürlük birbirlerini bütünleyen iki 
kavramdır. Bir toplumda özgürlüklerden bahsedebilmek için herkesin haklara 
ve hukuka saygılı olması gerekir. Hakların elde edilebilmesi için de özgürlük 
ortamının varlığı zorunludur. 

Hak; adalet, yerindelik, gerçeğe uygunluk, insaf, pay, emek karşılığı alınan 
ücret gibi anlamlara gelir. Dildeki gündelik kullanımlarına bakıldığında hak ke-
limesinin kul hakkı, ana-baba hakkı, hak etmek, hakkını helal etmek, haksızlık 
etmek gibi farklı şekillerde kullanıldığı görülür. 

Özgürlük; insanın serbest olması, tercihte bulunup karar verebilmesi ve 
isteklerini gerçekleştirebilme imkânına sahip olması anlamına gelir. Ancak 
özgürlüğün sınırsızlık olarak algılanmaması gerekir. İnsanlar arası ilişkilerde 
özgürlüğün sınırlarını başkalarına zarar vermeme ilkesi belirler. Yaptırımlar, 
kurallar, sorumluluklar, hukuk, ahlak gibi çerçeveler olmadan özgürlük me-
selesi tam olarak anlaşılamaz. Bunlar ilk planda sanki özgürlükleri ortadan 

YORUMLAYALIM

“Daima terazinin 
ibresi vicdandır. Haya-
tın sunduklarını ancak 
bu terazide tartabiliriz. 
Tartmalıyız.” 

(Klas Duruş, s. 15.)

Nuri Pakdil’in bu sözü-
nü yorumlayınız..

Haklar ve
Özgürlükler

Ödevler ve 
Sorumluluklar

ADALET

VİCDAN
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kaldırıyormuş gibi algılansa da aslında gerçek özgürlüğü ortaya çıkaran sınır-
lardır. Haklar ve özgürlükler bir yandan kişilere hareket serbestisi sağlarken bir 
yandan da diğer insanların haklarına karşı bir sorumluluk duygusuyla hareket 
etmeyi gerektirir. Hakların ve özgürlüklerin çerçevesini belirlemede en önemli 
sınır, sorumluluklar ve diğer insanların haklarına ve özgürlüklerine gösterile-
cek saygıdır. 

Dinimizde haklar ve özgürlükler bütün insanlar için söz konusudur. Kişiler 
ayrımcılığa tabi tutulmaksızın haklarını ve özgürlüklerini kullanabilir. İnsanlar 
kendi haklarını ve özgürlüklerini başkalarının hak ve özgürlüğüne zarar verme-
den kullanmak durumundadır. İslam dininde kişilerin hakları net bir şekilde 
ifade edildiği gibi onları anlamlı hale getiren sınırlar ve sorumluluklar da açıkça 
dile getirilmiştir. 

İLKELER ÇIKARALIM

Ayet Meâli Sure/Ayet No İlke
“Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; in-

sanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde boz-
guncular olarak dolaşmayın.” 

(Hûd suresi,  
85. ayet.)

Haksızlık yapmamak ve 
adaletli davranmak.

“Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların 
hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. Böyle iken sen 
mi mümin olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?” 

(Yûnus suresi, 
99. ayet.)

“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru te-
razi ile tartın…” 

(İsrâ suresi,  
35. ayet.)

“İnsanlar, ‘İnandık.’ demekle imtihan edilmeden 
bırakılacaklarını mı zannederler.” 

(Ankebût suresi, 
2. ayet.)

“Allah, kimseye gücünün üstünde bir şey teklif et-
mez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötü-
lük de kendi zararınadır…” 

(Bakara suresi, 
286. ayet.)

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; ister şük-
reder ister nankörlük eder.” 

(İnsan suresi,  
3. ayet.)

“Şu bir gerçek ki Allah, size emanetleri mutlaka 
ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emreder…” 

(Nisâ suresi,  
58. ayet.)

“Kim iyi bir iş yaparsa lehine, kim de kötülük ya-
parsa aleyhinedir. Rabb’in kullarına asla zulmedici 
değildir.” 

(Fussilet suresi, 
46. ayet.)

“Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve muhtaç olan 
akrabaya vermeyi emreder; ahlaksızlığı,  fenalığı ve 
azgınlığı yasaklar. İyice anlayıp tutasınız diye size 
böylece öğüt verir.” 

(Nahl suresi,  
90. ayet.)

Yukarıdaki ayetleri haklar, özgürlükler, vazifeler ve sorumluluklar açısından de-
ğerlendirerek çıkardığınız ilkeleri karşılarına yazınız.
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2. Bazı Haklar, Özgürlükler ve Din

Asla vazgeçemeyeceğiniz haklar nelerdir?

İnsanların doğuştan getirdiği bazı haklar ve özgürlükler vardır. Bunlara te-
mel haklar ve özgürlükler denilmektedir. Yaşama, sağlık, ibadet, özel yaşamın 
gizliliği, eğitim hakkı, ekonomik haklar, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü 
gibi haklar ve özgürlükler bunlardan bazılarıdır. 

Toplumsal ilişkilerde belirleyici olan husus, haklar ve özgürlüklerdir. Hakla-
rın ve özgürlüklerin çerçevesini ise din, hukuk, ahlak, örf gibi herkes tarafından 
benimsenen genel kabuller oluşturur.  

İslam dininde temel hakların ve özgürlüklerin çerçevesi belirlenmiştir. İslam 
âlimlerine göre dinin bütün emir ve yasaklarında gözetilen nihai gaye, bu hak-
ların ve özgürlüklerin korunmasıdır. Nitekim dinin asli maksatları denilen can, 
mal, akıl, nesil ve dinin muhafazası ilkeleri bunu anlatmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de haksız yere cana kıymanın haram kılınmasıyla can güvenliği 
garanti altına alınmıştır. Dinimizde bir kimseyi öldürmek en büyük günahlardan-
dır. Böylelikle yaşama hakkının ihlal edilmesi engellenmiştir.1  Zina ve zinaya gö-
türen yolların kapatılmasıyla nesil emniyeti sağlanmış; insanların kendi aileleri 
içinde meşru birlikteliklerle huzurlu bir hayat yaşaması istenmiştir.2  Her türlü 
alkollü içkinin ve uyuşturucunun yasaklanmasıyla aklın korunması amaçlanmış; 
akla zarar verecek kötü alışkanlıklar haram kılınmıştır.3  Hırsızlık, rüşvet, gasp, 
şans oyunları, faiz gibi haksız kazanç yolları yasaklanırken karşılıklı rızaya dayalı 
ticaret helal kılınmış ve böylelikle mal emniyeti gözetilmiştir.4  Allah’ın (c.c) sınır-
larının gözetilmesi gibi özelliklerle de din emniyetinin çerçevesi belirlenmiştir.5  

Temel haklar ve özgürlükler dinimizde olduğu gibi anayasada da açıkça ifa-
de edilmiştir. Anayasanın 12. maddesinde “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunul-
maz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak 
ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorum-
luluklarını da ihtiva eder.” denilerek haklar ve özgürlükler yanında ödevler ve 
sorumluluklara da değinilmiştir.

1  bk. İsrâ suresi, 33. ayet; Nisâ suresi, 93. ayet; Mâide suresi, 32. ayet.
2  bk. İsrâ suresi, 32. ayet; Tahrîm suresi, 6. ayet; Nûr suresi, 30-31. ayetler.
3  bk. Mâide suresi,  90. ayet.
4  bk. Nisâ suresi, 29. ayet; Mâide suresi, 38. ayet; Bakara suresi, 188 ve 275. ayetler.
5  bk. Tevbe suresi, 112. ayet; Bakara suresi, 229. ayet; Talâk suresi, 1. ayet.

BİLGİ KUTUSU

İslam dininde emir ve yasaklarla muhafazası gözetilen beş temel maksat

CAN

MAL

AKIL

NESİL

DİN

İnanç özgürlüğü temel 
haklardandır.
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2.1. Yaşama ve Sağlık Hakkı

“İki nimet vardır ki insanlardan çoğu bunların kıymetini bilmezler: 
sağlık ve boş vakit.”6  hadisinde verilmek istenen mesaj nedir? 

Yaşama hakkı, herkesin can güvenliğinin sağlanması ve insanların hayatla-
rını huzur ve güven içinde yaşayabilmesidir. Sağlık hakkı ise insanın hastalıklar 
karşısında koruyucu tedbirlerle ve tedavi imkânlarıyla hayatını sağlıklı bir şekil-
de devam ettirebilmesidir. Hayata yönelik her türlü tehdit ve tehlikeden uzak 
bir şekilde yaşayabilmek tüm insanların doğuştan kazandığı en tabii haklar-
dandır. Diğer bütün haklar ve özgürlükler bu hakkın varlığına bağlı olduğu için 
yaşama hakkı, bütün hakların ve özgürlüklerin de temelidir.

İslam dininde yaşama hakkı dokunulmaz kabul edilmiş ve bu durum Kur’an-ı 
Kerim’de “… Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın…”7  ayetiyle belirtilmiş-
tir. Yine Kur’an-ı Kerim’de “… Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde boz-
gunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi 
olur. Kim de bir kimsenin yaşamasını sağlarsa bütün insanları yaşatmış gibi 
olur...”8  buyurularak yaşama hakkının ihlali en büyük günahlardan sayılmış ve 
bir insanın yaşamasına vesile olmak çok değerli ve erdemli bir davranış olarak 
görülmüştür.

6  Buhârî, Rikâk, 1. 
7  İsrâ suresi, 33. ayet.
8  Mâide suresi, 32. ayet.

Temel Haklar 
ve

Özgürlükler

Yaşama ve Sağlık Hakkı

Özel Ya
şa

m
ın

  G
iz

lil
iğ

i  
Ha

kk
ı

İnanç   Özgürlüğü

İbadet Hakkı

Eğit m
 Hakkı

Düşünce ve İfade ÖzgürlüğüEk

onomik Haklar

Sağlık hakkı en temel 
haklardandır.
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Dinimizde hayat, Allah’ın (c.c.) insana bağışladığı en büyük nimetlerden biri 
olarak kabul edilmiş; insanın bedeni, Allah’ın (c.c.) emaneti olarak görülmüş-
tür. Bu sebeple emanete ihanet etmek manasına gelen ve yaşama hakkını son-
landıran öldürme ve intihar haram kılınmıştır. Bir hayata son vermek açısından 
bakıldığında intiharın bir insanı öldürmekten farkı yoktur.

Dünyadaki bütün hukuk sistemlerinde yaşama hakkı en kutsal haklardan biri 
olarak kabul edilmiş ve bu hakkın korunması için her türlü tedbir alınmıştır. Bu 
bağlamda kürtaj, ötanazi ve intihar gibi yaşama hakkıyla alakalı düzenlemeler ya-
pılmıştır. Farklı yaklaşımlar olmakla birlikte hâlâ pek çok hukuk sistemi bunları suç 
kabul etmektedir.  

Yaşama hakkı yanında sağlık hakkı da en önemli haklardandır. Sağlık hakkı denil-
diğinde ruh ile beden sağlığı birlikte anlaşılır ve insan bir bütün olarak değerlendi-
rilir. Dinimizde diğer insanların yaşama ve sağlık hakkının gözetilmesi emredilirken 
insanların kendi canlarını ve sağlıklarını korumaları da bir sorumluluk şeklinde her 
bir insana vazife olarak yüklenmiştir. Bu sebeple insanlardan ruh ve beden sağlığını 
muhafaza etmeleri, hastalandıklarında tedavi olmaları istenmiştir. Örneğin akıl ve 
ruh sağlığına zarar vermesi sebebiyle alkol ve uyuşturucular haram kılınmış, insan-
lara bu türden zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları tavsiye edilmiştir.

YORUMLAYALIM

 Peygamber Efendimizin (s.a.v.) Veda Hutbesi’nden alınan aşağı-
daki paragrafları temel haklar ve özgürlükler açısından yorumlayınız.

“Ey İnsanlar! Kanla-
rınız, canlarınız, yaşa-
ma hakkınız, mallarınız, 
namuslarınız, haysiyet 
ve şerefleriniz, vücut 
bütünlüğünüz; Rabbi-
nizle buluşacağınız güne 
kadar bu ayınızda, bu 
beldenizde, bu gününü-
zün saygıya, korunmaya 
layık olduğu gibi saygıya 
ve korunmaya layıktır, 
dokunulmazdır.”

“Ey insanlar! Rabbi-
niz birdir, babanız bir-
dir. İslam’da insanlar 
eşittir. Hepiniz Âdem’in 
çocuklarısınız, Âdem 
de topraktan yaratıldı. 
Allah katında en de-
ğerliniz, en çok Allah’a 
sığınanınız, emirlerine 
yapışanınız, günahlar-
dan arınanınız, azabın-
dan korunanızdır. Bir 
Arab’ın Arap olmayana, 
bir başkasının Arab’a, 
bir siyahın bir kırmızı 
deriliye, bir kırmızı de-
rilinin bir siyaha, takva-
nın dışında bir üstünlük 
sebebi yoktur.” 

(http://sonpeygamber.info/veda-hutbesi-tam-metin)

DKAB Kitap  28 Haz.indb   98 29.06.2017   09:54:31



5. ÜNİTE

99

Günümüzde yaşama ve sağlık hakkı konusunda dikkat edilmesi gereken 
yeni bazı durumlar da gündeme gelmiştir. İnsan hayatını tehdit eden sağlıksız 
ürünler, gıda ve tüketim maddelerinde kullanılan zararlı kimyasallar, çevrenin 
ve ekolojik dengenin tahrip edilmesi bunlar arasında sayılabilir. Bunlara karşı 
dikkatli olmak ve gereken tedbirleri almak sağlığımız açısından önemli olduğu 
gibi aynı zamanda dinî bir sorumluluktur. 

Yaşama hakkıyla ilgili anayasanın 17. maddesinde şu hüküm bulunur: “Her-
kes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. 
Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller dışında kişinin vücut bütünlüğüne 
dokunulamaz, rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz, kim-
seye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir 
cezaya tabi tutulamaz…”

Sağlık hakkı konusunda ise anayasanın 56. maddesinde şöyle denir: “Herkes, 
sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi-
dir. Devlet; herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, 
insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi arttırarak iş birliğini geliştirmek ama-
cıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler...”

2.2. Eğitim Hakkı

Eğitim süreçlerinden alıkonulan bir insanın hayatta karşılaşabile-
ceği sorunlar neler olabilir?

Genel olarak eğitim; insanın bir plan ve hedefe göre eğitilmesi, ruh ve be-
den sağlığını koruyarak geliştirilmesi için yapılan bütün çalışmalardır.9  Eğitim 
hakkı ise insanın olgunlaşabilmesi için tanınması ve kabul edilmesi gereken 
haklardandır. İnsanın ruh, akıl, kalp, nefis, beden bütünlüğünü sağlayabilmek 
için tüm ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. İnsanoğlu uzun bir eğitim ve öğ-
retim sürecine tabi olarak gelişmektedir. Eğitim hakkı; ona bu olgunlaşma sü-
recinde lazım olan her türlü desteğin verilmesi, ilgi ve yeteneklerinin geliş-
tirilmesi, bilgi ve davranış açısından desteklenmesidir. Bu yönüyle her insan, 
onu toplum içinde saygın bir konuma taşıyacak her türlü donanımı elde etme 
hakkına sahiptir.    

9 Halis Ayhan, Eğitime Giriş, s. 14.

DEĞERLENDİRELİM

“...Kendi ellerinizle 
kendinizi tehlikeye  
atmayın...”

(Bakara suresi, 195. ayet.)

Yukarıdaki ayeti 
yaşama ve sağlık hakkı 
açısından değerlendi-
riniz.

Sağlık hizmetlerinden 
yararlanmak anayasal bir 

haktır.
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İslam dininde eğitim hem haktır hem yükümlülüktür. Kişinin iyi bir insan 
olabilmesi için eğitim öğretim sürecine dahil edilmesi gerekir. Eğitim hakkı, 
her çocuğun ana-babası ve içinde yaşadığı toplum üzerindeki haklarındandır. 
Ancak eğitime tabi olmak ve öğrenim sürecine girmek aynı zamanda bir yü-
kümlülüktür. Çünkü her bireyin iyi bir insan olmak gibi topluma karşı vazifesi 
de vardır. Bu da ana-babanın ve toplumun birey üzerindeki haklarındandır. 

Eğitimli ve bilgili olmak dinimizde en çok değer verilen hususlardandır. 
Kur’an-ı Kerim’de ilim öğrenmeye teşvik eden birçok ayet vardır.10  Bunlardan 
birinde “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”11  sorusu sorulmakta ve bilen-
lerden olmak tavsiye edilmektedir. İlim öğrenmeyi ve güzel ahlak sahibi olmayı 
tavsiye eden Peygamberimiz (s.a.v.) de ana-babanın çocuklarına bırakabileceği 
en güzel ve faydalı mirasın iyi bir eğitim olduğuna dikkat çekerek şöyle buyur-
maktadır: “Hiçbir ana-baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras 
bırakamaz.”12  İlim öğrenmenin bir yükümlülük olduğunu ise Peygamberimiz 
(s.a.v.) şöyle dile getirmiştir: “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.”13  

Anayasanın 42. maddesinde ise eğitim hakkı “Kimse eğitim ve öğrenim hak-
kından yoksun bırakılamaz...” hükmüyle dile getirilmiştir. Ayrıca Millî Eğitim 
Temel Kanunu’nun farklı maddelerinde eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye 
veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı ve kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitli-
ği sağlanacağı belirtilmiştir.

2.3. Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Düşüncenizi ve inancınızı ifade ederken gözetilmesi gereken sınır-
lar olmalı mı? Niçin?

Düşünmek ve düşündüklerini sözle, yazıyla, çizimler, resimler ve diğer yollarla ifa-
de etmek insana mahsus en temel niteliklerdendir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran 
bu özelliğin baskı altına alınması ve engellenmesi kabul edilemez. Bu sebeple düşün-
mek ve düşüncesini özgür bir şekilde ifade edebilmek en temel haklardandır.

Düşünce özgürlüğü, insanın baskı altında kalmaksızın kendi istek ve tercih-
leri doğrultusunda bir görüşü, bir fikri benimsemesi ve dilediği gibi düşünebil-
mesidir. İfade özgürlüğü ise kişinin düşüncelerini serbestçe dile getirebilmesi, 

10 bk. Enbiyâ suresi, 7. ayet; Mücâdele suresi 11. ayet; Fâtır suresi, 28. ayet; Zümer suresi, 9. ayet.
11 Zümer suresi, 9. ayet.
12 Tirmizî, Birr, 33.
13 İbn Mâce, Mukaddime, 17.

Hiçbir çocuk eğitim 
hakkından mahrum 
bırakılmamalıdır. 
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savunabilmesi ve yayabilmesidir. Ancak diğer hakların kullanımında olduğu 
gibi ifade özgürlüğünün kullanımında da sınırlar vardır. İnsanların inançlarına 
ve kişilik haklarına yönelik hakaret, saldırı ve tehdit içeren söylemler ifade öz-
gürlüğü olarak kabul edilemez.  

Bir toplumda temel hakların ve özgürlüklerin varlığından bahsedilebilmesi 
için orada insanların özgürce düşünebilmeleri gerekir. Düşüncelerin, başkaları-
nın hakları çerçevesinde özgürce ifade edilebildiği, tartışılabildiği toplumlarda 
huzur ve barış ortamı hâkim olur. Böylesi ortamlarda insanlar birbirlerine saygı 
duyar, yeni fikirler gelişir ve o toplumlar gerçekleştirmek istedikleri hedeflere 
birlik ve beraberlik ruhu içinde ulaşırlar. 

İslam tarihine bakıldığında Müslüman toplumlarda düşünce ve ifade özgür-
lüğünün olduğu görülür. Âlimler ve düşünürler her konuda serbestçe düşüne-
rek ulaştıkları sonuçları dile getirebilmişler; böylelikle pek çok ilim dalında kıy-
metli eserler yazabilmişlerdir. İslam dünyasındaki düşünce ve ifade özgürlüğü 
sayesinde Müslüman düşünürler ve bilim adamları insanlığın bilim ve düşünce 
tarihine büyük katkılar sunmuştur. 

Anayasanın 25 ve 26. maddelerinde “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine 
sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açık-
lamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. 
Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya 
toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların 
müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kap-
sar.” ifadeleriyle düşünce ve ifade özgürlüğüyle alakalı hususlar düzenlenmiştir. 

Diğer hak ve özgürlüklerin kullanımında olduğu gibi düşünce ve ifade özgür-
lüğünün kullanımında da sınırlamalar olabilmektedir. Nitekim anayasanın 26. 
maddesinde ifade özgürlüğüne şu şekilde sınır çizilmektedir:  “Bu hürriyetlerin 
kullanılması; millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel 
nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, 
suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usulünce be-
lirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile 
hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargıla-
ma görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.”

2.4. İnanç Özgürlüğü

İnsanları bir inancı kabule zorlamanın sonuçları neler olabilir?

Temel haklar ve özgürlükler arasında önemli bir yeri olan inanç özgürlüğü ser-
bestçe inanma, inandığını uygulama, öğrenme-öğretme ve yayma serbestliğini içerir. 

Dinin özünde içten ve gönüllü bir şekilde yönelme, kabullenme, itaat ve teslimiyet 
söz konusudur. Bu sebeple din seçiminde kişilerin özgür olması gerekir. Zor kullana-
rak bir dini benimsetmeye çalışmak, farklı seçenekleri ortadan kaldırdığı ve insanın 
seçme özgürlüğünü elinden aldığı için dünya hayatını imtihan alanı olmaktan çıkarır. 

İslam’a göre inanç konusunda insanlar akıl, irade ve tercih sahibi varlıklar olarak 
değerlendirilir. Bu nitelikler insanların sorumlu tutulmasının da sebebidir. Bundan 
dolayı insanlar inançla ilgili tercihlerinde özgür iradeleriyle karar vermelidir. 

DEĞERLENDİRELİM

“Eğer Rabbin dileseydi, 
yeryüzünde bulunanların 
hepsi elbette topyekûn 
iman ederlerdi. Böyle iken 
sen mi mü’min olsunlar 
diye insanları zorlayacak-
sın?” 

(Yûnus Suresi, 99. ayet.)

Yukarıdaki ayeti, inanç 
özgürlüğü açısından de-
ğerlendiriniz.

Baskı altında kal-
maksızın bir görüşü 
benimsemek

Düşüncelerini 
serbestçe dile getire-
bilmek

Kanaatlerini söz, 
yazı, resim veya 
başka yollarla yaya-
bilmek

Düşüncelerini haka-
ret, saldırı ve tehdide 
varmadıkça dilediği 
gibi açıklayabilmek

Düşünce ve ifade 
özgürlüğü aşağıdaki 

hakları içerir.

DKAB Kitap  28 Haz.indb   101 29.06.2017   09:54:32



HAKLAR VE DEĞERLER

102

Kur’an-ı Kerim’de “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirin-
den ayrılmıştır…”14   ayetinde belirtildiği üzere insan, din seçiminde serbest bı-
rakılmıştır. Çünkü din seçiminde önemli olan, kişinin özgür iradesiyle ve gönüllü 
bir şekilde din tercihini yapmasıdır. Dinin haklar ve özgürlükler konusundaki yak-
laşımı ve özellikle “Dinde zorlama yoktur.” ifadesinin dinin genel bağlamından 
koparılarak sanki dinde hiçbir kural yokmuş gibi anlaşılması da doğru değildir. 
Çünkü hür iradesiyle karar veren ve tercihte bulunan kişilerin dinî sorumlulukla-
rını yerine getirmesini beklemek, zorlama olarak kabul edilemez. Söz veren bir 
insandan sözünü yerine getirmesini beklemek, borçludan borcunu ödemesini 
istemek tabii bir şeydir. Din, emirleri ve yasaklarıyla bir bütündür. Dindar insan 
da dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla mükelleftir. 

14 Bakara suresi, 256. ayet.

“Bosna Ruhbanlarına Sultan Mehmet Han Merhumun Verdiği Ahitnamenin Suretidir. (883/1478)

Nişan-ı hümayun şu ki: Ben ki Sultan Mehmet Han’ım, üst ve alt tabakada bulunan bütün 
halk tarafından şu şekilde bilinsin ki bu fermanı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu 
hususları buyurdum: Söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından engel olunmayıp 
rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerek-
se kaçanlara emnü eman olsun ki memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve kilisele-
rinde yerleşsinler. Ne ben ne vezirlerim ne de halkım tarafından hiç kimse bunlara herhangi 
bir şekilde karışıp incitmeyecektir. Kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışarıdan 
memleketimize getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan Allah hakkı için, Peygamberimiz 
Muhammed Mustafa (s.a.v.) hakkı için, yedi Mushaf hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber 
hakkı için ve kuşandığım kılıç için en ağır yemin ile yemin ederim ki yukarıda belirtilen husus-
lara söz konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkâr oldukları sürece hiç kimse 
tarafından muhalefet edilmeyecektir.” 

(Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, Cevdet, Adliye, Nr. 1289.)

Yukarıdaki metni, inanç ve ibadet özgürlüğü açısından değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRELİM
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Akıl ve irade sahibi bir insana herhangi bir inancı zorla kabul ettirmeye ça-
lışmak doğru olmayacağı gibi dinin beklediği gönülden kabullenme anlayışına 
da uymaz. Herhangi bir inancı kabule zorlanan insan dışarıdan bakıldığında o 
dine inanmış görünse de içten inanmayacaktır. Bu durum İslam dini açısından 
insanları içi-dışı farklı olan münafıklığa götürür. Bundan dolayı dini zorla kabul 
ettirmeye çalışmak doğru bir yaklaşım değildir.

Kur’an-ı Kerim’de “Hak Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen 
inkâr etsin...”15  buyurularak insanların din tercihi konusunda kendi seçimleriyle 
baş başa bırakılmaları gerektiğine işaret edilmektedir. Yine bir başka ayette ise 
“De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden Hak (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru 
yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o da ancak kendi aley-
hine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim. (Sadece tebliğ etmekle me-
murum).”16  buyurularak peygamberin tebliğ görevini yapmasından sonra asıl 
sorumluluğun insanda olduğu ve insanın doğruluk yolunu seçmesinin kendisine 
fayda vereceği, sapmasının ise kendisine zarar vereceği belirtilmektedir.  

Peygamberimiz (s.a.v.) de İslam’ı insanlara anlatırken hiçbir zorlamada bu-
lunmamıştır. Kur’an-ı Kerim’de “Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt verici-
sin. Sen, onlar üzerinde bir zorba değilsin.”17  buyrulmuştur.

Din, inanç ve vicdan özgürlüğü ülkemizde yasalarla güvence altına alınmıştır. 
Anayasanın 24. maddesinde bu şöyle dile getirilir: “Herkes vicdan, dinî inanç 
ve kanaat hürriyetine sahiptir… İbadet, dinî âyin ve törenler serbesttir. Kimse 
ibadete, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri din, inanç ve vicdan özgürlüğüne işaret et-
mektedir: “Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi 
bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hür-
riyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.”18

2.5. İbadet Hakkı

“ ... Ben tebaamın Müslümanını camide, Hıristiyanını kilisede, Mu-
sevisini de havrada fark ederim… Tamamı hakkında muhabbet ve 
adaletim kavidir ve hepsi evladımdır. ...”  
Osmanlı padişahlarından II. Mahmud’un yukarıdaki sözünden ne 
anlıyorsunuz?

İnanç özgürlüğünü bir hak olarak tanımak doğal olarak ibadet hakkını ve 
kişinin inancı doğrultusunda ibadet edebilmesini beraberinde getirir. İslam 
dininde inanç özgürlüğü yanında ibadetleri yerine getirebilme özgürlüğü de 
tanınmış, bu ikisi birbirini tamamlayan unsurlar olarak görülmüştür.

İnsanlara inanç özgürlüğü tanımak demek o kişilerin inançlarına göre ya-
şayabilmeleri, ibadetlerini yerine getirebilmeleri, ibadethane açabilmeleri 
demektir. Kişinin seçtiği bir dini yaşayamaması ve bu konuda insanlara zorluk 
çıkarılması din seçebilme ve inanç özgürlüğünün ruhuna da aykırıdır.
15 Kehf suresi, 29. ayet.
16 Yûnus suresi, 108. ayet.
17 Ğâşiye suresi, 21-22. ayetler.
18 Ş. Arif Terzioğlu, Yazılmayan Yönleriyle Atatürk, s. 4.

Edirne Selimiye Camii

Edirne Musevi Sinagogu

Edirne Bulgar Kilisesi
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İbadet hakkı, inanç özgürlüğünün ayrılmaz bir parçasıdır. Müslümanlar Hz. Pey-
gamber (s.a.v.) döneminden itibaren diğer din mensuplarının ibadetlerini yapabil-
mesi için her türlü kolaylığı göstermişlerdir. Örneğin Necranlı Hıristiyan bir heyet 
Peygamberimizle (s.a.v.) görüşmek için Medine’ye geldiğinde görüşme esnasında 
ibadet vakitleri girince Peygamberimizden (s.a.v.) izin istemişler, Hz. Peygamber 
(s.a.v.) de onların mescitte ibadet etmelerine müsaade etmiştir. Medine’ye hicret 
edildiğinde Yahudilerin dinlerini yaşamasına karışılmamıştır. Medine’de yaşayan 
bütün din mensuplarına kendi inançlarına göre yaşayabilme özgürlüğü tanınmıştır. 

Müslümanların fethettiği yerlerde kiliselere ve havralara dokunulmamış, bu-
ralarda ibadetler engellenmemiş, gayrimüslimlerin ibadetleri serbest bırakılmıştır.

İslam dininde ibadet özgürlüğünün bir yansıması olarak Hz. Ömer Kudüs’ü 
fethettiğinde, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettiğinde buralarda yaşayan 
Hıristiyan ve Yahudilerin dinlerini yaşamalarına müsaade edilmiş, kiliseleri ve 
havraları koruma altına alınmış hatta ibadethanelerinin tamiratlarına yardım 
edilmiştir. Müslümanların fethettiği topraklarda yüzyıllar boyunca diğer din 
mensuplarının günümüze kadar varlıklarını devam ettirmeleri ve İslam dünya-
sında öteden beri var olan kiliseler ve sinagoglar bu gerçeğin en açık delilleridir. 

2.6. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

Başkaları tarafından sürekli kamerayla kayıt altına alınıyor ol-
saydınız ne hissederdiniz?

Yasalarda ve dinimizde güvence altına alınan temel haklardan biri özel yaşamın 
gizliliği hakkıdır. Özel yaşamın gizliliği ve dokunulmazlığı, İslam dininde daha çok 
mahremiyet kelimesiyle ifade edilir. Özel yaşam ya da mahremiyet alanı; kişinin baş-
kalarıyla paylaşmak istemediği, başkaları tarafından bilinmesi, görülmesi veya gö-
rüntülenmesinden rahatsızlık duyduğu alan olarak tanımlanır. Başkalarının telefon 
konuşmalarını dinleme; yazışmalarını, mektuplarını, e-postalarını okuma; görüntü-
lerini ve diğer sırlarını paylaşma gibi alanları da kapsar.

Her insanın kendine mahsus olan ve diğer insanlara açıp açmamaya kendi-
sinin karar vereceği bir mahremiyet alanı vardır. Özel yaşamın gizliliğine dikkat 
edilmesi, herkesin en tabii haklarındandır. İnsanlar fıtratları gereği mahremi-
yet sınırlarına dikkat edilmesini isterler. Mahremiyet sınırlarının ihlal edilmesi 
bireylerin yanı sıra toplumsal yapıda da güvensizliğe ve tedirginliğe sebep olur.

DEĞERLENDİRELİM

“Allah’ın mescitlerinde O’nun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalı-
şandan daha zalim kim vardır?...” (Bakara suresi, 114. ayet.)

“… Eğer Allah, bir kısım insanların kötülüklerini diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi 
mutlak surette içlerinde Allah’ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler 
yıkılır giderdi…”

(Hac suresi, 40. ayet.)

Yukarıdaki ayetleri ibadet hakkı açısından değerlendiriniz.

YORUMLAYALIM

Osmanlının son dö-
nemlerinde İstanbul’da 
inşa edilen Darülaceze’de 
kilise, havra ve mescit yan 
yana yapılmış ve farklı 
din mensuplarının ibadet 
edebilmeleri için uygun 
ortamlar hazırlanmıştır.

Bu durumu, ibadet 
özgürlüğü açısından yo-
rumlayınız.
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İslam dininde kişilerin birey ve aile olarak sahip oldukları mahremiyet hak-
larına son derece önem verilmiş; mahremiyet sınırlarının ihlal edilmesi günah 
sayılmış ve gizliliğin araştırılması yasaklanmıştır. Bu anlamda özel yaşamın ko-
runmasına yönelik tedbirler de alınmıştır. Başkalarının gizli kalması gereken 
yönlerini araştırmak, evlere izinsiz girmek, sırları paylaşmak ve benzeri konu-
larda getirilen yasaklar bu tedbirlerdendir.   

Yüce Allah (c.c), Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan 
sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremi-
yetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü 
kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı 
gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet 
edendir.”19  buyurarak mahremiyetin ihlal edilmesini yasaklamıştır. Peygambe-
rimiz (s.a.v.) de bir hadisinde “…Müslümanlara eziyet etmeyiniz ve onların gizli 
taraflarını araştırmayınız…”20  buyurmuştur.

Başkalarının evine izinsiz olarak girmek bir mahremiyet ihlali olacağından 
yasaklanmıştır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler, başkasının 
evine izin almadan, seslenip selam vermeden girmeyiniz. Eğer düşünürse-
niz böyle hareket etmeniz sizin için hayırlıdır.”21  buyurularak konut doku-
nulmazlığına ve özel hayata saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir. 
Peygamberimiz (s.a.v.) de “Bir kimsenin evinin içine bakmak hiç kimseye helal 
değildir.”22  buyurarak insanlar arası ilişkilerde gözetilmesi gereken özel yaşa-
mın gizliliğine ve dokunulmazlığına vurgu yapmıştır.

Özel yaşamın gizliliğiyle alakalı konulardan biri de sır saklanması ve sırların 
açığa vurulmasının yasaklanmasıdır. Bir kimsenin sırrını başkalarıyla paylaş-
mak doğru değildir. Sırları açıklamak, emanete ihanet etmek demektir. Çünkü 
sır, gizli kalacağına inanıldığı ve güven duyulduğu için paylaşılmaktadır. Aile 
mahremiyetini paylaşmak ise çok çirkin bir davranıştır. Bu konuda Peygambe-
rimiz (s.a.v.) “Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah (c.c.) katında derecesi en kötü 
olacak insanlardan biri, eşi ile yaşadıklarını başkalarına anlatandır.”23  

19 Hucurât suresi, 12. ayet.
20 Tirmizî, Birr, 85.
21 Nûr suresi, 27. ayet.
22 Ebû Dâvût, Edep, 136.
23 Müslim, Nikâh, 123.

Her insanın ihlal edilme-
mesi gereken mahremi-

yet alanı vardır.
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Anayasanın 20, 21 ve 22. maddelerinde özel yaşamın gizliliği şu şekilde dü-
zenlenmiştir: “Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini iste-
me hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz... 
Kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça kimsenin üstü, özel 
kâğıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz...”, “Kimsenin konutu-
na dokunulamaz… Kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça 
kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konu-
lamaz…”, “Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin  gizliliği 
esastır… Kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme 
engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz…” 

2.7. Ekonomik Haklar

“Çalışana emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veriniz.”24  ha-
disinden ne anlıyorsunuz?

Temel haklar ve özgürlükler kapsamında yer alan haklardan biri de ekono-
mik haklardır. Bunlar; mülk edinme hakkı, çalışma hakkı, emeğinin karşılığını 
alma hakkı, miras hakkı gibi haklardır.   

Dinimizde ekonomik hakların çerçevesi belirlenmiştir. Her şeyden önce 
kişilerin can ve namus dokunulmazlıkları yanında mallarının da dokunulmaz 
olduğu belirtilmiştir. İslam dini, çalışmayı teşvik eden, kendi elinin emeğiyle 
geçinmeyi ve üretmeyi özendiren bir dindir. Bu konuda Kur’an’ı Kerim’de, “İn-
san için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”25  buyrulmaktadır. Peygamberimiz 
(s.a.v.) de “Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma 
yememiştir...”26  buyurarak insanları kendi el emeğiyle geçinmeye ve başkaları-
na muhtaç olmamaya teşvik etmiştir. 

Dinimizde ekonomik hakların çerçevesi belirlenirken en çok dikkat çekilen hu-
sus, kazancın haksız yollarla değil; meşru yollardan elde edilmesi ilkesidir. Mülk 
edinme hakkı, insanın temel haklarından olup satın alma, sözleşme, hibe, çalış-
ma, miras ve ticaret gibi helal yollarla elde edilmesi şartıyla meşru bir hak olarak 
kabul edilmiştir. Mülkiyetin meşru olabilmesi için hırsızlık, kumar, rüşvet, loto, 
piyango, ganyan gibi şans oyunlarına ve haksız kazançlara dayanmaması gerekir. 
Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur: “Ey iman edenler! Mallarınızı ara-
nızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa baş-
ka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok merhametlidir.”27  

Dinimizde insanların emeklerinin karşılığını vermek emredilmiş ve bu konu-
da titiz davranmak tavsiye edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “İnsanların mallarını 
ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkar-
mayın.”28 buyurulmuş, Peygamberimiz (s.a.v.) de “Çalışana ücretini teri kuru-
madan veriniz”29  buyurarak emeğin karşılığını gözetme konusunda hassasiyet 
gösterilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir.

24 İbn Mâce, Ruhûn, 4.
25 Necm suresi, 39. ayet.
26 Buhârî, Büyû,’ 15.
27 Nisâ suresi, 29. ayet.
28 Şuarâ suresi, 183. ayet.
29 İbn Mâce, Ruhûn, 4.

Kazancımız helal ve meşru 
yollardan olmalıdır.
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İslam dininde sosyal adalete ve gelirlerin adil bir şekilde toplumda paylaşıl-
masına dikkat çekilmiş; mülk edinmenin sadece sınırlı bir zümrede toplanması 
hoş görülmemiştir. Kur’an-ı Kerim’deki zekât, sadaka ve infak emirleri sosyal 
dengeyi sağlamaya yönelik olduğu gibi “… o mallar içinizden yalnız zenginler 
arasında dolaşan bir servet ve güç hâline gelmesin …”30   buyruğu da malın 
ve mülkün bazı kimselerin elinde tekelleşmemesi gerektiğini belirtmektedir.

Ekonomik haklar konusunda dinimizin ön gördüğü güzel uygulamalardan biri 
de ihtiyaç sahiplerinin korunup gözetilmesidir. Kendi ihtiyaçlarını karşılayama-
yacak durumda olanların zaruri ihtiyaçlarının karşılanması teşvik edilmiş; devlet 
yöneticileri ise öteden beri bunu bir sorumluluk olarak görmüşlerdir. Peygambe-
rimiz (s.a.v.), “Dul kadınların ve fakirlerin yardımına koşan Müslüman, Allah (c.c.) 
yolunda harp eden mücahit yahut gece namaz kılan, gündüz oruç tutan âbid 
gibidir.”31  buyurarak muhtaç durumda olanlara yardım etmeyi teşvik etmiştir.

Anayasada da ekonomik haklardan açık bir şekilde bahsedilmiştir. Anaya-
sanın 35. maddesinde herkesin mülkiyet ve miras hakkı, “Herkes, mülkiyet ve 
miras haklarına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırla-
nabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” şeklinde 
belirtilmiştir.

Çalışma koşullarını iyileştirmek, adil gelir dağılımını sağlamak, işverenlerin 
ve iş görenlerin karşılıklı haklarını düzenlemek, çalışanların haklarını korumak 
devletin bu alandaki temel görevlerindendir. Çalışma hakkıyla ilgili hususlar 
anayasanın 49. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: “Devlet; çalışanların ha-
yat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koru-
mak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam 
yaratmak için gerekli tedbirleri alır. Devlet; işçi-işveren ilişkilerinde çalışma ba-
rışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır.”

Gelir dağılımının adil olmasıyla ilgili anayasanın 55. maddesi ise şu şekilde-
dir: “Ücret, emeğin karşılığıdır. Devlet; çalışanların yaptıkları işe uygun, adaletli 
bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli 
tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu 
göz önünde bulundurulur.”   
30 Haşr suresi, 7. ayet.
31 Buhârî, Nafakât, 1.

“Hiç kimse kendi el eme-
ğiyle kazandığından daha 
hayırlı bir lokma yeme-
miştir.” 
         (Buhârî, Büyû’, 15.)
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3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımı

İstiklal Marşımızdaki “Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal” 
sözüyle Mehmet Akif Ersoy’un anlatmak istediği nedir?

Herkes doğuştan itibaren temel haklara sahiptir. İnsanın sahip olduğu hak-
lar ve özgürlükler, ilk planda kendisini mutlak hürriyet sahibi bir varlık olarak 
görmeye sevk edebilir. Ancak insan aynı zamanda sorumlu bir varlıktır. Hak-
ları ve özgürlükleri yanında vazifeleri ve sorumlulukları da vardır. Hakların ve 
özgürlüklerin kullanımı sınırsızca, hiçbir kanun ve kural tanımaksızın, herkesin 

kendince belirleyebileceği bir alan değildir. Kamu düzenin sağlanabilmesi için 
öteden beri din, hukuk, ahlak ve gelenekler insanlara sınırlar çizmiştir. Her in-
san kendisi için istediği hakları ve özgürlükleri kullanırken kendisine çizilen bu 
sınırlar dahilinde kalmaya çalışmalı, başkalarına zarar vermeden ve kamu dü-
zenini bozmadan haklarını ve özgürlüklerini kullanmalıdır. 

Haklar ve özgürlükler, sorumluluklarla ve sınırlamalarla anlamlıdır. Sorum-
lulukları gözetmeyen ve sınır tanımayan özgürlük yaklaşımları kamusal düzenin 
bozulmasına yol açar. Sınırsız ve keyfi özgürlük arayışı toplumda güven duygu-
sunu zedeler; insanlar arası ilişkilerde var olması gereken sevgi, saygı, dostluk, 
kardeşlik gibi olumlu yaklaşımlar kaybolur. Toplumda emniyet ve güven duy-
gusu ortadan kalkarsa kargaşa başlar, birlik ve beraberlik duygusu zarar görür. 

Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk’ün özgürlüğe getirdiği şu tanım, hürri-
yetin mutlak olamayacağını vurgulamaktadır: “Kişisel hürriyet mutlak olamaz, 
bir başkasının hak ve hürriyeti ve milletin ortak çıkarları kişisel hürriyeti sınır-
lar. Hürriyet, başkasına zarar vermeyecek her türlü davranışta bulunmaktır.”32 

32 Atatürkçülük, C 1, s. 177.

DEĞERLENDİRELİM

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.” 

(Tahrîm suresi, 6. ayet.)

“… Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (A’râf suresi, 31. ayet.)

“… Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (Nahl suresi, 93. ayet.)

“İnsanlar, ’iman ettik’ demekle hiç denenmeden hemen bırakılıvereceklerini mi zannediyorlar?”

(Ankebût suresi, 2. ayet).

 “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”

(Mü’minûn suresi, 115. ayet.)

“İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.” (Kıyâme suresi, 36. ayet.)

“Kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük 
işlerse onun cezasını görecektir.” (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler.)

“Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, 
kötülük de kendi zararınadır.” (Bakara suresi, 286. ayet.)

Yukarıdaki ayetleri, hakların ve özgürlüklerin kullanımında dikkat edilmesi gereken sorumluluklar 
açısından değerlendiriniz.
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Sorumluluklarının bilincinde olan bir insan, özgürlük-
leri kullanma konusunda diğer insanların sahip olduğu 
hakları göz önünde tutarak duyarlı davranır. Kendi hak-
larını aradığı kadar haksızlığa uğrayan insanların hakkını 
savunmayı da bilir. Yasalarla güvence altına alınan haklar 
konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesinde ve hak ih-
lallerinin engellenmesinde vatandaşlık görevlerini yerine 
getirir.

Hak ve özgürlüklerin kullanımında kişi hiçbir zaman 
başkasının hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıracak yol-
lara başvuramaz. Haksızlığa uğrayan kişiler, kendi hak 
arama anlayışları doğrultusunda haksızlık yapanlardan 
intikam almak adına kanunsuz ve hukuksuz girişimlerde 
bulunamaz.  Kişilerin bireysel hak ve özgürlüklerinin sı-
nırlandırılması ancak kamu düzeni, genel asayiş, kamu 
yararı, genel ahlak ve sağlığın korunması gibi durumlarda 
kabul edilebilir. Keyfi sınırlandırmalar, hukuka aykırı uy-
gulamalar, hak ve özgürlüklerin kullanımına engel teşkil 
edemez.  Yöneticilerin böylesi uygulamalara meylettiği 
zamanlarda insanlar yargı yoluna başvurarak haklarını 
arayabilirler. 

İslam dininde her konuda olduğu gibi hakların ve 
özgürlüklerin kullanımında da belirli ölçüler getirilmiş, 
sınırlar çizilmiş ve gözetilmesi gereken haklara dikkat 
çekilmiştir. Örneğin kişi, özgürlüklerini kullanırken baş-
kalarına zarar veremeyeceği gibi kendisine zarar verecek 
davranışlardan da sakınmalıdır. 

YORUMLAYALIM

   Yandaki şekli inceleyerek 
insana sınır çizen daireleri 
haklar ve özgürlükler açısın-
dan yorumlayınız.

DİN
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NOT EDELİM

“Herkes, kişiliğine bağlı, 
dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak 
ve hürriyetlere sahiptir. 

Temel hak ve hürriyetler; 
kişinin topluma, ailesine ve 
diğer kişilere karşı ödev ve 
sorumluluklarını da ihtiva 

eder.”
(T.C. Anayasası, 12. madde.)
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4. Hak ve Özgürlüklerin Kullanımını Engelleyen Alışkanlıklar

Kötü alışkanlıkların bireysel ve toplumsal açıdan zararları neler olabilir? 

Zararları herkes tarafından anlaşılan bazı kötü alışkanlıklar vardır ki bunlar 
insanın beden ve ruh sağlığını bozmakta, insanın iradesini ve tercihlerini olum-
suz yönde etkilemektedir. Bu kötü alışkanlıklardan bazıları doğrudan insanın 
akli melekelerini zarara uğratarak sağlıklı düşünmesine ve doğru kararlar ver-
mesine engel olmaktadır. Bazıları ise insanın sözlerine ve davranışlarına tesir 
ederek onu toplum içinde küçük düşürmektedir. 

Zararlı alışkanlıklar çoğu zaman sadece yapanlarla sınırlı kalmamakta, başta 
kişinin yakınları olmak üzere toplumun tamamına ağır bedeller ödetmektedir. 
Sigara içmek, kumar oynamak, alkol ve uyuşturucu kullanmak gibi kötü alış-
kanlıklar; sakatlıklar, kavgalar, düşmanlıklar, ayrılıklar meydana getirdiği gibi 
trafik kazaları ve cinayetler üzerinden sonu ölümle biten olaylara sebep ol-
maktadır. Zararlı alışkanlıklar israf, iflas, borçluluk gibi maddi kayıplar yanında 
stres, huzursuzluk, aile bireyleriyle ilgilenememe şeklinde manevi kayıplara da 
yol açmaktadır. Kötü ve zararlı alışkanlıklar en başta insanın yaşama ve sağlık 
hakkına, ardından ekonomik hak ve özgürlüklerine engel olmaktadır. Yine pek 
çok kötülüğün oluşmasına kaynaklık eden bu alışkanlıklar sebebiyle hem kulla-
nanlar hem de onların fiillerinden etkilenenler bazı temel hak ve özgürlükler-
den mahrum kalmaktadır.  

İslam dininde zararlı alışkanlıklar, insanın temel hak ve özgürlüklerini en-
gellemesi sebebiyle yasaklanır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: 
“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer 
şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve 
kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister.”33  Peygamberimiz (s.a.v.) de bir hadisinde şöyle 
buyurur: “İçki, bütün kötülüklerin anasıdır.”34  

33 Mâide suresi, 90. ayet.
34 Nesâi, Eşribe, 44.

DEĞERLENDİRELİM

Çetin Bey askerlik dönüşü 20’li yaşlardayken babasının marangozluk atölyesinde iş hayatı-
na başlar. Zamanla işyerini büyüterek seri üretim yapan bir mobilya fabrikası kurar. Eşiyle ve 
çocuklarıyla mutlu bir hayat sürer. 40’lı yaşlara geldiğinde ülke çapında tanınan saygın bir iş 
adamı olur. Ama bu yaşlardan itibaren yakasını bırakmayacak kötü alışkanlıklar edinir. Alkol 
kullanmaya ve kumar oynamaya başlar. Bu zararlı alışkanlıklardan alkol zaman içinde sağ-
lığını tehdit ederken kumar sebebiyle de her geçen gün serveti azalmaya başlar. Kaybettikçe 
üzülen, üzüldükçe kendini alkole veren Çetin Bey, nihayet evi de dahil olmak üzere her şeyini 
kumarda kaybeder. Mal varlığı yanında itibarını da kaybettiğini düşünen Çetin Bey, arkadaş-
larının, eşinin ve çocuklarının yüzüne bakamayacak duruma düşer ve ailesini terk eder. Fabri-
kaları kapanır, çalışanlar işsiz kalır. Aile dağılır, özel okullarda okuyan çocukların öğrenimleri 
yarım kalır.

Çetin Bey’in yaşadıklarını göz önünde tutarak alkol ve kumar gibi alışkanlıkların yakın çev-
reden başlayarak diğer insanları nasıl etkileyebileceğini değerlendiriniz.

   Alkol, sonuçları iti-
bariyle sadece kullananı 
değil; diğer insanların hak 
ve özgürlüklerini de en-
geller.
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5. Hukukun Üstünlüğü

Hukuk kuralları kişilerin toplumsal statülerine göre farklı farklı 
uygulandığında ne gibi sonuçlar doğurur?

Hukukun üstünlüğü; insan ilişkilerinin hukuk kurallarına göre yürütülmesi 
ve toplumsal ilişkilerde hakların gözetilmesidir. Hukukun üstünlüğünden bah-
sedebilmek için toplumda herhangi bir ayrım yapılmaksızın herkesin hukuk 
kurallarına uyması gerekir. 

Hukukun üstünlüğü özellikle yargılama aşamasında insanların kanun önün-
de eşitliğini, herhangi bir imtiyaz ve kayırmanın söz konusu olamayacağını ifade 
eder. Hukukun üstünlüğünü kabul eden anayasalarda bu kavramla vurgulanmak 
istenen husus; dini, dili, düşüncesi, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun insanlar arasın-
da ayrım yapılamayacağıdır. Herkes aynı yasalara muhataptır ve kanun herkese 
aynı şekilde uygulanır. Buna göre tüm mahkemeler adil yargılama esasına göre 
ve hiç kimseye ayrıcalık tanımadan, herkesi yasaların öngördüğü usullere göre 
yargılar. İnsanlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar hukuk ilkeleri doğ-
rultusunda ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturulur. 

Hukukun üstünlüğü, adalet, eşitlik gibi temel anlayışlar; İslam dininin hukuk 
ve adalet anlayışında önem verilen konulardandır. Kur’an-ı Kerim’de bu konuyla 
ilgili yüce Allah (c.c), “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle 
şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranma-
maya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan bir dav-
ranıştır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.”35 
buyurmuştur.  Başka bir ayette ise  “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta 
tutan; kendiniz, ana-babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik 
eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) zengin olsunlar, fakir ol-
sunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapma-
yın; (şahitliği) eğer büker (doğru şahitlik etmez) yahut şahitlik etmekten kaçı-
nırsanız (biliniz ki) Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”36  buyurularak adalet ve 
hakkaniyetin akrabalık ilişkilerine veya statüye göre değişmeyeceği belirtilmiştir.   

35 Mâide suresi, 8. ayet.
36 Nisâ suresi, 135. ayet.

BİLGİ KUTUSU

Hz. Ali (r.a.), Sıffin Harekâtında bir kalkanını kaybetmişti. Harekât bitip de Kûfe’ye dönün-
ce kalkanı bir Yahudinin elinde gördü ve ona “Bu kalkan benim kalkanım; onu ne sattım ne 
de bir başkasına bağışladım” dedi. Yahudi “Bu benim kalkanım ve şu anda da benim elimde 
bulunuyor.” diye karşılık verdi. Hz. Ali (r.a.) “Kadıya (mahkemeye) gidelim.” dedi. Kadı Şu-
rayh muhakemeyi başlattı, taraflar iddia ve savunmalarını tekrarladılar. Şurayh, Hz. Ali’ye 
(r.a.) şahidi olup olmadığını sordu. Hz. Ali (r.a.) “Evet, hizmetçimiz Kanber ile oğlum Hasan bu 
kalkanın bana ait olduğuna şahitlik ederler.” dedi. Kadı Şurayh “Oğulun, babası lehine şahitliği 
geçerli değildir.” diyerek bunu reddetti. Bunları gören ve işiten Yahudi: “Mü’minlerin başkanı 
beni muhakemeye davet ediyor; onun tayin ettiği hakim, onun davasını reddediyor, ben ina-
nıyor ve diyorum ki bu din haktır ve Allah’tan (c.c.) başka tanrı yoktur, Muhammed (s.a.v.) 
O’nun rasûlüdür, bu kalkan da onundur.” diyerek Müslüman oldu.

(Hayrettin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.127.)

   Hukukun üstünlüğü, 
adaletle hükmeden mah-
kemelerde kanunların 
herkese eşit olarak uygu-
lanmasıyla sağlanır.
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Kur’an-ı Kerim’de öne çıkan adalet vurgusu, Peygamberimizin (s.a.v.) uygula-
malarında da karşılık bulmuştur. Örneğin bir keresinde soylu bir kadın hırsızlık 
yapmıştı. Bazı kimseler, Peygamberimize (s.a.v.) gelerek bu kadının cezalandırıl-
mamasını istemişlerdi. Peygamberimiz (s.a.v.) buna karşı çıkmış ve şöyle buyur-
muştu: “Sizden öncekiler, içlerinden nüfuz sahibi ve itibarlı birisi suç işlediğinde 
onu cezalandırmazlar; zayıf ve güçsüz birisi suç işlediğinde ise hemen onu ceza-
landırırlardı. Bundan dolayı da onlar helak oldular. Allah’a (c.c.) yemin ederim ki 
hırsızlık yapan kişi kızım Fatma olsa onu da cezalandırmaktan çekinmezdim.”37  
demiştir. Burada Peygamberimiz (s.a.v.) adaleti sağlayabilmek için herhangi bir 
kişiye ya da zümreye ayrıcalık tanınamayacağını dile getirmekte, adalete büyük 
önem verdiğini ve hukukun üstünlüğünü esas aldığını göstermektedir.

Adalet duygusunun yaşatılabilmesi hukukun üstünlüğüne olan inançla sağ-
lanır. Bir hukuk sistemi, insanların haksızlıklar karşısında adaleti aramalarına 
imkân tanımalıdır. Aksi hâlde her türlü hak ihlal edilebilir ve insanların adalet 
beklentisi karşılıksız kalır.

İslam dini, hukukun üstünlüğü prensibini dikkate alır ve tüm uygulamalar-
da adaletin gözetilmesini ister. İnsanları dillerine, ırklarına, cinsiyetlerine göre 
ayrıma tabi tutmaz. İslam’ın insana bakışında insanların bir tarağın dişleri gibi 
eşit olduğu ifade edilir. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde “Ey 
insanlar! Rabbiniz birdir, babanız birdir. İslam’da insanlar eşittir. Hepiniz Âdem’in 
çocuklarısınız, Âdem de topraktan yaratıldı. Allah katında en değerliniz; en çok 
Allah’a sığınanınız, emirlerine yapışanınız, günahlardan arınanınız, azabından 
korunanızdır. Bir Arab’ın Arap olmayana, bir başkasının Arab’a, bir siyahın bir 
kırmızı deriliye, bir kırmızı derilinin bir siyaha, takvanın dışında bir üstünlük sebe-
bi yoktur.”38  buyurarak insanların eşitliğini vurgulamıştır. 

Hukukun üstünlüğü ilkesi ve herkesin hukuk karşısında eşit konumda ol-
ması meselesi anayasanın 10. maddesinde şöyle belirtilir:  “Herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vb. sebeplerle ayrım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa 
imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare mahkemeleri bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”

37 Müslim, Hudûd, 9.
38 http://sonpeygamber.info/veda-hutbesi-tam-metin

TARTIŞALIM

Orhan’ın babası hâkimdir ve kendisine gelen davaları hukukun üstünlüğü anlayışı doğ-
rultusunda ve adil yargılama prensiplerine göre karara bağlamaktadır. Tecrübeli bir hâkim 
olarak yüzlerce davada karar vermiş ve tüm kararlarında vicdanen herhangi bir rahatsızlık 
duymamıştır. Orhan üniversite sınavında başarılı olarak hukuk fakültesine kayıt yaptırır. 
Oğlunun hukuk fakültesini kazanmasından memnun olan Hüseyin Bey oğluna hediye olarak 
bir araba alır. Orhan’ın arkadaşı İsmail de hukuk fakültesinde okumaktadır ve hız tutku-
nudur. İsmail, Orhan’ın yeni arabasıyla hız tutkusunu giderirken karşıdan gelen bir araca 
çarpar. Diğer aracın kullanıcısı ölür ve Orhan da ağır yaralanır. Bu kazanın davası Hüseyin 
Bey’e gelir. Hüseyin Bey, bir insanın ölümüne ve kendi oğlunun yaralanmasına sebep olan ve 
kendisinin de tanıdığı İsmail hakkında karar verecektir. Olayın nasıl olduğunu oğlundan da 
dinleyen Hüseyin Bey, kazada kusurlu tarafın oğlunun arkadaşı olduğunu öğrenir.

Siz Hüseyin Bey’in yerinde olsaydınız hukukun üstünlüğü açısından nasıl karar verirdiniz? 
Tartışınız. 

Hukukun üstünlü-
ğünü sağlamak için 
gözetilmesi gereken 

temel ilkeler

Kanun 
önünde 
eşitlik

Adil 
yargılama Dil, din, ırk 

vb. ayrım
yapılmaması 
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BİLGİ KUTUSU

İslam dininde haklar genellikle iki başlıkta ele alınır: 

Hukukullah: Allah (c.c.) hakları. Bir yönüyle bireye değil 
de topluma ve kamuya ait genel haklar demektir. Örne-
ğin ormanlar, parklar, hastaneler, yollar, okullar, denizler, 
nehirler gibi herkese faydası olan ve  herkesin koruması 
gereken alanlar için kullanılır. Diğer taraftan başta ibadetler 
olmak üzere insanların Allah’a (c.c.) karşı yerine getirmesi 
gereken yükümlülükleri ifade etmek için kullanılır.   

Hukuku ibad: İnsanların hakları. Her bireyin sahip olduğu 
temel hakları ifade eder. İnsanların birbirlerinin haklarını 
gözetmesi ve karşılıklı olarak sorumluluklarını yerine getir-
mesi manasında kullanılır. Her bireyin can, mal, namus ve 
itibarı gibi maddi ve manevi haklarının gözetilmesi anla-
mındadır.

PAYLAŞALIM

Okullarda yapılan 
kul hakkı ihlalleriyle 
ilgili davranışlar neler 
olabilir? 

Düşüncelerinizi arka-
daşlarınızla paylaşınız.

6. Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır

Kopya çekmek, aracını kaldırıma park etmek, başkasının inter-
net bağlantısını izinsiz kullanmak, başkasının sözünü kesmek, kaçak 
elektrik kullanmak, toplu taşıma araçlarına biletsiz binmek... 
    Yukarıda verilen durumların sosyal hayattaki olumsuz yansımala-
rı neler olabilir?

Kul hakkı, insanlar arası ilişkilerden do-
ğan karşılıklı hakları ve sorumlulukları ifade 
etmek üzere kullanılır. Kültürümüzde çok 
değer verilen bir hak türü olarak kabul edi-
lir. Kul hakkı yemek veya diğer bir deyişle 
kul hakkına girmek büyük günahlardandır.

Kul hakkı kavramıyla daha çok bir kimsenin 
haksız yere malını almak, bir kimseyi mad-
di açıdan zarara uğratmak anlaşılır. Kul hakkı; 
insanların malı, mülkü gibi maddi varlıkları ya-
nında kişilikleri, toplumdaki itibar ve saygınlık-
ları açısından da dikkate alınması gereken bir 
hak türüdür. Bu yönüyle bakıldığında hırsızlık, 
rüşvet, hile, gasp gibi maddi açıdan insanları 
zarara uğratan kötü davranışlarla kul hakkı ihlal 
edilebildiği gibi yalan, iftira, dedikodu, gıybet 
gibi insanları manevi yönden zarara uğratan 
olumsuzluklar da kul hakkına girer. 

Kul hakkına girmenin büyük bir günah olduğu ve insanın kul hakkı yemesi du-
rumunda ahirette mutlaka hesaba çekileceği Kur’an-ı Kerim’de şöyle dile getirilir: 
“Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay hâline! Onlar insanlardan (bir şey) ölçüp 
aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp ver-
dikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar, büyük bir gün için; insanların, âlemle-
rin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?39”  
Peygamberimizin (s.a.v.) hadislerinde Allah’ın (c.c.) kendisine karşı işlenen günah-
ları affedebileceğini ama karşısına kul hakkıyla gelinmemesini istediği belirtilir.40  
Ahirete üzerimizde kul hakkıyla gitmememiz gerektiği sıklıkla vurgulanır. 

  Kul hakkı ihlali gündelik hayatta çok sıradan görülen bazı tutum ve davranış-
larda da karşımıza çıkar. Örneğin trafikte kırmızı ışıkta geçmek, aracını yanlış yere 
park etmek, sıraya girilmesi gerekirken diğer insanların önüne geçmek gibi dav-
ranışlar hak ihlalidir ve kul hakkına girmektir. İnsanların mahremiyet sınırlarına 
izinsiz girmek; özel hayatlarını araştırmak; istemedikleri şekilde hitap etmek; ala-
ya almak, emek vererek ürettikleri kitap, makale, program, yazılım vb. telif hak-
kı olan ürünleri izinsiz bir şekilde kullanmak; başkasının ürettiğini kopyalayarak 
haksız kazanç sağlamak gibi davranışlar da kul hakkının ihlal edilmesi demektir. 
39 Mutaffifîn suresi, 1-6. ayetler.
40 bk. Buhârî, Rikâk, 48; Müslim, Birr, 59.
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Dinimizde kul hakkı özellikle ahirete borçlu gitmemek açısından önemli gö-
rülmüştür. Çünkü dünyada bir borcun ödenmesi, bir emanetin iade edilmesi 
gibi yollarla helalleşme sağlanamazsa kişinin, ihlal ettiği haklar sebebiyle ahi-
rette sorgulanacağı bildirilmiştir. Kul hakkı konusunda duyarlı olmak gerekir. 
Çünkü kul hakkını gözetmek hem bu dünyadaki toplumsal ilişkiler bakımından 
hem de ahirette hesap verebilirlik açısından önemlidir. İnanan ve ahirette he-
saba çekileceğini bilen bir insan herhangi bir insanın hakkını ihlal edemez. 

Kul hakkı sadece bireyler arası ilişkilerde söz konusu değildir. Kişinin toplu-
ma ve devlete karşı da sorumlulukları vardır. Vergi vermek, askere gitmek, se-
çimlere katılmak, kamu düzenine uymak ve asayişi ihlal etmemek vatandaşlık 
görevleri arasında yer alır. Bunlar aynı zamanda kul hakkını ilgilendirdiği için 
dinî birer yükümlülüktür. Bir toplumda kişinin toplumsal sorumluklarını yeri-
ne getirmemesi sadece o kişiyle sınırlı kalan bir durum değildir. Çünkü diğer 
insanlar vazifesini yerine getirirken görev ve sorumluluklarını ihmal edenler, 
yaşadıkları topluma haksızlık etmekte ve kamu düzenine zarar vermektedirler. 

Yerel yönetimlerde ve ülkenin genel idaresinde ihtiyaçların giderilmesi ama-
cıyla gerçek ve tüzel kişilerden kanunlara uygun olarak toplanan paralara vergi 
denir. Her devlet okul, yol, hastane vb. kamusal ihtiyaçları karşılayabilmek için 
vatandaşlardan vergi alır. Vergi vermek, ülke kalkınmasına katkı sağlaması yö-
nüyle bir vatandaşlık görevidir. Vergi kaçırmak ise hukuken suç olduğu gibi aynı 
zamanda kul hakkına girmek demektir.    

Ülkenin savunma ihtiyacının karşılanması için vatandaşlara düşen görevler 
arasında askerlik de vardır. Devletler, ülkenin güvenliğini sağlayabilmek ama-
cıyla askerlere ve orduya ihtiyaç duyar. Bu ihtiyacın karşılanması toplumsal bir 
sorumluluktur. Bu sebeple ülkemizde askerlik çağına gelen erkeklerin askerlik 
görevini yerine getirmesi bir vatan borcu olarak kabul edilir.  

Demokrasiyle yönetilen ülkemizde yönetim sisteminin bir gereği olarak se-
çimlere katılmak, seçmek ve seçilmek üzere oy kullanmak da topluma karşı 
yerine getirilmesi gereken sorumluluklar arasındadır. Yerel seçimlerde muhtar-
ları ve belediye başkanlarını seçmek, genel seçimlerde ülkeyi yönetmek üzere mil-
letvekillerini seçmek her vatandaşın içinde yaşadığı topluma karşı hem hakkı hem 
de vazifesidir. Seçimlere katılmak ve oy kullanmak ülkenin yönetimiyle alakalı olup 
herkesi doğrudan ilgilendirdiği için sorumluluğu büyük olan bir vatandaşlık görevidir.    

Bir arada yaşama zorunluluğu ve bunun tabii bir neticesi olarak insanlar karşılık-

YORUMLAYALIM

• “Kim bir kul hakkı yemişse derhal o kardeşi ile helalleşsin. Çünkü (kıyamet günü) dirhem de geçmez 
dinar da. Böyle olunca o (hak yiyen) kişinin sevapları alınır, hakkını yediği adama verilir. Eğer sevap-
ları yoksa o hakkını yediği adamın günahları buna yüklenir.” (Buhârî, Rikâk, 48.) 

• “Ümmetimden müflis odur ki kıyamet günü namaz ve zekâtla gelir. Ama bu arada sövdüğü şu 
kimse, dövdüğü bir başka kimse dahi gelir. Bunun üzerine kendisinin hasenatından şuna verilir, buna 
verilir. Üzerinde haklar bitmeden kendi hasenatı tükenirse o zaman onların hatalarından alınır kendi-
sine yüklenir. Daha sonra cehenneme atılır.” (Müslim, Birr, 59.)

  Yukarıdaki hadisleri kul hakkı açısından yorumlayınız.

Kamu mallarına zarar 
vermek ve yanlış yere 
park etmek kul hakkı  

ihlalidir.
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Çevreyi kirletmek Geri dönüşümü mümkün olan atıkları toplama kutula-
rına, diğerlerini ise çöp kutularına atarım.

Kul hakkı ihlallerini önlemek için 
şöyle davranırım:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Kul hakkı ihlalleri

Aşağıda verilen örnekteki gibi kul hakkına girmek olarak gördüğünüz 
davranışları listeleyiniz ve bu durumlara düşmemek için neler yapılabilece-
ğini karşısına yazınız.

LİSTELEYELİM

lı ilişkilerinde kanunlara ve kurallara uymak durumundadır. Kamu düzeninin 
ve asayişin sağlanabilmesi, insanların yasalara uymasına ve diğer insanların 
hukukunu gözetmesine bağlıdır. Kanunlar ve kurallar temel hakları ve özgür-
lükleri koruduğu gibi aynı zamanda insanlara ödev ve sorumluluklar da yük-
lemektedir. Bu sebeple her vatandaş haklarını ve sorumluluklarını bilmek ve 
belirlenmiş kurallara uymakla yükümlüdür. 

Kul hakkının önemini kavrayan ve sorumluluklarının bilincinde olan insan-
lar, diğer insanların haklarını gözetmek, kanunlara uymak, askere gitmek, vergi 
vermek, oy kullanmak gibi toplumsal ödevlerini yerine getirerek kamu düzeni-
nin kurulmasına ve işlemesine yardımcı olur. Dinimizdeki kul hakkı bilinci ger-
çek boyutuyla kavrandığında kanuni yaptırımların olmadığı durumlarda bile 
vicdani sorumluluk gereği insanlar kul hakkına girmekten uzak durur. 

HZ. ÖMER (r.a.) VE ADALETİ

Askerlik vatan borcudur.
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Hz. Ebu Bekir’den (r.a.) sonra devlet başkanı (halife) olan Hz. Ömer (r.a.), Kureyş ka-
bilesinin Adiy oğulları koluna mensuptu. Miladi 586 yılı dolaylarında dünyaya gelmişti. 
Dolayısıyla Hz. Peygamber’den (s.a.v.) on beş yaş küçüktü. Okuma yazma bilmekte olup 
Mekke şehir devletinin dış ilişkileri onun sorumluluğu altındaydı; ayrıca ticaretle uğraşırdı.

Başlangıçta Hz. Muhammed’e (s.a.v.) karşı en sert tavır sergileyenler arasında yer al-
maktaydı. Zamanla Kur’an’ın etkisi altında kaldı ve Müslüman oldu. Onun Müslüman 
olmasıyla Mekke’de Müslümanlar büyük bir moral ve destek kazandılar. Medine’ye hicret 
ettikten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) onu kadınlardan biat (bağlılık sözü) almakla görev-
lendirdi. Hz. Ebu Bekir (r.a.) ve Hz. Ali (r.a.) gibi o da İslam dinini yaymak için Hz. Pey-
gamber’in (s.a.v.) hep yanında oldu. Uhud Savaşı’nda Mekkeli putperestlerin saldırılarına 
karşı Hz. Peygamber’i (s.a.v.) koruyan on dört sahabi arasında o da vardı.

Hz. Ömer (r.a.), Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) halifeliği sırasında ona danışmanlık yaptı. Me-
dine’de yargı işlerini üstlendi. Hz. Ebu Bekir (r.a.) hastalanınca Müslümanlara namazı o 
kıldırdı. Hz. Ebu Bekir, Müslümanların görüşünü aldıktan sonra onu yerine devlet başkanı 
olarak önerdi ve bu önerisi kabul edildi.

Hz. Ömer’in (r.a.) devlet başkanlığı zamanında Mısır, Suriye, Irak, İran, Horasan’ın 
fethi gerçekleştirildi. Basra, Kûfe, Fustat gibi yeni şehirler kuruldu. Fethedilen topraklarda 
köprüler ve sulama kanalları yapılarak halkın hizmetine sunuldu. Devlet gelirlerinin adil 
bir şekilde dağıtılması için Divan Teşkilatı kuruldu.

Hz. Ömer (r.a.), tarihte en çok adaletli yönetimiyle ünlenmiştir. O, uygulamaların-
da insanların mevkilerine, zenginliklerine ya da soylarına değil; adalete itibar etmiştir. 
Dostluk ve akrabalık, suçluları sorguya çekmesine ve gerektiğinde cezalandırmasına engel 
olmazdı. Halkın şikâyetini dinler, onlara istedikleri zaman çekinmeden kendisine gelip 
dertlerini anlatmalarını söylerdi. Geceleri dışarı çıkarak dolaşır, muhtaç durumdakilerin 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırdı.

Devlet gelirlerini dağıtmak için kurduğu Divan Teşkilatı’nda insanları İslam dinine yap-
tıkları hizmete ve Hz. Peygamber’e (s.a.v.) yakınlıklarına göre derecelendirmiş; en fazla 
ücreti Hz. Peygamber’e (s.a.v.) en yakın olan ve İslam’a hizmeti en çok geçenlere vermiştir. 
Kendi kabilesinden kimseler, onun devlet başkanlığından yararlanmak için, kendilerinin 
Divan’dan en çok maaş alacaklar arasına yazılmalarını istemişlerdir. Ancak o, “Herkes 
layık olduğu yere yazılacaktır, siz de sıranız nereye denk düşüyorsa oraya yazılacaksınız.” 
diyerek bu isteği geri çevirmiştir. Onun kurduğu bu teşkilat sayesinde henüz doğmamış 
çocuklara bile maaş bağlanmıştır.

Hz. Ömer (r.a.), İslam hâkimiyeti altına alınan topraklarda yaşayan gayrimüslimlerin 
haklarının korunmasına büyük bir özen göstermiştir. Zengin Mezopotamya toprakları ele 
geçirildiğinde askerlerin bir bölümü, bu toprakların üzerinde yaşayan insanlarla birlikte 
kendilerine paylaştırılmasını istemiştir. Hz. Ömer (r.a.), sahabe ile uzun istişareler yap-
tıktan sonra öncelikle insanların askerlere dağıtılmasına karşı çıkmıştır. Onun şu sözleri 
adalet kadar özgürlüğe de önem verdiğini göstermektedir: “Taksim edilmek istenen in-
sanların durumuna gelince; Eğer dağıtım gerçekleşirse Müslüman askerler bu insanları 
köleleştirirler ve köle olarak kullanırlar. Bizler hayattan çekilince bizden sonra gelecek 
çocuklarımız, bu insanların çocuklarını sömürmeye ve köle olarak kullanmaya devam 

OKUMA PARÇASI
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ederler. Dolayısıyla bu insanların torunları Müslümanlar iş başında kaldığı sürece köle-
likten kurtulamazlar. Ben buna asla razı olamam”. Hz. Ömer (r.a.), aynı şekilde toprak-
ların askerlere dağıtılmasını da kabul etmemiştir. Çünkü ona göre şayet bu topraklar 
askerlere dağıtılırsa bu durum, ister istemez servetin belli kişilerin elinde toplanmasına 
yol açacaktı. Oysa Kur’an’daki adalet anlayışı böyle bir zenginliği hoş karşılamamaktaydı. 
Bunun içindir ki Hz. Ömer (r.a.) söz konusu arazileri, gelirleri bütün Müslümanlara ait 
olmak üzere devletin denetimine almıştır.

Hz. Ömer’in (r.a.) bu kararlı tutumunda Hz. Ali’nin (r.a.) tavsiyelerinin ve onun Hz. 
Ali’nin (r.a.) görüşlerine verdiği değerin önemli katkısı vardı. Hz. Ali (r.a.), bu hususla 
birlikte başka birçok konuda Hz. Ömer’in (r.a.) görüşlerine en çok müracaat ettiği kişi 
olmuştur. Bu nedenledir ki Hz. Ömer (r.a.) “Ali olmasaydı, Ömer mahvolurdu.” demiştir.

Hz. Ömer (r.a.), Müslüman idaresi altında yaşayan başka dinlerden insanların köleleş-
tirilmelerine ve sömürülmelerine karşı çıktığı gibi onların inanç ve ibadet özgürlüklerini, 
mabetlerini, dillerini ve örflerini koruma konusunda da çok hassas davranmıştır. Müs-
lüman valilere gönderdiği mektuplarda Müslüman olmayan topluluklara haksızlık yapıl-
mamasını, onlardan fazla vergi alınmamasını özellikle tavsiye etmiştir. Diğer taraftan 
fakirlerden, yoksullardan, yaşlılardan, eğer mal ve mülkleri yoksa cizye vergisi almamış-
tır. Bunun gibi insanlardan döverek, eziyet ederek veya hapsederek cizye toplamayı da 
kesinlikle yasaklamıştır.

Hz. Ömer (r.a.), Müslüman olmayan toplulukların fakirlerine devlet hazinesinden yar-
dım yapmıştır. Örneğin gözleri görmeyen yaşlı bir Yahudi’den cizye alınmasına razı ol-
mamış, üstelik ona zekat gelirlerinden yardım edilmesini emretmiştir. Benzer biçimde 
cüzzamlı Hristiyanlara da zekât gelirlerinden yardımda bulunmuştur.

Hz. Ömer (r.a.), devlet malı konusunda son derece titiz davranır, buradan yapılan 
bütün harcamaların milletin yararına olmasına özen gösterirdi. Çok sade bir yaşantısı 
vardı. Yamalı elbise giyinmekten çekinmez, yerde yatardı. Hazineden aldığı devlet baş-
kanlığı maaşı, döneminde devlet gelirlerindeki muazzam artışa rağmen çok fazla değildi. 
Bazen maaşı ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediği için hazineden borç para alırdı.

Hz. Ömer (r.a.), hurafelere karşı da kararlı bir tavır sergilemiş ve gerekli tedbirleri 
almıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında Hudeybiye’de yanında anlaşmanın gerçek-
leştiği (Beyatü’r-ridvân) ağacı, kendi zamanında halk kutsallaştırarak ziyaret etmeye 
başlamıştı. Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.), bu ağacı, tevhit inancına zarar verebileceği 
endişesiyle hemen kestirmiştir. Kâbe’yi ziyaret edenlerin Hacerü’l-esvet taşını kutsallaş-
tırmalarını asla onaylamamıştır.

Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

(Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, s. 77-78.)
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A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız

1. Temel haklar ve özgürlükler nelerdir? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Özel yaşamın gizliliği ne demektir? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. İslam dininde inanç özgürlüğünün sınırlarını açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Hak ve özgürlüklerin kullanımına zararlı alışkanlıkların etkisini örneklerle açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. İfade özgürlüğünün kullanımında dikkat edilmesi gereken şartlar nelerdir?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Kul hakkı niçin önemlidir? Açıklayınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi bir hak olarak kabul edilemez?

A) Özel yaşamın gizliliği

B) Kendi yaşamına son verme

C) Düşünce ve ifade özgürlüğü

D) İnanç özgürlüğü

E) İbadet özgürlüğü

2. Temel haklar ve özgürlüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Temel haklar ve özgürlükler, doğuştan kazanılan haklar ve özgürlüklerdir.

B) Temel haklar ve özgürlükler, ayrım yapılmaksızın bütün insanlar için geçerlidir.

C) Temel haklar ve özgürlükler, ülkelere ve kişilere göre değişebilir.

D) Temel haklar ve özgürlüklerin kullanımında başkalarına zarar verilemez.

E) Temel haklar ve özgürlükler, kişilerin makamına ve zenginliğine göre düzenlenemez.

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
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3. Aşağıdakilerden hangisi diğer temel haklar ve özgürlükler için zorunlu ve vazgeçilemez olanıdır?

A) İbadet hakkı
B) İnanç özgürlüğü
C) Ekonomik haklar
D) Eğitim hakkı
E) Yaşama hakkı

4. “Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederdi. O halde inanmaları için insanları sen mi zor-
layacaksın?” (Yûnus suresi, 99. ayet.)

Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanları dine inanma konusunda zorlamak doğru değildir. 
B) İnsanları inanç konusunda sadece peygamberler zorlayabilir.
C) Allah (c.c.) insanları inanma konusunda serbest bırakmıştır.
D) İman, kişinin özgür iradesi ve tercihiyle olduğunda anlamlıdır.
E) Peygamber de olsa hiç kimse insanları inanmaya zorlayamaz. 

5. Sonuçları açısından sadece kişisel zararlara değil, ailevi ve toplumsal zararlara da sebebiyet veren ve 
Peygamber Efendimiz (s. a.v.) tarafından “bütün kötülüklerin anası” olarak tanıtılan, dinimizde aklın kulla-
nılmasına engel olduğu için haram kılınan kötü ve zararlı alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hırsızlık
B) Kumar
C) Alkol
D) Rüşvet 
E) Sigara

6. Bir başkasının telefonlarını dinlemek, mektuplarını veya e-postalarını okumak, sırlarını araştırmak, evi-
ne izinsiz girmek gibi durumlar aşağıdaki haklardan hangisinin ihlalidir?

A) Eğitim hakkı

B) İnanç ve ifade özgürlüğü

C) İbadet hakkı

D) Yaşama ve sağlık hakkı

E) Özel yaşamın gizliliği hakkı

7. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı ihlaline örnek olarak gösterilemez?

A) İftira atmak, gıybet etmek

B) Oruç tutmamak

C) Hırsızlık yapmak

D) Trafik kurallarını ihlal etmek

E) Rüşvet almak
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8. Dinimizde insanların emeklerinin karşılığını vermek emredilmiş ve bu konuda titiz davranmak tavsiye 
edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak 
karışıklık çıkarmayın.” (Şuarâ suresi, 183. ayet.) buyurulmuş, Peygamberimiz (s.a.v.) de “………………………………
……………………………………………………….”  buyurarak emeğin karşılığını gözetme konusunda hassasiyet gösteril-
mesi gerektiğine dikkat çekmiştir. 

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde getrilmesi gereken hadis 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Çalışana ücretini alın teri kurumadan veriniz.” (İbn Mâce, Ruhûn, 4.)

B) “İlim öğrenmek her Müslümana farzdır.” (İbn Mâce, Mukaddime, 17.)

C) “Hiçbir ana-baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakamaz.” (Tirmizî, Birr, 33.)

D) “Müslüman, diğer insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Tirmizî, İman, 12.)

E) “Gerçek zenginlik, mal çokluğu değil; gönül tokluğudur.” (Buhârî, Rikâk, 15.)

9. “Allah’ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışanlardan daha 
zalim kim vardır?”(Bakara suresi, 114. ayet.) 

Yukarıdaki ayet, temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilgilidir?

A) Ekonomik haklar

B) İnanç ve düşünce özgürlüğü

C) Sağlık hakkı

D) Yaşama hakkı

E) İbadet hakkı

10. Hakların ve özgürlüklerin kullanımında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanın hakları ve özgürlükleri olduğu gibi ödev ve sorumlulukları da vardır.

B) Hiçbir sınır ve kural tanımaksızın herkes haklarını ve özgürlüklerini dilediği gibi kullanır.

C) Kamu düzeninin sağlanabilmesi için herkes kanunların, dinin, ahlakın ve geleneklerin çizdiği sınırlara uy-
malıdır.

D) Haklar ve özgürlükler, sorumluluklarla ve sınırlamalarla anlamlıdır.

E) Haklar ve özgürlükler, başkalarına zarar vermeden ve kamusal düzeni bozmadan kullanılmalıdır.

DKAB Kitap  28 Haz.indb   120 29.06.2017   09:54:37



ATATÜRK VE DİN

ÖĞRENME ALANI: DİN VE LAİKLİK

6. 
ÜNİTE

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM:

1. Din, birey ve toplum hayatını nasıl etkiler? Bu konu-
daki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Taassup, istismar ve yozlaşma kelimelerinin anlamla-
rını sözlükten bularak defterinize yazınız.

3. Atatürk’ün İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkındaki 
birer sözünü bularak defterinize yazınız.
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1. Atatürk’e Göre Din Vazgeçilmez Bir Kurumdur 

İnsan, topluluk halinde yaşayan sosyal bir varlık olarak tarih boyunca çeşit-
li kültür ve medeniyetler meydana getirmiştir. İnsanın yaratılışındaki inanma 
duygusuna hitap eden din, bu kültür ve medeniyetleri şekillendiren en önem-
li unsurlardan biridir. 

Din, insanları iyi, güzel ve faydalı olana yönlendirerek onların sözlerinde 
ve davranışlarında doğru olmalarını ister. İnsanların hayatlarını sevgi, şefkat 
ve merhamet gibi değerler etrafında sürdürmeleri için teşvik eder. Yalan, hile, 
kin, düşmanlık, hırsızlık, gıybet, iftira gibi kötü davranışlardan uzak durulma-
sını ister. Böylece bireyin iç huzurunu temin eder, dostluk ve barış ortamının 
oluşmasını amaçlar.

Atatürk, bireysel ve toplumsal hayatta dinî değerlerin rolünün farkındaydı. Bu 
sebeple o, dinin birey ve toplum için gerekli bir kurum olduğuna dair inancını çe-
şitli konuşmalarında dile getirmiştir. Örneğin, 1932 yılında düzenlenen Birinci  Türk  
Tarih  Kongresi’nde  bir  öğretmen,  sohbet  esnasında  Atatürk’e, “Din gerekli bir 
şey midir?...” sorusunu yöneltmiştir. Atatürk sosyal bir gerçeklik olan dinin gerekli 
olduğunu; “Din gerekli bir kurumdur. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur...”1 
sözleri ile dile getirmiştir. Bir başka konuşmasında ise bu konu hakkında; “Din, in-
sanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer. İnsana hüzün verir. Mutlaka bir 
şeye inanacağız. Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir. İslam dini 
hepsinden üstündür.”2 demiştir. Atatürk’e göre din, bir milletin devamı için moral 
kaynağıdır. Dini, yaşam için gıda derecesinde gören ve dinsiz bireyi boş bir eve ben-
zeten Atatürk, doğal olarak dinsiz milletlerin devamına imkân görmemiştir.

1  Hulusi Turgut, Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları, s. 564.
2  Abdurrahman Kasapoğlu, Atatürk’ün Kur’an Kültürü, s. 327.

Bir toplumun örf ve adetlerinin oluşmasında dinin etkisi var mıdır? 
Açıklayınız.
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Milletlerin sahip olduğu değerler sosyal ve kültürel hayatta kendileri-
ni açıkça belli eder. Türk toplumu için İslamiyet, kültürümüzün oluşması ve 
şekillenmesinde temel etkenlerden biridir. Dolayısı ile edebiyatımızda, mi-
marimizde, musikimizde, örf ve adetlerimizde pek çok İslami motifi görmek 
mümkündür. Bursa’da 1923 yılında halkla yaptığı bir söyleşide  Atatürk, İsla-
miyet’in hayatımızdaki önemli yerine işaret ederek, “Milletimiz din ve dil gibi 
iki fazilete sahiptir. Bu faziletleri hiç bir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanın-
dan söküp alamamıştır ve alamaz...”3 demiştir. 

Din, birey ve toplumu etkilemektedir. Bu sebeple dini öğretecek kişilerin 
yetiştirilmesi de önemlidir. Atatürk İzmir’de 1923 yılında yaptığı bir konuşma-
sında; “Nasıl ki doktor, mühendis yetiştiriyoruz, ... tabi dinimizin bütün has-
letlerini, felsefesini bilen alim insanlara ihtiyacımız var.”4 diyerek bu duruma 
dikkat çekmiştir. 

2. Atatürk Dinin Yozlaştırılmasına Karşıdır

Yozlaşmak; iyi niteliklerini kaybetmek, değerini yitirmek, değişip bozulmak  an-
lamlarına gelir. Dinde yozlaşma ise; çeşitli hurafe, batıl inanç ve anlayışların dine 
girmesi, böylece dinin öğretileri ile karışıp  onu 
aslından uzaklaştırması olarak tanımlanmaktadır.  

Atatürk, İslam dininden bahsederken; “Bi-
zim dinimiz en makul ve en tabii dindir ve ancak 
bundan dolayıdır ki son din olmuştur.”5 diyerek 
İslam’ın insan tabiatına en uygun din olduğuna 
vurgu yapmıştır. Bu çerçevede o, dinin içinden-
miş gibi görünen hurafe ve batıl inançların far-
kına varılmasını istemiştir. Atatürk; “Temeli çok 
sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat bina 
yüzyıllardır ihmal edilmiş, harçlar döküldükçe 
yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu his-
sedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur 
-yorumlar, boş inançlar- binayı daha fazla hırpa-
lamış...”6 diyerek dinin yozlaştırılmasına karşı ge-
rekli tedbirlerin alınmasını dile getirmiştir. 

Atatürk’e göre Müslüman toplumlar doğru bir din anlayışına sahip olmalı 
ve İslamiyet’i aslına uygun yaşamalıdırlar. O, Müslümanların yaşadıkları sıkın-
tıların asıl nedeninin bozulmuş ve yozlaşmış din anlayışı olduğunu görmüş ve 
bu durumu şu şekilde dile getirmiştir: “Onlar geçmişlerinin yanlış veya batıl 
alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyet’i karıştırdıkları ve bu suretle gerçek dinden 
uzaklaştıkları için kendilerini düşmanlarının esiri yaptılar.”7

3  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 289.
4  Sadi Borak, Atatürk’ün Resmi Yayınlara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleyişleri, s. 124.  
5  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 94.
6  Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 206.
7  Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C II, s. 143.

Batıl inançlar dini nasıl etkiler? Açıklayınız.

TARTIŞALIM

Dinin toplum üzerin-
deki etkileri düşünüldü-
ğünde din eğitimi yapa-
cak olan kişilerin özellik-
leri neler olabilir? Arka-
daşlarınızla tartışınız. 
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Atatürk yanlış tevekkül anlayışını eleştirerek dinin özünde, iyiyi ve güzeli 
gerçekleştirmek için çaba göstermenin gerekliliğini vurgular. Bu konuda; “Bi-
zim dinimiz milletimize, miskin ve hor görülmeyi tavsiye etmez. Aksine Allah 
da peygamber de insanların ve milletlerin yücelik ve şereflerini muhafaza et-
melerini emreder.”8 demiştir.  

Atatürk’e göre doğru din anlayışı İslam’ın doğru öğretilmesi ile mümkündür. 
Dinin gerçek amacından uzaklaştırılması eğitimle engellenir. Atatürk; “Nasıl ki 
her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise dinimizin 
gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak, bilimsel ve teknik olarak telkin kud-
retine sahip olacak, seçkin ve gerçek din ilim adamlarını da yetiştirecek yük-
sek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.”9  ifadeleriyle, dini doğru bir şekilde 
öğretecek kurum ve görevlilere ihtiyaç olduğunu dile getirir. Mustafa Kemal’e 
göre din bir milletin en yüce değeridir. Bundan dolayı o, dinin doğru bir şekilde 
öğretilmesi gerektiğini vurgular. 

Atatürk,  dinin yozlaştırılmasına neden olan ruhbanlığa karşı çıkar. Bu an-
lamda Tanrı ile insan arasına özel kişilerin veya kurumların girmesinin, dinin 
temel ilkelerine aykırı olduğunu dile getirir. Bu görüşünü; “Her şeyden önce 
şunu en basit bir dinî gerçek olarak bilelim ki bizim dinimizde özel bir sınıf 
yoktur. Ruhbanlığı reddeden bu din, dinde tekelciliği kabul etmez...”10 diye-
rek belirtir. 

Atatürk, dinin siyasete alet edilerek istismarının önüne geçilmesi gerekti-
ğini savunur. Bu çerçevede Mustafa Kemal, din ile devlet işlerinin birbirinden 
ayrı yürütülmesi gerektiğini savunmuştur. Atatürk, “Din ve mezhep hiçbir za-
man politika aleti olarak kullanılamaz.”11 diyerek dinin toplum içinde siyasi 
hedefler için kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştır. 

3. Atatürk’ün İslamiyet ve Hz. Peygamberle İlgili Sözleri

Atatürk, yaptığı konuşmalarda çeşitli vesilelerle İslam dini ve Hz. Peygam-
berle (s.a.v.) ilgili görüşlerine yer vermiştir. Onun, 1923 yılında Balıkesir’de yap-
tığı konuşma İslam dini ve Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkındaki görüşlerini ifade 
etmektedir. O, bu konuşmasında; “Allah birdir. Şanı büyüktür… Peygamberimiz 
Efendimiz Hazretleri, Allah tarafından insanlara dinî gerçekleri duyurmaya me-
mur ve elçi seçilmiştir. Bunun esası, hepimizce bilinmektedir ki yüce Kuran’daki 
anlamı açık olan ayetlerdir. İnsanlara feyiz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. 
En mükemmel dindir...”12 demiştir. 

Atatürk, İslamiyet’in bireyi, kendini geliştirmekle yükümlü tuttuğunu ve bilgi-
li insanların topluma karşı sorumlu olduğunu belirtmiştir. Bu konuda; “… Bizim 
yüce dinimiz her erkek ve kadın Müslümana genel olarak araştırmayı farz kılar ve 
her erkek ve kadın Müslüman toplumu aydınlatmakla yükümlüdür.”13 demiştir. 

8    Ethem Ruhi Fığlalı, Atatürk ve Din, s.134-135.
9    Atatürkçülük, C III, s. 230. 
10  Atatürkçülük, C I, s. 463. 
11  Atatürkçülük, C I, s. 111.
12  Atatürkçülük, C I, s. 455.
13  Atatürkçülük, C I, s. 463. 

BİLGİ KUTUSU
Ruhban: Arapça râ-

hib kelimesinin çoğulu 
olan ruhban, Hıristiyan 
cemaati adına hareket 
eden din görevlisi sıfa-
tıyla ibadeti yönetme, 
dinî konular hakkında 
insanları bilgilendirme 
ve kutsal metni yo-
rumlama yetkisine sa-
hip görevlilerdir.

TARTIŞALIM

“Taassup, bilgisizliğe  
dayanır,  binaenaleyh  
taassubu  olan cahildir.  
İlim  her  zaman  ve  
her  yerde  bilgisizliği 
alt eder. O hâlde halkı 
aydınlatmak gerekir.” 

  Atatürkçülük, C 1, 
S.285.

“Her birey dinini, 
din duygusunu imanını 
öğrenmek için bir yere 
muhtaçtır. Orası da 
okuldur.”

  Atatürkçülük, C 1, 
S.285.

Atatürk’ün bu iki 
sözünü göz önünde 
bulundurarak, dinî 
taassubun önlenmesi 
konusunda okullardaki 
din öğretiminin öne-
mini tartışınız. 
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Atatürk, Türk toplumunun en sade hâliyle dindar bir toplum olması ge-
rektiğini şu sözleri ile vurgulamıştır: “Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani 
bütün sadeliği ile dindar olmalıdır, demek istiyorum. Dinime bizzat hakikate 
nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum…”14. 

Atatürk, çeşitli konuşmalarında Hz. Peygamberden (s.a.v.) saygı ve övgü 
ile bahsetmiştir: “O, Allah’ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün 
milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın silinir; fakat o, sonsuza kadar 
ölümsüzdür.”15 diyerek Hz. Peygamberin (s.a.v.) önemini dile getirmiştir. 

Atatürk, Hz. Peygamberin (s.a.v.) tüm insanlık için insanlığa rehber olma-
sını: “Bütün dünyanın  Müslümanları  Allah’ın  son peygamberi  Hz.  Muham-
med’in  (s.a.v.) gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tat-
bik etmeli. Tüm Müslümanlar  Hz.  Muhammed’i  örnek almalı  ve  kendisi  gibi  
hareket  etmeli. İslamiyet’in  hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira 
ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler.”16 sözleri ile belirtmiştir.

14  Atatürkçülük, C I, s.457.
15  Atatürkçülük, C I, s.455.
16  Mehmet Bulut, Doğumunun 125. Yılı Anısına Din, Bilim, Uygarlık ve Atatürk, s. 92.

Taassubun Zararları

Taassup, kişinin kendi görüşlerini tek doğru kabul ederek başkalarının düşüncelerine değer 
vermemek ve doğru kabul ettiği görüşlerini başkalarına kabul ettirmek için baskı yapmaktır. 
İslam dini taassubu reddetmektedir; bunun cehaletten kaynaklandığını ve kişiler arasındaki 
saygı , anlayış ve huzur çemberini daralttığını şu ayetle ifade eder: “İnkar edenler, kalplerine 
taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allah, peygamberine ve inananlara huzur 
indirdi; Çünkü onlar takvaya en çok layık olanlardı. Allah her şeyi bilendir.” (Fetih suresi, 
26. ayet.)

Taassup, dünden bu güne var olmuş ve insanlar arasında büyük problemlerin yaşanmasına sebep 
olmuştur. Taassup sahipleri kendi görüşlerini değiştirilemez tek doğru olarak kabul ederek başkalarının 
düşünce ve davranışlarına sert tepkiler göstermişlerdir. Bu da insanlar arasındaki saygı, sevgi ve 
hoşgörüyü yok etmiştir. Geçmişte edindikleri ve atalarının benimsedikleri her şeyi tek doğru görmek 
taassup sahiplerinin kin ve nefrete yönelmesine yol açmıştır. bu insanlar peygamberlerin doğruya, iyiliğe 
ve güzelliğe davetine de aynı şekilde karşılık vermişlerdir. Kur’an’da bu durum şöyle ifade edilmiştir: “...
Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter...” (Mâide suresi, 104. ayet.). Kur’an-ı Kerim’de bu tip 
insanların tutumları, “...Ya ataları hiçbir şey bilmiyorlarsa ve doğru bir yol üzerinde bulunmuyorlarsa?” 
(Bakara suresi, 170. ayet.) ayetiyle eleştirilmiştir.

Taassup sahibi insanlar kin ve nefretin esiri olurlar. Etraflarında olan yenilik ve güzellikleri görmezden 
gelirler. Bununla da yetinmeyip insanlara karşı düşmanlık beslerler. Taassup ahipleri ön yargılarıyla 
hareket ederler ve kendi hatalarını göremezler. Sabit fikirli oldukları için farklı düşünce ve inançlara 
kapalıdırlar.

Toplumda huzur ve hoşgörünün yayılması, insanların kardeşçe yaşayabilmesi için taassubu engelleyecek 
anlayışlara zemin hazırlamak ve barışı insanlar arasında hakim kılmak gereklidir. Bu da ancak insana 
ve fikirlerine değer vermekle mümkündür.

(Okuma metni bu kitap için hazırlanmıştır.)

OKUMA METNİ
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A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız?

        1. Atatürk’ün toplum için dini vazgeçilmez bir unsur olarak görmesinin sebebi nedir? Açıklayınız.

        2. Atatürk’e göre dinin aslını muhafaza için devletin üzerine düşen görevler nelerdir? Yazınız.

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.  “Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi; fakat bina yüzyıllardır ihmal edilmiş, harçlar döküldükçe 
harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş, aksine olarak birçok yaban unsur binayı daha fazla 
hırpalamış.’’ (Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 206.)

Atatürk’ün yukarıdaki sözünden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Dinimizin asıl kaynakları çok sağlamdır.  

B) Din algısı geçen yıllar boyunca oldukça bozulmuştur. 

C) Çeşitli sebeplerle dine hurafeler girmiştir.

D) Yanlış inançlar, dinî hükümler olarak algılanmaya başlanmıştır. 

E) Toplumsal hayatta dine gerek yoktur.   

2- Atatürk’e göre, “Milletimizin kalp ve vicdanından kimse çekip alamaz.” dediği “iki fazilet” aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Din ve Ezan               C) Dil ve Din

B) Dil ve Tarih                D) Din ve Kur’an
                   E) Ezan ve Bayrak

3- Aşağıdaki sözlerden hangisi Atatürk’ün dinle ilgili görüşlerinden değildir?

A) Din, gerekli bir kurumdur.
B) Din, Tanrı ile kul arasında olan kutsal bir bağlılıktır.
C) Dini milletimizin kalbinden kimse alamaz.
D) Dinsiz milletler de varlığını devam ettirir.
E) Dinin şeyhlerden ve tarikatlardan kurtarılması gerekir.

C- Aşağıdaki yargılardan doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” ile işaretleyiniz.

(…) Atatürk’e göre İslam dini insanın fıtratına en uygun dindir. 
(…) Dinin yozlaştırılmaması toplumda hurafe ve batıl inançların artmasına neden olur. 
(…) Taassup toplumsal barış ve kardeşlik ortamının gelişmesine katkı sağlar.
(…) Atatürk dinin istismar edilmesine karşı çıkmıştır. 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
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İSLAM VE BİLİM

ÖĞRENME ALANI: DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET

7. 
ÜNİTE

ÜNİTEMİZE HAZIRLANALIM:

1. Bilgi ve bilim kavramlarını araştırarak defterinize yazınız.

2. Dinin ve bilimin insanlık için neden gerekli olduğu ile ilgili fikirlerinizi 

defterinize yazınız.

3. İlim öğrenmekle ilgili ayet ve hadisler bularak defterinize yazınız.

4. “Aklı olmayanın dini yoktur.” sözünün anlamı üzerinde düşünerek 

sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

5. Orta Çağ’ın Avrupa’da “Karanlık Çağ”, İslam coğrafyasında “Al-

tın Çağ” olarak ifade edilmesinin sebeplerini araştırarak defterinize 

yazınız.
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1. Din Bilim İlişkisi

 İslam dini, yüce Allah (c.c.) tarafından insanlara peygamberler aracılığıyla 
bildirilen kurallar bütünüdür. Bir başka deyişle dinin kaynağı her şeyi yaratan, 
yaşatan ve her an kontrolü altında tutan Allah’tır (c.c.). 

Yüce Allah (c.c.), sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir 
sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sür-
dürür. Yüce Allah’ın (c.c.) kader kavramı çerçevesinde koyduğu ve yönettiği bu 
sisteme “âdetullah” veya “sünnetullah” denir. Nitekim Kur’an’da “Her şeyin, 
kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, 
bir uyuma göre indiririz.”1 buyrularak bu gerçeğe dikkat çekilmektedir.

Bilim, Allah (c.c.) tarafından kainata konulan ve işletilen sistemin akıl, deney 
ve gözlem metodu ile araştırılması ve bu sistem içindeki bağlantıların, sebep so-
nuç ilişkilerinin keşfedilerek sistematik bir biçimde insanlığın hizmetine sunul-
masıdır. Düşünen ve sorgulayan bir varlık olan insan, Hz. Âdem’den (a.s.) beri ta-
biat olaylarının nasıl meydana geldiğini, içinde yaşadığı gezegenle diğer gezegen 
ve yıldızlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu merak etmiştir. Bu merak, insanlığı 
araştırmaya sevk etmiş ve yaptığı keşiflerle bilimin doğuşuna zemin hazırlamıştır.

Bilim, düzenli ve metodolojik yöntemlerle elde edilen bilgilerden oluşur. Bu 
bilgiler de yüce Allah’ın (c.c.) yarattığı ve adına da sünnetullah dediği muhte-
şem sistem hakkında elde edilen bilgilerdir. Buradan da anlaşılacağı gibi bilim, 
bir insan ürünü ve birikimidir. Yapılan yeni keşif ve çalışmalarla bilimsel bilgi-
ler değişebilir. Mesela 1930 yılında keşfedilen ve Güneş sisteminin dokuzuncu 
gezegeni olarak kabul edilen Plüton, gözlem tekniklerinin gelişmesi ile birlikte 
2006 yılında Uluslararası Astronomi Birliği tarafından gezegen olamayacak ka-
dar küçük olduğunun anlaşılması dolayısıyla gezegenler listesinden çıkartılmış-
tır.

İnsan, bilim sayesinde hem içinde yaşadığı kâinatı anlamayı hem de elde 
ettiği bu bilgileri tekniğe dönüştürerek hayatını kolaylaştırmayı amaçlar. İslam 
dini ise insanın bu çabasına ışık tutarak yön verir. İnsanın “anlama” gayretini 
anlamlandırmayı amaçlar. Kâinatın içindeki fiziksel ve biyolojik yasaları yaratan 
yüce Allah’ın (c.c.), insanın bu anlama gayretine karşı olması ve vahiylerinin de 
bilimle çelişmesi düşünülemez. Zira Allah (c.c.) insanların iyiliğini ve huzurunu 
ister. Bu konuda bir ayette şöyle buyurur: “…Allah, size herhangi bir güçlük 
çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini ta-
mamlamak ister ki şükredesiniz.”2

1 Hicr suresi, 21. ayet.
2 Mâide suresi, 6. ayet.

“İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür.” 
Einstein yukarıdaki sözü ile ne demek istemiştir?

Daha önce bulunan 
arkeolojik buluntular, 
İstanbul’un en eski yer-
leşiminin M.Ö. 3000 
olduğunu gösteriyordu. 
Ancak Marmaray kazı-
ları sırasında elde edilen 
yeni bulgular bu bilim-
sel bilgiyi değiştirmiştir. 
Günümüzde İstanbul’daki 
en eski yerleşimin M.Ö. 
8000 olduğu kabul edil-
mektedir. (MTA Dergisi, 
s. 73-95.)

Yukarıdaki bilgi no-
tunu, bilimsel bilginin 
değişebilirliği açısından 
yorumlayınız.

YORUMLAYALIM
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2. İslam’da Bilginin Kaynakları 

Bilgi; insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür. Bu olgu, 
gerçek ve ilkelerin insan aklı tarafından kavranabilmesi için bazı süreçlerden 
geçmeleri gerekir. Çevreden elde edilen verilerin akıl tarafından bilgi hâline 
getirilmesi yolculuğunda ona vahiy ve duyular da eşlik eder. Kur’an-ı Kerim’de 
bilgi kaynağı olarak zikredilen akıl, vahiy ve duyuları inceleyelim.

2.1. Akıl

Selim akıl, dinin kaynaklarından biridir. Yüce Allah (c.c.) insanı akıl nimeti ile 
yaratarak diğer varlıklardan üstün bir konuma yerleştirmiştir. Aklı sayesinde in-
san kendisinin farkında olur, bilinçli bir gayret içinde çevresi ile ilgilenerek bilgi 
üretir. Bilgiyi sınıflandırır, teknolojik araç ve gereçler yapar. Bilim de bu gayretin 
sonunda ortaya çıkan bir insan ürünüdür. Bilimin, medeniyetlerin, kültürlerin var 
olması, Allah’ın (c.c.) insanda var ettiği akıl sayesindedir.

Akıl, insanı diğer canlılardan üstün kıldığı gibi yaratıcısı karşısında ona so-
rumluluklar da yükler. Zira akıl, yüce Allah’ın (c.c.) buyruklarını anlamamıza 
ve bilgi hâline getirmemize aracı olur. Yani aklı sayesinde insan, yaratıcısıyla 
muhatap bir varlık hâline gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “Biz emaneti, göklere, 
yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorum-
luluğundan) korktular. Onu insan yüklendi…”3  buyrularak aklın insana yük-
lediği sorumluluk vurgulanmıştır.

İnsan, aklını doğru bir biçimde kullanması ve doğru düşünmesi için uya-
rılmıştır. “…Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?”4 , “...Akledemiyor musu-
nuz?”5 şeklindeki birçok ayette bu husus vurgulanmıştır.

Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de, insandan aklını kullanırken çevresine 
bakmasını; kusursuz yaratılışı, yaratılmışlar arasındaki hayrete düşüren ay-
rıntıları görmesini ister. O, bir ayette şöyle buyurur: “Deveye bakmıyorlar mı 
nasıl yaratılmıştır! Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir! Dağlara bak-
mıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir! Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır! 
Artık sen öğüt ver! Sen ancak bir öğüt vericisin.”6  Bu ayetten de anlaşılacağı 
gibi Allah (c.c.), insandan aklını kullanarak doğru yolu bulmasını istemekte-
dir. Deveye bakabilmek için biyoloji, göğe bakabilmek için astronomi, dağlara 
ve yeryüzüne bakabilmek için de jeoloji bilimlerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 
yüce Allah (c.c.) bizlerden bu alanlarda derinleşmemizi, bilim üretmemizi ve 
bu birikimle de kendisine yakınlaşmamızı öğütlemektedir. Ancak tüm bu faa-
liyetler için de her şeyden önce aklı selim sahibi olmak gerekir.

3 Ahzâb suresi, 72. ayet.
4 Hûd suresi, 51. ayet.
5 Bakara suresi, 76. ayet.
6 Ğâşiye suresi, 17-21. ayetler.

Bir haberci, haberi izleyiciye ulaştırana kadar şu aşamaları izler:
1. Duyularıyla olayı algılar.
2. Aklıyla üzerinde düşünür. 
3. Evrensel habercilik ilkelerine göre kurgular.
Doğru bir haberin oluşması için yukarıdaki aşamaların izlenmesi 

neden önemlidir?

İçinde hiçbir yazılım veya işletim sistemi bulunmayan bir bilgisayar 
işe yarar mı? Niçin?

YORUMLAYALIM

Yukarıdaki görseli 
vahyin bilgi kaynakları 
arasındaki yeri açısın-
dan yorumlayınız. 

YORUMLAYALIM
“… (Ey Muhammed!) 

Sen ancak bir öğüt ve-
ricisin.”   (Ğâşiye suresi, 
21. ayet.) 

“… Ancak akıl sahip-
leri öğüt alırlar.” (Zü-
mer suresi, 9. ayet.) 

Yukarıdaki iki ayeti 
inceleyerek akıl ile öğüt 
almak arasında nasıl bir 
ilişki olduğunu yorum-
layınız. 
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2.2. Vahiy

Yüce Allah’ın (c.c.), buyruklarını peygamberlere bildirmesine vahiy denir. Va-
hiy, İslam dinine göre insanın bilgi kaynaklarından biridir. Tarih boyunca peygam-
berler, Yüce Allah’ın (c.c.) ilahî vahyini insanlara bildirmekle görevlendirilmişler-
dir. Bu bağlamda sünnet de bilgi kaynaklarındandır.

Hz. Âdem’den (a.s.) Hz. Muhammed’e (s.a.v) kadar devam eden vahiy zinciri-
nin sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim, insan aklına rehberlik eden, onu yanlış yollara 
sapmaktan alıkoyan bir kılavuz gibidir. İnsan, aklıyla doğruyu yanlıştan ayırmada 
ve  güzelle çirkin arasında seçim yapmada zorlanır. Şeytanın vesveselerine ve nef-
sinin arzularına yenik düşerek içinden çıkamayacağı bataklıklara sürüklenebilir. 
Peygamberlerin gönderildikleri toplumların durumları buna en güzel örnektir. Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) gönderildiği dönemdeki toplumun durumu için “cahiliye” 
kavramının kullanılması da bu yüzdendir. O dönemde Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Utbe 
b. Rebia gibi zekâ ve kabiliyetleriyle nam salmış çok sayıda insan ne yazık ki Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) getirdiği vahye uymamışlar; nefislerinin esiri olarak küfrün 
pençesinden kurtulamamışlardır. Bu da göstermektedir ki akıl, yüce Allah’ın (c.c.) 
çizdiği sınırlar ve gösterdiği yol içinde kalmamıza yeterli olmayabilir. Burada da 
devreye vahiy dediğimiz ilahî bilgi kaynağı girer. Vahiy; düşüncelerimizin, kanaat 
ve yargılarımızın doğru olup olmadığını, kısa veya uzun vadede bizim için iyi so-
nuç doğurup doğurmayacağı konusunda bize yol gösterir. 

Vahiy, doğruluğunda asla şüphe olmayan bir bilgi kaynağıdır. İnsanların iyiliği 
ve mutluluğu, toplumların refahı için öğüt ve nasihatlerde bulunur. Geçmiş top-
lumların yaptıkları yanlışları anlatarak ibret alınmasını ister. Şeytanın tuzaklarını 
haber vererek insan için kimin dost, kimin düşman olduğunu haber verir. Kur’an-ı 
Kerim’de “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi em-
reder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size 
öğüt veriyor.”7  buyrularak insanlık için iyilik ve kötülüğün sınırları çizilir. Ayetin 
sonunda yer alan “öğüt veriyor” ifadesi, yüce Allah’ın (c.c.) insanların akıllarını 
kullanarak karar vereceklerini, vahyin rehberliğinin bir zorlama ifade etmediğini 
belirtir. Ancak insanlar hür iradeleri ve akılları ile yaptıkları seçimlerin hesabını 
ahirette verecekler, cennet veya cehennemi hak edeceklerdir.

7 Nahl suresi, 90. ayet.

BİLİYOR MUSUNUZ?
İslam’da doğru bilginin (yakîn) aşamaları şunlardır:
1. İlme’l Yakîn: Bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgidir.
2. Aynel Yakîn: Bir şey hakkında duyularımızla bizzat elde ettiğimiz kesin bilgidir.
3. Hakka’l Yakîn: Bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir.
Örneğin öğretmeniniz size pamuk içinde fasülye çimlendirmeyi anlatırsa öğrendiğiniz bilgi “ilme’l 

yakîn” bilgidir. Öğretmeniniz fasulye çimlendirmeyi, deney yaparak anlatırsa “ayne’l yakîn” bilgi 
elde etmiş olursunuz. Ancak deneyi bizzat siz yaparsanız “hakka’l yakîn” bilgiye ulaşırsınız.

İnsanlar her şeyin en doğrusunu akıllarıyla bulabilirler mi? Niçin?

YORUMLAYALIM

“Bu (Kur’an), kendi-
sinde şüphe olmayan ki-
taptır. Allah’a karşı gel-
mekten sakınanlar için 
yol göstericidir.” 

(Bakara suresi, 2. ayet.)

Yukarıdaki ayeti vah-
yin güvenilirliği açısın-
dan yorumlayınız.

HATIRLAYALIM
Sünnet, vahiyle gelen 

bilginin pratik hayata 
uygulanmış halidir. Do-
layısıyla vahiy bilgisi ile 
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) 
sünneti birbirinden ay-
rılamaz iki bilgi kayna-
ğıdır.
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2.3. Duyular

Dinin kaynaklarından biri de “selim duyular”dır. İnsan, duyuları aracılığıyla dış 
dünyadan veriler alır ve aklıyla bu verileri anlamlandırır. Görme, işitme, tatma, 
koklama ve dokunma duyuları insanın dışarıya açılan pencereleridir. İnsan, doğ-
duğu andan itibaren duyuları vasıtasıyla edindiği bilgileri kullanır, hayatını bu bil-
giler ışığında şekillendirir.

Kur’an-ı Kerim insanın duyuları ile elde ettiği bilgileri vahiy süzgecinden geçir-
meden doğru kabul etmemesini öğütler. Vahye uyduğu zaman doğru ve iyi; vah-
yin çizdiği sınırların dışına çıktığı zaman ise yanlış ve kötü olarak anlamlandırmasını 
ister. Bir ayette “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, 
göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”8  buyrularak duyular aracılığıy-
la elde edilen bilginin insana sorumluluk yüklediği vurgulanır. Şayet bir insan “Ben 
öyle duydum.”, “Ben falancanın yalancısıyım.”, “Öyleymiş.” gibi zan ifade eden bilgi-
leri doğruymuş gibi yayarsa hem duyularını selim bir şekilde kullanmamış hem de 
bunun sorumluluğunu da yüklenmiş olur. 

Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de insandan duyularını kullanmasını, çevresini 
gözlemlemesini ve aklını kullanarak ibret almasını ister. Nitekim bir ayette şöyle 
buyrulur: “Gökleri yedi kat üzerine yaratan O’dur. Rahman’ın bu yaratmasında 
bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?”9 

3. İslam Aklı Kullanmayı ve Bilimi Teşvik Eder

Dinin emir ve yasakları, buyruk ve ilkeleri ancak akıl sayesinde anlaşılabilir. Bu 
nedenle İslam dini akla ve aklı kullanmaya büyük önem verir. Kur’an-ı Kerim’de 
“De ki: ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?’...”10  buyrularak bilmenin ve bil-
ginin üstünlük sebebi olduğu vurgulanmıştır. Hz. Muhammed (s.a.v.) de  bir hadi-
sinde “Kadın ve erkek her Müslüman’a ilim öğrenmek farzdır.”11  buyurarak İslam 
dininin bilgiye ve bilime verdiği önemi göstermiştir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.), ilim öğrenmeyi birçok hadisinde teşvik etmiştir. Bu 
konuyla ilgili bir hadisinde şöyle buyurur: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona 
cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesi-
ne kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin 
bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin âbide (ibadet edene) üstünlüğü, (par-
laklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. 
Kuşkusuz âlimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın 
ne de gümüş bırakmışlardır; onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla 
kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.”12

İslam dininde bilgi ve bilime büyük önem verilir. Birçok ayet ve hadis bizleri varlık-
ların yaratılışı üzerine düşünmeye teşvik eder. Örneğin yüce Allah “Şüphesiz, göklerin 
ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar 
sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden indirip ken-
disiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, 
rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette 
düşünen bir topluluk için deliller vardır.”13 buyurarak insanları bakmaya, görmeye, 
düşünmeye, anlamaya ve aklı kullanarak doğruya ulaşmaya çağrılır.

8 İsrâ suresi, 36. ayet. 
9 Mülk suresi, 3. ayet.
10 Zümer suresi, 9. ayet.
11 İbni Mâce, Mukaddime, 17.
12 Tirmizî, İlim, 19.
13 Bakara suresi, 164. ayet.

Duyularınızın hiçbirinin olmadığını düşünün. Akıl ne işe yarardı?

Söylediği her şeyi kontrol etmenize ve sorgulamanıza izin veren biri-
nin kendine güveni konusunda ne söyleyebilirsiniz?
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Yukarıdaki ayetleri inceleyerek her birinin içinde aşağıdaki bilim dallarından hangilerine değinildiğini 
arkadaşlarınızla tartışınız.

“Şüphesiz, göklerin ve 
yerin yaratılışında, gece ile 

gündüzün birbiri ardınca ge-
lişinde, insanlara yarar sağla-
yacak şeylerle denizde seyre-

den gemilerde, Allah’ın gökyüzün-
den indirip kendisiyle ölmüş toprağı 
dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her 
çeşit canlıyı yaymasında, rüzgâr-
ları ve gökle yer arasındaki emre 

amade bulutları evirip çevir-
mesinde elbette düşünen bir 
topluluk için deliller vardır.”
(Bakara suresi, 164. ayet.)

“O, 
yedi göğü tabaka 

tabaka yaratandır. 
Rahmân’ın yaratı-

şında hiçbir uyumsuz-
luk göremezsin. Bir kere 
daha bak! Hiçbir çatlak 
(ve düzensizlik) görüyor 

musun?”
 (Mülk suresi, 3. 

ayet.)

“De ki: ‘Yeryüzünde 
dolaşın da önceki mil-
letlerin sonlarının nasıl 

olduğuna bakın…’”       
(Rûm suresi,  42. ayet.)

“Onlar, üstlerin-
de dizi dizi kanat 

açıp kapayarak uçan 
kuşları görmüyorlar 

mı? Onları Rahmân’dan 
başkası (boşlukta) tut-

muyor…” 
(Mülk suresi, 19. 

ayet.)

“Yeryüzünde birbirine 
komşu kara parçaları, üzüm 
bağları, ekinler; bir kökten 

çıkan çok gövdeli ve tek göv-
deli hurma ağaçları vardır ki 

hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz 
ürünleri konusunda bir kısmını bir 
kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz 
bunda aklını kullanan bir kavim 

için (Allah’ın varlığını göste-
ren) deliller vardır.“                        
(Ra’d suresi, 4. ayet.)

“Deveye bak-
mıyorlar mı, nasıl 
yaratılmıştır! Göğe 

bakmıyorlar mı, nasıl 
yükseltilmiştir! Dağlara 

bakmıyorlar mı, nasıl dikil-
mişlerdir! Yeryüzüne bakmı-
yorlar mı, nasıl yayılmıştır! 

Artık sen öğüt ver! Sen 
ancak bir öğüt vericisin.” 
(Ğâşiye suresi, 17-21.

ayetler.)

“O, birinin suyu lezzetli 
ve tatlı, diğerininki tuz-
lu ve acı olan iki denizi 

salıverip aralarına da gö-
rünmez bir perde ve karış-
malarını önleyici bir engel 

koyandır.” 
(Furkan suresi, 53. 

ayet.) 

 Kozmoloji

  Biyoloji

Astronomi

 Jeoloji

 Meteoroloji

Fizik

Antropoloji

Kimya

 Botanik

 Zooloji

 Arkeoloji

TARTIŞALIM
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Yüce Allah (c.c.) yer gök,  gece gündüz arasındaki uyum ve denizde yüzen 
gemilerin gidişi gibi konularda bizden yüzeysel bir bakış değil; derinlemesine 
bir tefekkür ister. Bu da bizi sistematik bilgiye ve bilime ulaştırır. Bu araştırma 
ve bilme süreci sonunda elde edilen bilgi de yüce Allah’ın (c.c.) bizlere bir lüt-
fudur. Çünkü bir ayette “…İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) 
öğreten Rabb’in büyük kerem sahibidir.”14  buyrularak bilmenin ve bilginin 
Allah tarafından verilen bir lütuf olduğu vurgulanır. Dolayısıyla bilmek ve bi-
limle iç içe olmak insanı Allah’a (c.c.) yaklaştıran bir faaliyettir. İnsan daha çok 
bildikçe, bilmesini sağlayan Rabb’ine şükreder, şükrettikçe de Rabbine daha 
çok yaklaşır. Zira Kur’an’da şöyle buyrulur: “…Andolsun, eğer şükrederseniz 
elbette size nimetimi artırırım…”15  Şayet edinilen bilgi ve bilimsel faaliyet 
kişiyi Rabbine yaklaştırmıyorsa, Allah’ın (c.c.) büyüklüğü karşısında kendi ac-
ziyetini hissettirmiyorsa Yunus Emre’nin, aşağıdaki dizelerinde ifade edildiği 
gibi Allah (c.c.) katında da değersiz bir iş yapmış olur.

14 Alak suresi, 1-5. ayetler.
15 İbrahim suresi, 7. ayet.

  Bir gün bir tanıdığı, bilge birine rastladı ve dedi ki: “Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?” 
Bilge adam ona sordu:
“Bana diyeceğin şeyin tam anlamıyla gerçek olduğundan emin misin?
“Hayır” dedi adam. “Aslında bunu sadece duydum.”
“Tamam” dedi bilge ve yine sordu:
“Arkadaşım hakkında bana söylemek üzere olduğun şey iyi bir şey mi?”
“Hayır, tam tersi…”
Bu cevabı alan bilge tekrar sordu: 
“Bana arkadaşım hakkında söyleyeceğin şey benim işime yarar mı?”
“Hayır, gerçekten işe yarar değil.”
Bunun üzerine “Anlaşıldı” dedi bilge, “Söyleyeceğin şey ne gerçek, ne iyi ne de faydalı. O zaman neden 
söyleyeceksin ki?”

Yukarıdaki diyaloğu bilginin değeri hakkında yorumlayınız.

YORUMLAYALIM
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Bilginin insana faydalı olabilmesi ve hayırlı bir iş olarak ahirette güzel bir karşılık bu-
labilmesi için faydalı olması şarttır. Nitekim insanlara fayda veren ilmin öldükten sonra 
da sevap kazandırmaya devam edeceği bir hadiste şöyle vurgulanmıştır: “İnsan ölünce 
üç şey dışında ameli kesilir: Sakada-i cariye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), ken-
disinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”16  Yüce dinimizde, edi-
nilen bilginin faydalı olması o derece önemlidir ki fayda veren ilim ne derece övülmüş-
se fayda vermeyen ilim de o kadar zararlı kabul edilmiştir. Bu konuyla ilgili Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, kabul edilmeyen 
duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım…”17 

4. İslam Medeniyetinde Eğitim Kurumları

Allah’tan (c.c.) ilk vahiy olarak “Yaratan Rabb’inin adıyla oku!”18  emrini 
alan Hz.Muhammed (s.a.v.) Mekke şehrinde çok zor koşullarda eğitim öğretim 
faaliyetlerini yürütmüştür. Her an şiddet ve öldürülme baskısı altında yaşayan 
Müslümanlar için Ebu’l Erkam’ın (r.a.) evi o dönem için ilk eğitim ortamı olmuş-
tur.

Hicret ile Müslümanların baskı ortamından kurtulmaları sonrasında Hz.Pey-
gamber (s.a.v) ilk icraat olarak bir mescit inşa etmiştir. Mescid-i Nebi (Peygamber 
Mescidi) adı verilen bu mescide bitişik olarak yapılan ve “suffe” denilen bölümler-
de eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmüştür. Suffe, İslam medeniyetinin ilk eğitim 
kurumudur ve buralarda kalan gençler sadece ilim tahsili ile ilgilenmişlerdir.

İslamiyet’in ilk dönemlerinde eğitim öğretim, daha çok cami merkezli olarak 
yapılmaktaydı. Kur’an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, siyer gibi ilimler okutulmakta 
ve “ders halkası” şeklinde yürütülmekteydi.

Beytü’l Hikme (Bilgelik Evi), İslam medeniyetinde yüksek seviyede ilmi araş-
tırmaların yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Abbasiler zamanında Bağdat’ta kuru-
lan ve içinde kütüphane, rasathane gibi bölümler barındıran Beytü’l Hikme’de 
Yunanca ve Farsçadan birçok kitap Arapçaya çevrilmiştir. Astronomi, matema-
tik, tıp gibi dünyevî ilimlerle ilgili çalışmalar yapılmıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra İslam bilim tarihine katkıları büyük 
olmuştur. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın emriyle veziri Nizamu’l Mülk 
tarafından kurulan medrese, İslam dünyasında kurulan ilk büyük medresedir. 
1066 yılında Bağdat’ta kurulan ve “Nizamiye Medresesi” adı verilen bu kurum-
da İslamî bilimlerle birlikte edebiyat, matematik, felsefe gibi dersler de oku-
tulmuştur. Nizamiye Medreselerinde dönemin diğer eğitim kurumlarına göre 
çok ileri düzeyde ve sistematik yüksek öğretim faaliyetleri yapılmıştır. Zamanla 
İslam coğrafyasında Nizamiye Medreselerini örnek alan birçok medrese açıl-
mış; medreselerin önemi gittikçe artmıştır. Basra, Belh, Nişabur, İsfahan, Herat 
ve Musul’da açılan medreselerin yanında Konya’da açılan Karatay Medresesi, 
Sırçalı Medrese ve Sivas’ta açılan Gök Medrese bunlardan sadece birkaçıdır. Bu 
dönemde medreselerin eğitim öğretim faaliyetleri o kadar ileri düzeye erişmiş-
tir ki Endülüs Emevî Devleti’nde açılan Kurtuba Medresesi gibi birçok medrese-
de Müslüman talebelerin yanında Hıristiyanlar da eğitim görmüştür.

16 Müslim, Vasiyyet, 14.
17 Tirmizî, Deavât, 68.
18 Alak suresi, 1. ayet.

Bir medeniyetin oluşmasında eğitim kurumlarının önemi nedir?
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Medreseler Osmanlı Devleti içerisinde de gelişerek varlıklarını sürdürmüştür. Fatih Sultan Mehmet ve 
Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde İstanbul’da açılan Sahn-ı Seman ve Süleymaniye medreseleri bun-
ların en önemlileridir. Hem dinî, hem dünyevi ilimler konusunda çok ileri seviyede eğitimlerin verildiği bu 
medreselerde XVII. yüzyıldan itibaren duraklama ve gerileme görülmeye başlamıştır. Müderrisliklerin ehil 
olmayanlara verilmesi, dünyevi ilimlerin müfredatlardan çıkartılması gibi sebeplerle medreseler çağın ih-
tiyaçlarına cevap veremez hâle gelmiştir. Avrupa’daki aydınlanma hareketleri ile gelişen bilimsel faaliyetler 
karşısında bazı ıslah çalışmaları yapılmışsa da Osmanlı Devleti’nin çöküşü ile medreselerin de tarih sahnesin-
den silinmesi kaçınılmaz olmuştur.

İslam medeniyetindeki eğitim kurumlarından biri de kütüphanelerdir. İslam dünyasında kültürün en yük-
sek seviyeye ulaştığı XI. ve XII. yüzyıllarda pek çok merkezde sayısız kütüphane kurulmuştur. Bu merkezler-
den sadece biri olan Bağdat’ta 36 kütüphane ve yüzbinlerce cilt yazma eser mevcuttur. Halife Harun Reşit 
zamanında yaşayan bir âlim olan Ömer el Vâkidî’nin yüz yirmi deve yükü kitabı vardır. Bu kütüphaneler XIII.
yy’da Moğollar tarafından yakılmıştır.

  “Sahn-ı Seman”ın sözlük anlamı, “Sekiz Bölüm”dür. Sekiz bölümden oluşan bir medrese olduğu 
için bu ad verilmiştir. Fatih Külliyesinin doğu ve batı tarafındaki bu yapılar günümüze kadar ulaşmıştır.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Sahn-ı Seman 
medreseleri

Sahn-ı Seman 
medreseleri
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5. Müslümanların Bilime Katkıları

Müslümanlar, Kur’an-ı Kerim’in ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bilime teşvik 
eden mesajlarının rehberliğinde hem din bilimlerine hem de dünyevi bilimlere yöne-
lerek önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmaların pek çoğu, sosyal bilimler ve fen 
bilimleri alanında daha sonra yapılan çalışmaların temelini oluşturmuştur.

Vahyin indirilmeye başlandığı andan itibaren Müslümanlar için en önemli 
konu Kur’an-ı Kerim’in anlama çabası olmuştur. Bu anlama çabası, Müslüman 
dünyasında pek çok dinî bilim dalının doğmasını sağlamıştır. Bunlardan bazıları 
şunlardır:

Tefsir: Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin açıklanması, yorumlanması ve Kur’an 
ayetleri arasındaki bağlantıların incelenerek daha iyi anlaşılmasını konu edi-
nen bilim dalıdır. Tefsir bilimi ile ilgilenen bilim adamlarına “müfessir” denir. 
İslam dünyasında tanınmış tefsir âlimlerinden bazıları şunlardır: Zemahşerî 
(öl.1144), Fahrettin Razi (öl.1210), Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (öl.1942).

Hadis: Peygamberimizin söz, tutum ve davranışlarını derleme, açıklama ve 
yorumlama ile ilgilenen bilim dalıdır. Hadis bilimi ile ilgilenenlere “muhaddis” 
denir. Bu alanda yazılmış en güvenilir altı eser İslam dünyasında “Kütüb-i Sitte” 
adıyla anılmaktadır. Bu altı kitabın yazarları şunlardır: Buhârî (öl.869), Müslim 
(öl.875), Ebû Dâvud (ö.888), Nesâi (öl.916), İbn Mâce (öl.886), Tirmizî (öl.875).

Kelam: İslam dininin inanç esaslarını ayet, hadis ve aklı kullanarak açıklamaya ça-
lışan bilim dalıdır. En ünlü kelamcılardan ikisi Mâturidi (öl.944) ve Eş’ari’dir (öl.941).  

Fıkıh: İbadetleri ve beşeri ilişkilerle ilgili kuralları, Kur’an ve sünnetten deliller 
bularak inceleyen bilim dalıdır. İslam hukuku da denilen fıkıh, ibadetlerin yanın-
da evlenme, ticaret, yiyecek içecekler, cezalar gibi toplum nizamını ilgilendiren 
konularda İslam’ın ne gibi sınırlar çizdiğini inceler. En önemli fıkıh âlimleri arasın-
da İmam Azam Ebu Hanife (öl.767), Enes bin Malik (öl.795), İmam Şâfii (öl.819) 
ve  Ahmet bin Hanbel (öl.855), gibi isimler sayılabilir.

“Kadın ve erkek her Müslüman’a ilim öğrenmek farzdır.” (İbni Mâce, 
Mukaddime, 17.)  
Yukarıdaki hadise göre bir Müslüman’ın ilim öğrenmeyi 
önemsememesi nasıl açıklanabilir? 
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Siyer:  Hz.Muhammed’in (s.a.v.) hayatını inceleyen bilim dalıdır. İbn İshak 
(öl.768) ve İbn Hişam (öl.833)  önemli siyer âlimleridir.

Müslümanların dünyevi ilimlere de görüş, teori ve buluşlarla büyük katkıları 
olmuştur. Müslüman âlimler coğrafya, tarih, fizik, kimya, matematik, tıp ve ast-
ronomi gibi pek çok alanda tarih boyunca önemli çalışmalar yapmışlardır.

Coğrafya:  Ünlü Müslüman coğrafyacı Belhî’nin (öl.934) yaptığı çalışmalar 
kendisinden sonraki çalışmalara kaynaklık etmiş; Batılı araştırmacılar tarafın-
dan da uzun süre büyük bir coğrafyacı olarak tanınmasını sağlamıştır. 19

Piri Reis (öl.1554) ve Seydi Ali Reis (öl.1565) gibi coğrafyacılar çizdikleri hari-
talarla dönemlerine damga vurmuşlardır. 

Evliya Çelebi (öl.1682) ve İbn Batuta (öl.1377) gibi seyyahların gezdikleri 
bölgeler hakkında kaleme aldıkları seyahatnameler günümüzde hâlâ başvuru 
kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Uluğ Bey (öl.1449) ve Katip Çelebi (öl.1657) gibi bir çok Müslüman coğrafya-
cı da bu alanda kalıcı eserler meydana getirmişlerdir.

Tarih: Müslümanların tarih ilmine ilgi duymalarında Kur’an-ı Kerim’de geç-
miş milletlerle ilgili olayların sıkça anlatılması ve yeryüzünü gezerek geçmiş mil-
letlerin âkıbetlerinin ne olduğunu araştırmalarının istenmesi etkili olmuştur.20 
İslam dünyasında tanınan en ünlü tarihçilerden bazıları Taberi (öl.922), İbn Hal-
dun (öl.1406) ve Ahmet Cevdet Paşa (öl.1895)’dır.

Astronomi: Kur’an-ı Kerim’in gökyüzü ve yıldızlarla ilgili ayetlerinden ilham alan 
Müslüman âlimler, astronomi alanında da birçok çalışma ve buluşa imza atmışlardır. 
Bu âlimlerden Battani (ö.929) güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak 
ölçmüştür. Bilim dünyasına katkılarından dolayı günümüzde Ay’ın bir bölgesine onun 
adı verilmiştir. Ayrıca hazırladığı ayarlı astronomik tablolar, Avrupa astronomisinde 
büyük etkiler bırakmıştır. 21

19 İlhan Kutluer, “Belhî, Ebu Zeyd”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 5, s. 413.
20 bk. Âl-i İmrân suresi, 137. ayet.
21 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim ve Medeniyet, s. 169.

Piri Reis Haritası, gü-
nümüze kalan ve Ame-
rika kıtasını gösteren 
en eski haritalardan 
biridir. Osmanlı Kap-
tan-ı Deryası (Amiral) 
Piri Reis tarafından 
1513’te çizilmiş olup 
Avrupa ve Afrika’nın 
Batı kıyılarını ve Güney 
Amerika’nın Doğu kıyı-
larını gösterir.
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Ferazi, gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan usturlabı icat etmiştir.22

Ali Kuşçu (öl.1474), yıldızların yerlerini gösteren cetveller hazırlamış, rasathaneler 
kurarak birçok öğrenci yetiştirmiştir.23

Uluğ Bey (öl.1449) Semerkant’da rasathane kurarak astronomi ile ilgili ansiklope-
dik eserler kaleme almıştır.24

Birûni (öl.1061) astronomi ile ilgili yaklaşık 70 kitap yazmış, Kopernik’ten yıllarca 
önce Dünya’nın döndüğünü ve elips şeklinde hareket ettiğini iddia etmiştir. 25  Biruni 
aynı zamanda kitaplarında güneş ve ay tutulmasını çizimlerle açıklamıştır. 26

Fizik ve Kimya: El Cezerî (öl.1206) sibernetiğin ilk adımlarını atmış ve ilk robotu ya-
pıp çalıştırmıştır. Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde 
çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan Cezerî’nin yaptığı otomatik makineler günümüz 
mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Tasarladığı otomatik 
makinelerden bazıları şunlardır: Fil saati, otomatik çalışan su makinesi, kandil saati, saz 
çalan robot, masa makinesi, abdest otomatı, pompa otomatı, mey dolum otomatı.27

Cezerî’nin en ünlü eserlerinden biri de Diyarbakır Ulu Camii’ndeki güneş saatidir. 

22 Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 89.
23 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim ve Medenyet, s. 168.
24 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim ve Medenyet, s. 173.
25 Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s.76.
26 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim ve Medenyet, s. 177. 
27 Sadettin Ökten, “Cezerî, İsmâil b. Rezzâz”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 7, s. 505-506.

usturlab

Fil saati

Diyarbakır Ulu Camii 
bahçesindeki güneş saati

Birûnî’nin ayın durumlarını 
gösteren modellemesi

Otomatik ça-
lışan su saati
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Birûnî (öl.1048) ışığın sesten hızlı hareket ettiğini keşfetmiş; Kindi (ö.866) ise yerçe-
kimi üzerine çalışmalar yapmıştır. 

İbnu’l Heysem (öl.1039) fiziksel optik, meteorolojik optik, katoptrik, diyoptrik, 
yakıcı aynalar, gözün fizyolojisi ve algısal psikoloji alanlarında araştırmalar yapmış-
tır.28 Görme olayının gözden çıkan ışınlarla değil; cisimlerden gelen ışınların göze 
ulaşmasıyla meydana geldiğini keşfetmiştir. Eserleri Latinceye çevrilmiş ve yaklaşık 
600 yıl boyunca Avrupa’yı etkilemiştir. İbnu’l Heysem, eserlerinde fotoğraf makine-
sinin atası olan “karanlık oda”dan söz etmekte ve böyle bir delikli kamera ile ters 
görüntü elde edileceğini belirtmektedir.29

Müslüman bilim adamları kimya alanında da çok önemli çalışmalar yapmışlar-
dır. Cabir bin Hayyan (öl.776) metallari sertleştirme ve minerallerine ayırma gibi 
alanlarda çalışmalar yapmıştır. Nitrik asit, hidrojen klorür ve sülfrik asitin rafine ve 
kristalize yöntemlerini icat etmiştir. Cabir bin Hayyan aynı zamanda sitrik asit, asetik 
asit, tartarik asit ve arsenik tozunun mucididir.30

Zekeriya er-Râzî (öl.925) gliserin, soda, sirke asidi, alkol ve nitrik asit gibi madde-
leri keşfeden önemli bir Müslüman kimyacıdır. Kimyayı teoriden pratiğe geçirdiği 
için bu ilmin kurucularından kabul edilmektedir.31 

Matematik: Harezmî (öl.846), bugün de kullanılan logaritmayı geliştirmiş 
ve sıfırlı ondalık sayıyı bulmuştur. İbnu’l Heysem (öl.1039) ve Hâzinî dört ve 
beş bilinmeyenli denklemlerin çözümünü bulmuşlardır.32

Ali Kuşçu (öl.1474) çağının sınırlarını aşan astronomik hesaplamalar yap-
mıştır. “Tusi Çifti” kavramını matematik dünyasına kazandıran Nasîruddin 
Tusi (öl.1274) bu teorisiyle gezegen hareketlerini çağının çok ötesinde bir an-
layışla açıklamıştır.33

28 Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 115.
29 Hüseyin Gazi Topdemir, “İbnü’l Heysem”, TDV İslam Ansiklopedisi., C.21, s. 84.
30 Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s. 156.
31 Mahmut Kaya, “Râzi, Ebû Bekir”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.34, s. 484.
32 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim ve Medeniyet, s. 148.
33 Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim ve Medeniyet, s. 171.

BİLİYOR MUSUNUZ?

YAŞAYAN BİR MÜSLÜMAN BİLİM İNSANI: AZİZ SANCAR

1946’da Mardin’de doğdu. İlkokulu Mardin’de okudu. 

İyi bir öğrenci olmasının yanısıra lise futbol takımında kalecilik de yaptı 
ve Genç Milli Futbol takımı denemelerine çağrıldı.

1971’de İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi.

DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde 
çalışmalar yaptı. 300’e yakın bilimsel makale yazdı. Makalelerine 12 
binden fazla atıf yapıldı ve bu alanda eşine az rastlanır bir başarıya 
imza attı. Kimya alanında 33 kitap yayınladı.

Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini 
koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya 
Ödülü’nü kazandı.

Aziz Sancar, tarih boyunca araştırmalarıyla bilim dünyasına ışık tutan 
sayısız Müslüman bilim insanlarından sadece biridir.
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Tıp:
İbn Sîna (öl.1037), “El Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu)” adlı eseriyle 19. yy’ın başı-

na kadar tıp dünyasında otorite kabul edilmiştir. Kitapta bahsedilen tıbbi prensipler 
bugün hâlâ tıp fakültelerinde tıp tarihi kapsamında öğretilmektedir.34

Zekeriya er-Râzî (öl.925) çiçek ve kızamık hastalıkları üzerinde araştırmalar 
yaparak bu hastalıkların birbirinden farklı olduğunu keşfetmiştir.35 İlk kez böb-
rek taşlarını ilaçla parçalamış ve ameliyatla çıkarmıştır.

İstanbul’u fethederek ortaçağı kapatan Fatih Sultan Mehmet’in hocası Ak-
şemseddin (ö.1459) de aynı zamanda büyük bir tıp âlimidir. Akşemseddin, ba-
tıda iki asır sonra keşfedilecek olan mikrobu “Maddetu’l Hayat” adlı eserinde 
şöyle dile getirmiştir: “Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını san-
mak hatadır. Hastalık, insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma, 
gözle görülmeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur.”36

34  Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s.216.
35  Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim ve Medeniyet, s.197.
36  Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, s.226.

2013 yılında Tusi’nin 812. doğum yıl-
dönümü anısına bir doodle hazırlanmıştır.

Tusi çifti diyagramı

İbn-i Sina’nın yazmış 
olduğu El Kanun fi’t-Tıb 
adlı eserinde bulunan ve 
sindirim sistemini göste-
ren bir çizim
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A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam dininin bilimle ilişkisini açıklayınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Akıl ve vahiy ilişkisini açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. İslam dininin aklı kullanmaya ve bilime verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. İslam medeniyetinde eğitim kurumlarının gelişimini kısaca yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. İslam âlimlerinin tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve siyer alanlarında yaptıkları çalışmaları yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Müslüman bilim adamlarının dünyevi bilimler alanlarında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Sitte içinde yer almaz?

A) Müslim   B) Beyhaki   C) Tirmizî   D) Nesâi   E) Buhârî

2. İslam medeniyetinde ilk kez yüksek seviyede ilmî araştırmaların yapıldığı eğitim kurumları aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Beytü’l Hikme
B) Suffe
C) Nizamiye Medresesi
D) Sahn-ı Semân
E) Dârul’l-Erkam

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM
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3. Aşağıdakilerden hangisi kimya alanında çalışmalar yapmıştır?

A) Belhî       B) Pîrî Reis       C) Evliya Çelebi       D) Uluğ Bey       E) Aziz Sancar

4. İslam tarihi boyunca kurulmuş çok sayıdaki eğitim kurumunda tefsir, hadis, kelam, İslam hukuku, siyer, 
İslam felsefesi ve tasavvuf gibi dinî ilimlerin yanında felsefe, tıp, astronomi, matematik, mantık, fizik, kimya, 
tarih ve edebiyat vb. ilimler de öğretilmekteydi. Bu medreselerde birçok ilim adamı yetişmiş ve pek çok kalıcı 
eser ortaya konulmuştur. Medreseler tarihte İslam medeniyetinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. İslam’ın 
ilme verdiği önemin farkında olan Müslüman düşünür ve bilim adamları, din bilimlerinin yanı sıra sosyal 
bilimler ve fen bilimleri gibi pek çok alanda da önemli çalışmalar yapmışlardır.

Yukarıdaki paragrafa göre “Müslümanların Bilim ve Medeniyete Katkıları” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi doğrudur? 

A) İslam tarihi boyunca dinî ilimlere, dünyevi ilimlerden daha fazla önem verilmiştir.

B) Mantık ilmi, İslam eğitim kurumlarında yer almamıştır.

C) Medreseler Batı medeniyetinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

D) Medreseler sayesinde yetişen pek çok ilim adamı kalıcı eserler ortaya koymuştur.

E) İslam eğitim tarihinin ilk ciddi kurumu suffe’dir.

5. Tıp alanında Ebu Bekir Râzî, İbnü’n-Nefs, Biruni, İbn Sinâ, Akşemsettin gibi bilim adamları önemli çalışmalar 
yapmışlardır. Bunlardan İbn Sina’nın ………………………… adlı eserleri beş yüz yıl Avrupa’da tıp okullarında ders 
kitabı olarak okutulmuştur. Hâlen Paris Üniversitesinde büstü bulanan İbn Sina’nın özellikle bitkisel tedavi 
yolları ile ilgili yaptığı çalışmalar geçerliliğini günümüzde de devam ettirmektedir.

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken eser adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tıbbın Sırları       B) Er - Risale       C) el-Kanun fi’t Tıbb       D) El- Usul Fi’t Tıbb       E) Eş - Şifa
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A
âbit: 1. Kulluk, ibadet eden. 2. Allah’ın (c.c.) emirlerini 
içtenlikle yerine getiren. 3. Bütün varlığıyla Allah’a (c.c.) 
yönelen, İslam dininin gereklerini gerçek anlamıyla 
yaşayan.
ahitname: 1. Antlaşma belgesi, antlaşma, anlaşma, 
sözleşme, mukavele. 2. Yazılı emir ve talimat; bazı şahıs ve 
gruplara tanınan hak ve imtiyazları, yabancılarla yapılan 
anlaşma hükümlerini içeren belge.
akıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Sadece 
insanda var olan; yararlı ile zararlıyı, iyi ile kötüyü, güzel ile 
çirkini ayırt etme yeteneği.
aklıselim:  İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, 
herhangi bir olumsuzluktan veya ortamın kötülüğünden 
etkilenmeyen, yaratılışındaki temizliği koruyan akıl.
alamet: Belirti, işaret, iz, nişan.
âlem: 1. Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu 
bütün evren; gökyüzünde görünen veya görünmeyen 
gök cisimleri, yıldızlar, kâinat, dünya, cihan, yer yuvarlağı. 
2. Halk, topluluk, insanlar. 3. Akıl ve duyu organlarıyla 
bilinebilen veya varlığı düşünülebilen Allah’ın dışındaki 
bütün varlıklar.
amel: 1. Yapılan iş, fiil. 2. Bir kimsenin dinin buyruklarını 
yerine getirmek için yaptıkları.
amelî: Hareketle ilgili olan, yalnız düşünce alanında 
kalmayıp işe dönüşen uygulamalı, tatbikî.
arkeoloji: Kazı bilimi.
ayet: 1. Açık alamet, işaret, delil, kesin kanıt, ibret. 2. 
Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden her şey. 3. Kur’an 
surelerini oluşturan kısımlardan her biri.
âza: 1. Üye. 2. Vücut parçası, organ.

B
bâtıl: Yok olup giden, gerçek ve doğru olmayan, esassız, 
boş şey, boşa giden, hükümsüz, gerçeğe aykırı, hikmetsiz, 
temelsiz, devamsız.
belâgat: İyi, güzel, tesirli ve pürüzsüz söz söyleme; 
edebiyat kaideleriyle ilgili ilim.
beşer: İnsanoğlu, insan.
beyan: Söylemek, bildirmek, ileri sürmek, anlatmak.

C

cebren: Zorla.
cefa: Zulüm.
cemaat: 1. Topluluk, insan kalabalığı. 2. Aynı düşünce 
etrafında bir araya gelen topluluk. 3. Bir dinden veya 
bir soydan olanların hepsi. 4. Müslümanlığın din 
kardeşliği esasına dayalı olarak sevgi ve saygı temelli 
gerçekleştirilmesini istediği birlik, beraberlik. 5. Namaz 
kılmak için bir araya gelen ve imama uyan topluluk. 
İslam dini beş vakit namazın camide cemaatle kılınmasını 
teşvik etmiştir. Cemaat, cuma ve bayram namazının 
şartlarındandır. 6. Bir ülkede yaşayan dinî azınlık.

D
dâhi: Olağanüstü yeteneği olan kimse.
dâhili: İçle ilgili.
dalalet: 1. Doğru yoldan sapma, sapkınlık, şaşırma. 2. 
Bocalama, tereddüt etme. 3. Gizleme, kaybolma. 4. Batıl 
ve hükümsüz olma. 5. Haktan yüz çevirip batıla yönelme, 
ilahî buyruklara aykırı davranma. 
dârülaceze: 1. Acizler, düşkünler, yoksullar evi. 2. Kimsesiz 
çocukları, yaşlı ve muhtaçları barındırmak amacıyla 
1896’da İstanbul’da açılan ve bugün de varlığını sürdüren 
bir hayır kurumu.
deist: Tanrı’yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, vahyi 
reddeden görüş.
delalet: Yol göstermek, anlatmak, kılavuzluk etmek.
deney: Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı 
doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan 
işlem, tecrübe.
doodle: Tatil günlerini ve yıl dönümlerini kutlamak, ünlü 
sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarını anmak amacıyla 
Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de 
spontane değişiklikler.

E
ebedî: Sonu olmayan, sonsuz.
ecir: 1. Sevap. 2. Ücret.
edebî: Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin.
elem: Üzüntü, dert, keder.
eman: 1. Af. 2. İzin. 3. Yazılı olarak birisine verilen güvenlik 
belgesi. 4. Yardım isteme, aman dileme. 5. Emniyette 
olma, güvenme ve güvende olma. 6. Devletler arası 
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ilişkilerde sığınma ve korunma hakkı. 7. Tarihte Müslüman 
ülkesine girmek ve Müslüman ordusuna teslim olmak 
isteyen bir yabancıya verilen can, mal ve namusunu 
koruma güvencesi.
erdem: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, 
doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.
esmayıhüsna: Güzel isimler. Allah’ın zatını, sıfatlarını 
ve fiillerini en güzel şekilde tanımlayan Allah’a ait güzel 
isimler.
eza: Üzme, sıkıntı verme, üzgü.
ezelî: Başlangıcı olmayan.

F
fâni: Ölümlü, gelip geçici.
fazilet: 1. Olgunluk, erdemlilik, üstünlük, değer, kıymet. 2. 
İffet, namus, güzel ahlak. 3. İnsanın doğuştan sahip olduğu 
ve sonradan çalışma yoluyla geliştirip zenginleştirdiği 
güzel nitelikler.
ferman: 1. Buyruk, emir. 2. Osmanlı Devleti’nde padişahın 
verdiği, uyulması gerekli hükümleri taşıyan yazılı buyruk. 
3. Emir, emirname.
fesat: 1. Bozukluk, karışıklık, yolsuzluk. 2. Nifak, 
bozgunculuk, ifsat. 3. Bir şeyin normal hâlinden ve 
hedefinden çıkıp yararsız duruma gelmesi. 4. Kokuşma, 
yozlaşma, çürüme, orta yoldan ayrılma, insanlar arasında 
fitne çıkarıp onların durumunu ve hayat tarzlarını 
doğruluktan saptırıp, din ve dünyaya ait çıkarlarını 
zedeleme. 5. Hak ve adaletin ortadan kalkmasının bir 
sonucu olarak insan hayatında kaçınılmaz biçimde ortaya 
çıkan kargaşa. 6. Bir ibadetin veya hukuki işlemin, nitelik 
ve şartlarındaki eksiklik ve bozukluk sebebiyle geçersiz 
olması.
fıtrat: 1. Yokken var etme, yaratma. 2. İnsanın yaratılıştan 
sahip olduğu fiziki özellikler. 3. İnsanın doğuştan sahip 
olduğu ahlak, huy, karakter, tabiat. 4. Allah’ın, tüm varlıkları 
kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği 
ile yaratması, Haniflik, tevhit ve İslam inancı 5. Geçmiş 
peygamberlerin ve dinlerin üzerinde ittifak ettikleri; 
Müslümanların yerine getirmesi gereken dini esaslar. 6. 
İnsanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma 
çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve 
inanmayı da içeren, insanın doğuştan getirdiği yetenek; 
Tanrı vergisi öz. İnsan, bütün yapıp etmelerinde, hayatını 
anlamlandırmayı ve fıtratını tatmin etmeyi hedefler. 
Fıtratına uygun hareket eden insan hem kendisiyle hem 
de çevresiyle barışık yaşama imkânına kavuşur.

G

gayb: 1. Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, 
gizli olan, hazırda olmayan. 2. Akıl ve duyular yoluyla 
hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı. 3. Henüz içinde 
yaşanılmayan gelecek zaman ve gelecek zaman içerisinde 
meydana gelecek olaylar. Öldükten sonra dirilme, cennet, 
cehennem, hesap günü gibi insanın duyu organları ve 
aklıyla hakkında bilgi edinemeyecekleri âlem. 
gayrimüslim: Müslüman olmayan kimse.

H
hak: 1. Gerçek, doğru, gerçeğe uygun. 2. Adalet. 3. Kur’an-ı 
Kerim. 4. İslam. 5. Gerek sözün, gerekse eylemin zaman 
ve şartlara göre nasıl söylenmesi ve yapılması gerekiyorsa 
öylece yerine getirilmesi. 6. Bir iş ve emeğin maddi veya 
manevi karşılığı. 7. Bir şeye aslına uygun ve doğru olarak 
inanma, bu şekilde kazanılan inanç ve bilgi. 8. Dinin veya 
hukuk düzeninin tanıdığı yetki ve ayrıcalık.
hakikat: 1. Bir şeyin aslı ve esası, iç yüzü. 2. Gerçek, 
doğru. 3. Sözün gerçeğe uygun olma durumu. 4. Bir sözün, 
konulmuş olduğu anlamda kullanılması; sözü benzetme 
ve mecazdan arındırılmış olarak anlatma. 5. Dinî hayatı 
en yüksek seviyede yaşamak suretiyle Allah’ın koymuş 
olduğu ilahî hikmetlere ve olayların iç yüzüne vâkıf olma, 
bilme. 6. Gösterişten arınmış amel.
hamd: 1. İyilik, güzellik, üstünlük ve erdemlilikle niteleme, 
övme, ululama, yüceltme. 2. Allah’a teşekkür, şükran. 
3. Bütün övgü çeşitlerini içeren sevgi ve saygıyla Allah’a 
yapılan şükür. 4. Yapılan iyiliğin kendisine yönelik olma 
şartını aramadan, Allah’ın mutlak manada lütufkâr ve 
iyiliksever olmasını dile getirme. 5. Nimetlerin, güzelliklerin 
kaynağı ve sahibi olan Allah’ı, övgü ve yüceltme sözleriyle 
anma, emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınma.
hassasiyet: Duyarlık.
haşir: 1. Toplanma, bir araya gelme. 2. Bütün canlıların 
öbür dünyada yeniden diriltilerek ‘mahşer’ denilen yerde 
dünyadaki yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını 
vermek üzere bir araya gelmeleri, getirilmeleri.
hat: 1. Güzel yazı yazma, sanatkârane yazılmış yazı, hat. 2. 
Arap harflerinin yazımından doğarak İslam medeniyetinde 
başlı başına bir konum kazanan güzel yazı sanatı.
havra: 1. Yahudilerin ibadethanesi, sinagog. 2. Gerek 
günlük gerekse haftalık ibadetin yapılması, kutsal 
kitapların okunması ve dinî emirlerin öğrenilmesi için 
Yahudi cemaatinin toplandığı ibadet yeri, küçük mabet.
hayâ: 1. Utanma, sıkılma duygusu, edep, ar. 2. Kişinin, 
Allah’a olan içten sevgi ve saygısından dolayı kötü, çirkin, 
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ahlak dışı ve günah olan davranışlardan rahatsız olup 
onlardan kaçınması. 3. Kınanma endişesiyle dinî kurallara 
aykırı davranmaktan kaçınma.
haysiyet: 1. Şeref, onur, izzet, değer, saygınlık, itibar. 2. Öz 
saygı.
hidayet: 1. Doğru yolu gösterme, doğru yolu bulma, 
rehberlik yapma, irşat etme. 2. Allah’ın, insanlara kendi 
yolunda gidebilecek akıl, düşünme, öğrenme, hatırlama 
gibi yetenekler vermesi ve insanların da bunları kullanarak 
doğru yolu bulması. 3. Allah’ın, kişiye dünya ve ahirette 
huzurun kaynağı olan ve onu sürekli mutlu edecek yolu 
göstermesi. 4. Günahlarla iç içe bir hayat yaşayan kimsenin 
dindar hâle gelmesi; günahlarını terk ederek İslam dinine 
uygun ahlak, ibadet ve davranışlar kazanması.
hikmet: 1. Bilgelik, felsefe. 2. Allah’ı gereği gibi bilme bilgisi. 
3. Kur’an-ı Kerim, vahiy. 4. İnsanı cahilce davranışlardan 
alıkoyan şey. 5. Hz. Peygamber’in sünneti.  6. İnsanın 
varlıkların hakikatini, gerçek yüzünü, gücü oranında bilip 
ona göre hareket etmesi.  7. Nübüvvet, peygamberlik. 8. 
Kur’an-ı Kerim ve sünneti doğru bir şekilde anlayabilme 
ve amel etme yeteneği. 9. Hüküm vermede doğru 
karar verme yeteneği. 10. Kişinin davranışlarını Allah’ın 
emirlerine uygun hâle getirmesi. 11. Gerçeği açıklayan, 
şüpheyi gideren kesin delil, kanıt. 12. Müslümanların işine 
yarayan her türlü doğru bilgi ve söz. 13. İslam dinindeki 
hükümlerin konuluş amaçları.
hurafe: 1. Sapık, doğru olmayan, uydurma, asılsız söz. 
Akla ve gerçeğe aykırı olan, yalan haber. 2. Batıl dinlerden 
ve halk arasında uydurulan masallardan kalma aslı esası 
olmayan inanışlar. Dine sonradan girmiş yanlış, bâtıl inanç.

I-İ
ıslah: 1. İyi ve yararlı olma, düzeltme, daha iyi hâle getirme. 
2. Barışma, barıştırma. 3. Dini değerleri, inanç ve yaşama 
biçimini yeniden canlandırmayı, bozulan değer yargılarını 
düzeltmeyi amaçlayan düşünce ve faaliyetler.
ibre: Ölçü aletlerinde rakam veya işaretleri gösteren 
hareketli iğne.
icma: 1. Toplama, dağınık şeyleri bir araya getirme, ittifak 
etme. 2. Bir konuda fikir birliği etme, ortak karar verme. 
3. Hz. Peygamber’in vefatından sonraki dönemlerde fıkıh 
âlimlerinin Kur’an-ı Kerim ve sünnetten hareketle bir 
konuda görüş birliğine varmaları. İslam âlimlerinin ortak 
kararları sonucunda meydana gelen icmaya Müslüman 
toplumlarda icmayiümmet de denir. 4. Kur’an-ı Kerim, 
sünnet ve kıyas gibi dinî hükümlerin kendilerinden 

çıkarıldığı kaynaklardan biri.
ihlal: 1. Bozma, zarar verme. 2. Yasa ve düzene uymama.
ihlas: 1. Samimiyet, içtenlik, kalbî ve karşılıksız sevgi, 
samimi bağlılık, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik, 
riyanın karşıtı. 2. Tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın 
hoşnutluğunu gözetme, sözün öze uyması, riyakâr ve iki 
yüzlülükten uzak olma. 3. İnsanın bütün davranışlarında, 
sözlerinde, inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca Allah’ın 
rızasını gözetmesi. 
ihtisas: Bir sahada kuvvetli ve geniş bilgi sahibi olma, 
uzmanlık.
ilham:  1. Gönle doğan şey, kalbe gelen mana, akıl yürütme 
ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgi. 2. Allah’tan 
peygamberlerin kalbine gelen ve vahiy şeklinde inen bilgi 
ve düşünceler.
imtiyaz: Ayrıcalık.
inayet: Yardım, koruma, lütuf, kerem. İsteme, ilgilenme, 
önem verme. Allah’ın (c.c.), kullarına kitap, peygamber 
göndermesi ve bütün bunları düşünüp doğru bir şekilde 
yorumlayabilmesi için akıl nimeti vermesi. Allah’ın (c.c.) 
kullarını gözetip koruması.
infak: Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için insanın kendisine 
verilen malların şükrünün bir göstergesi olarak onun 
emrettiği yerlere harcama yapması, bağışta bulunması.
irade: Aklın düşünüp karar vermesi, yapılması veya 
yapılmaması eşit olan çeşitli davranışlardan birini beğenip 
tercih etmesi. 
istifade etmek: Yararlanmak.
izah: Açıklama.
iz’an: Anlayış, anlama yeteneği.

K
kadı: Anlaşmazlıkları halletmek üzere devlet tarafından 
görevlendirilen hukukçu, hâkim, yargıç.
kalkan: 1. Ok, kılıç vb.nden korunmak için savaşçıların 
kullandığı korunmalık. 2. Toplum olaylarında güvenlik 
görevlilerinin çeşitli saldırı araçlarından kendilerini ve 
başkalarını korumak için kullandıkları, özel olarak yapılmış 
korumalık. 3. Koruyucu.
kandil: İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş 
aydınlatma aracı. Kandil gecesi; Müslümanlarca mübarek 
sayılan ve çeşitli dinî etkinliklerle kutlanan gece(ler).
kefaret: 1. Yerine getirilmeyen bir ibadeti, işlenen bir 
günahı veya yapılan bir hatayı telafi etmek umuduyla 
kesilen kurban, verilen sadaka veya tutulan oruç. 2. 
Dinin koymuş olduğu yasakları çiğnemek suretiyle veya 
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yanlışlıkla ya da bir zorunluluk sonucu işlenen bir günahın 
bağışlanması için yerine getirilmesi gereken mali veya 
bedenî ibadet.
kelam: Söz, söyleyiş biçimi. İlahî söz, ilahî emir, Kur’an-ı 
Kerim. Yüce Allah’ın (c.c.) “kendine özgü konuşması” 
anlamındaki sıfatı.
keşif: Var olduğu bilinmeyen bir şeyin ortaya çıkarılması.
kıssa: 1. Hikâye, hikâye etme ve anlatma, haber verme. 
2. Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve milletlerle 
ilgili ibretli ve tarihi olay(lar).
kudret: Gücü yetmek; bir işi ölçülü ve planlı bir şekilde 
yapmak. Yüce Allah’ın (c.c.) “her şeye gücünün yetmesi” 
anlamındaki sıfatı.
kulluk: Allah’ın (c.c.) rızasını elde edebilmek için emirlerini 
içtenlikle yerine getirip yasaklarından kaçınma. Ubudiyet.
kutsal: Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması 
gereken, kutsi, mukaddes.
küfür:  Allah’ın (c.c.), varlığını veya birliğini inkâr etme, 
dinin kutsal saydığı gerçeklere inanmama ya da İslam’ın 
hak din olduğunu kabul etmeme.
kültür: Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce 
ve sanat eserlerinin bütünü.
künye: 1. isim Bir kimsenin adı, soyadı, ülkesi, doğumu, 
mesleği vb. bilgilerini gösteren kayıt. 2. Bu bilgilerden 
bazısının yazılı olduğu bilezik, kolye vb. metalden eşya. 3. 
Soy sop ile ilgili kimlik bilgileri.
kürtaj: Döl yatağını kazıyarak henüz gelişmekte olan cenini 
alma işi.

L
lafız: Söz, kelime.
latif: Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.
lütuf: 1. Bağış, iyilik etme, yardımda bulunma. 2. Nazik ve 
merhametli davranma. 3. Kulu, Allah’ın af ve rahmetine 
yaklaştıran, günahlara düşmekten uzaklaştıran her türlü 
ilahî yardım. 4. İnsanın özgür bir biçimde Allah’a iman edip 
onun emirlerine uymasını kolaylaştıran ilahî fiil, Allah’ın 
yardımı.

M
makul: Akla uygun, akıllıca.
mahremiyet: 1.Saygıya ve gizlenmeye değer şey. 2. 
Herkesin bilmesi gerekmeyen şey. 3. Mahrem olma 
durumu.
mahrum: İyi ve güzel bir şeyden hissesi, payı olmayan, 
yoksun olan, istediğini elde edemeyen (kimse), nasipsiz.
maruf: Kur’an-ı Kerim ve sünnete uygun olan, dinin ve 

aklın güzel gördüğü (her şey).
meşru: 1. Yapılmasına dinen izin verilmiş, dine uygun olan 
şey. 2. İslam hukukunda farz, vacip, sünnet, müstehap ve 
mübah olan tüm davranışlar.
mevcudiyet: Varlık, var olmak.
mikat: 1. Bir iş için belirtilen zaman, yer. 2. Hac ve umre 
yolculuğuna çıkanların Mekke çevresinde ihrama girmek 
zorunda oldukları sınırlar, yerler. 
mizan: Ölçü aleti, tartı, terazi. Ahirette insanların günah ve 
sevaplarının tartılacağı manevî terazi.
mucize: 1. İnsanın benzerini yapmaktan âciz kaldığı, 
alışılagelmiş şeylere aykırı olan, olağanüstü işler. 2. 
Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara 
peygamberliklerini ispat etmek amacıyla gösterdikleri 
olağanüstü olaylar.
muhakeme: Bir sorunu çözmek için çıkar yol arama. 
Yargılama.
muhâtap: Kendisine söz söylenilen kimse, kendisiyle 
konuşulan kimse.
muhsin: 1. Güzel davranan, bağışlayan, ikram eden, ihsan 
eden, iyilik eden.  2. Davranışlarında Kur’an-ı Kerim ve 
sünneti esas alan ve toplumun kabul ettiği üstün değerlere 
aykırı hareket etmeyen.  3. Allah’ı görüyormuş gibi bilinçli 
bir şekilde ona ibadet eden.
muhterem: Saygı gösterilen, saygıya lâyık olan, saygı 
değer.
mukabele: 1. Karşılaştırma, karşılık verme, karşı 
karşıya bulunma. 2. Hafızların cami ve mescitlerde 
cemaate dönerek Kur’an-ı Kerim okurken cemaatin de 
mushafları açarak takip etmeleri şeklinde gerçekleşen 
bir okuma biçimi. Hz. Peygamber’in sağlığında Kur’an-ı 
Kerim’i korumayı garanti altına alma amacıyla Cebrail 
ile Resulullah arasında ramazan aylarında gerçekleşen 
mukabele, günümüzde de özellikle ramazan aylarında 
sürdürülmektedir.
mükellef: 1. Sorumluluk ve yükümlülük taşıyan kişi. 2. Akli 
dengesi yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, dinin emir ve 
yasakları karşısında sorumlu bulunan erkek ve kadın.
münafık: Dine inanmadığı hâlde inanıyormuş gibi görünen 
kimse.
münker: İslamiyet açısından işlenmesi doğru bulunmayan, 
akılca da çirkin ve kötü kabul edilen şey. Kabul edilmeyen, 
hoş karşılanmayan sevimsiz şey, kötü, çirkin.
müşrik: Allah’a (c.c.) ortak koşan kimse.

N
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nankörlük: Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeme.
nazil olmak: İnmek. Kur’an-ı Kerim’in insanlara bildirilmek 
üzere indirilmesi.
nefis: 1. Kişi, zat, varlığın kendisi. 2. Can. 3. Gönül, iç 
dünya.  4. Ruh. 5. Arzu, istek, tutku. 6. Kötü huy ve çirkin 
davranışların kaynağı.
nimet: İyilik, lütuf, ihsan. Allah (c.c.) tarafından insanlara 
iman başta olmak üzere her çeşit iyiliğin verilmesi ve her 
çeşit zararın uzaklaştırılması.
nizam: Düzen.

Ö
ötanazi: Tedavisi mümkün olmayan hastalıklarda, canlıyı 
ağrı ve acı vermeden öldürme, uyutma.

P-R
rab: Allah’ın isimlerinden biri, besleyen, büyüten, terbiye 
eden.
rasathane: Gök cisimlerini izlemek için kurulan gözlemevi.
rekât: Namazda bir kıyam, bir rükû ve iki secdeden oluşan 
bölüm.
riya: Gösteriş, ikiyüzlülük, sahtekârlık, özü sözü bir 
olmama.
rüşt: Herhangi bir konuda yeterli seviyede olmak. 
Çocukluk devresini geçirip ergin hâle gelme, kişinin dinine 
ve dünyasına zarar verip vermeyecek şeyleri bilmesi.
ruhban: 1. Evlenmeyen papazlar, Hristiyan din adamları, 
keşişler, İslamiyet dışındaki dinlerin din adamları. 2. 
Hristiyan mezheplerinin veya Hristiyanlığı kabul etmiş 
ülkelerin kilise adamlarının hepsi.
ruhbanlık: Dünya işlerinden tamamen uzaklaşarak 
manastır ve kiliselerde sadece ibadet etmek ve dünyadan 
el etek çekmek. Rahiplerin hayat tarzı, manastır yaşayışı.

S-Ş
sahabe: Hz. Peygamber zamanında yaşamış, Müslüman 
olarak Peygamberi çok kısa bir süre olsa da görmüş, onun 
sohbetinde bulunmuş kimse.
salih amel:  Dayanaklarını Kur’an-ı Kerim ve sünnetten 
alan, insanın imanını güçlendirmek için niyetli olarak 
yapılan tüm güzel davranışlar, inançlar, ibadetler ve 
insanlığın faydasına yapılan işler.
seyyah: Gezgin.
sinagog: Yahudilerin ibadet yeri, Musevi mabedi. bk. havra
sılayırahim: 1. Akraba ziyareti. 2. Anne baba başta olmak 
üzere tüm akrabalar arasında güzel ilişki kurma, onları 

ziyaret etme, hâl ve hatırlarını sorma, maddi manevi 
yardımda bulunma, gönüllerini alma. Akrabaları arayıp 
sorma, ihtiyacı olanlara yardımda bulunma, onlarla 
görüşme, sohbette bulunma, kendilerine selam ve hediye 
gönderme İslam ahlakının gereklerindendir. İslam dini, 
akrabaları fakirlik içinde kıvranırken, kişinin zevk ve sefa 
içinde yaşamasını günah sayar ve sılayırahim çerçevesinde 
onlara yardımda bulunmayı emreder.
somut: Varlığı duyularla algılanabilen, müşahhas, konkre, 
soyut karşıtı.
sünnet: Hz. Peygamberin Kur’an-ı Kerim’den anlamış 
olduğu şeyleri hayatında yaşama biçimi, Hz. Muhammed’in 
hayat tarzı. Hz. Peygamberin yapmış olduğu farz ve vacibin 
dışındaki tavsiyeler, öğütler.
şehadet: 1. Tanıklık, şahitlik, bir şeyin doğruluğuna 
inanma. 2. Kendisinden tanıklık istenen kişinin görmüş 
olduğu bir olayı Allah’ın huzurunda bulunuyor gibi bir 
duyguyla dosdoğru haber vermesi, şahitlik yapması. 
3. Kesin olarak bildiği veya gördüğü bir şeyi mahkeme 
önünde veya sorulduğunda dosdoğru haber verme. 4. 
Gözle görülür şeyler, varlıklar, dünya. 5. “Allah’tan başka 
tanrı olmadığına ve Hz. Muhammed’in onun kulu ve 
elçisi olduğuna inanırım.” anlamına gelen “Eşhedü en 
la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü 
ve resulühü” cümlesini gönülden, inanarak, anlamını 
bilerek söyleme. 6. Allah yolunda veya onun korunmasını 
emrettiği kutsal değerler olan, din, vatan, namus, mal ve 
can güvenliği için mücadele ederken ölme, şehitlik.
şirk: Denklik, ortaklık, ortak olma, eş koşma. Allah’a 
(c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul 
etme. Zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve 
emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk 
görme. İbadetleri başkaları başkalarına gösteriş için 
yapma, İbadetleri yerine getirmede Allah’ın (c.c.) rızasını 
gözetmeme, riyâkarlık, küçük şirk.
şükran: İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık.

T-U
taassup: Bağnazlık, aşırı taraftarlık, tutuculuk, körü körüne 
bağlılık, fanatizm.
tahrif: Saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma.
takva: 1. Bilinçli davranma; uyanıklık, dikkatli olma, 
sakınma, korunma, korkma, endişelenme, kaygılanma. 
2. Allah’ı görüyormuşçasına bir bilinç içerisinde farzları, 
vacipleri hakkıyla yerine getirme; Allah’ın hoşnutluğunu 
kazanmak amacıyla nafileleri çokça yapma; sünnete 
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uyma. 3. Haramları, dinen şüpheli olan durumları ve dinin 
kötü gördüğü şeyleri terk etme. 4. Müminin tüm tutum 
ve davranışlarında Allah’a kulluk bilinciyle hareket ederek 
Allah’ın koruması altına girmesi, ona duyduğu sevgi ve 
saygıyı güçlendirmeye gayret etmesi, bu sevgi ve saygıyı 
zedelemekten korkması.  5. Kulun zihnini ve kalbini, 
kendisine Allah’ı unutturacak her şeyden uzak tutması, 
koruması.
tasarım: Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Bir sanat 
eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, dizayn.
tasdik: Onaylama, doğrulama.
tasvip: Onaylamak, uygun bulmak.
taziye: Ölen kimsenin yakınlarına başsağlığı dileme, teselli 
etme, rahatlatma, baş sağlığı dileğinde bulunma, acılara 
karşı sabırlı ve dirençli olmayı tavsiye etme.
tazmin: Zararı ödeme.
tazminat: 1. Ödeme garantisi verme, kefil olma, borçlanma, 
sorumluluğu paylaşma. 2. Haksız bir uygulamadan dolayı 
maddi ya da manevi zarara uğrayan birisinin zararının 
karşılanması.
tebaa: uyan, tâbi olan, bir devletin idaresi altında 
bulunanların tümü, uyruk.
tebliğ: 1. Ulaştırma, duyurma, açıklama. 2. Açıklanması 
gereken dinî bir hükmü, örnekler vererek, nasihat ederek 
sözlü veya yazılı bir biçimde eksiksiz olarak anlatma; 
etkileyici bir dille insanlara duyurma. 3. Peygamberlerin 
Allah’tan aldıkları vahiyleri insanlara bildirmeleri.
tefsir: Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklama, 
hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri 
açığa çıkarma ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde 
yorumlama işi. Kur’an-ı Kerim’i yorumlamaya dayalı ilim.
telkin: Bir duyguyu bir düşünceyi aşılama.
telbiye: İtaat etme, emre koşma, çağrıya karşılık verme, 
emri yerine getirme.
teşbih: Benzetme.
tevhit: Birleme, bir şeyin bir olduğuna karar verme, tek 
kılma. Tek Allah inancı.
uygarlık: Medeniyet.
umre: Hac mevsiminin dışında, ihramlı olarak Kâbe’yi 
tavaf edip Safa ile Merve arasında say yaptıktan sonra tıraş 
olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadet. Kâbe 
ziyareti.

V-Z
vahiy: Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi 
ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden 

sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgi, bu bilginin 
gönderiliş tarzı.
veciz: Kısa ve etkili (ifade, söz).
vefa: 1. Sözünü yerine getirme, sözünde durma. 2. Sevgi 
bağlılığı.
vicdan: 1. İç duygusu, şuur, kalpteki gizli his. 2. Hayır 
yapmaktan hoşlanan, kötülükten sakınan, iyiyi kötüden, 
hayrı şerden ayırt etmeye yardımcı olan ahlaki duygu, gizli 
his.
zan: Gerçeğini bilmeden ihtimal üzerine hüküm verme, bu 
yolda verilen hüküm, sanı, şüphe, kuruntu.
zikir: 1. Anma, hatırlama.  2. Öğüt, nasihat, vaaz. 3. Şeref, 
saygı, övgü.  4. Kur’an-ı Kerim. 5. Allah’ı anmak amacıyla 
yapılan ve söylenen ibadet, tespih ve övgü sözleri. 6. 
Allah’ın bazı isimlerinin anlamlarını düşünerek belli sayıda 
ve belli miktarlarda okuma.
ziynet: Süs.
zümre: Topluluk, grup, câmia, sınıf, tür, cins, nevi.
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27/06/2016)
Oruç ibadeti, Müslümanların kardeşlik duygularını artırır (2. ve 4. fotoğraf): Bu kitap için çekilmiştir.
Hac görseli: www.hdwallpaperbackgrounds.net (Erişim Tarihi: 27/06/2016)
Cami görseli: www.wallpaperscraft.com (Erişim Tarihi: 27/06/2016)
Hilye-i Şerif: http://www.birimza.com.tr/Galeri.aspx?Galeri=turk-islam-eserleri&Tip=1&kategori=hat-
tezhip&sayfa=36&Menu=&Dil=TR (Erişim Tarihi: 29/06/2016)
“Ya Muhammed” Hattı: http://www.kalemguzeli.org/hatteserleriayrinti.php?KNO=312&HKNO=20 (Eri-
şim Tarihi: 29/06/2016)
Allah’ım! Bana dünya ve ahirette merhametinle muamele et: Bu kitap için çekilmiştir. 
İnanç özgürlüğü temel haklardandır: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fotoğraf  arşivinden alınmıştır.
Sağlık hakkı en temel haklardandır: http://www.ingaa.net/cocuklarin-doktor-korkusu-nasil-yenilir (Erişim 
Tarihi: 29/06/2016)
Sağlık hizmetlerinden yararlanmak anayasal bir haktır: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fotoğraf  arşivin-
den alınmıştır.
Bosna fermanı: http://osmanlldevleti.blogspot.com.tr/2014/02/fatih-sultan-mehmed-hann-inanclara.html 
(Erişim Tarihi: 29/06/2016.)
Edirne Selimiye Camii: http://www.otelkurdu.com/gezi.php?id=1124 (Erişim Tarihi: 29/06/2016.)
Edirne Musevi Sinagogu: http://www.aksam.com.tr/guncel/tarihi-edirne-sinagogu-sinagog-olarak-kalacak/
haber-356364 (Erişim Tarihi: 29/06/2016.)
Edirne Bulgar Kilisesi: http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/dinieserler.html (Erişim Tarihi: 29/06/2016.)
II. Mahmut Temsili Resmi: http://osmanlilar.gen.tr/Sayfa/60 (Erişim Tarihi: 29/06/2016.)
Kazancımız helal ve meşru yollardan olmalıdır: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fotoğraf  arşivinden alın-
mıştır. 
Buhârî, Büyû’ 15. hadis için kullanılan görsel: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fotoğraf arşivinden alınmıştır. 
Mustafa Kemal ve Arkadaşları Meclisin Açılışı Sırasında Dua ediyor:  “Din, Bilim, Uygarlık ve Ata-
türk”, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Ankara, 2007. 
Piri Reis Haritası: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Piri_reis_world_map_01.
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jpg/300px-Piri_reis_world_map_01.jpg (Erişim Tarihi: 12/05/2016.)
Usturlab: https://i.ytimg.com/vi/OG3AlurZceE/hqdefault.jpg (Erişim Tarihi: 10/05/2016.)
Birûnî’nin ayın durumlarını gösteren modellemesi: http://galeri14.uludagsozluk.com/824/biru-
ni_1057066.jpg (Erişim Tarihi: 10/05/2016.)
Fil saati: https://oudemeesterschilderijen.files.wordpress.com/2013/06/al-jazari-elephant-clock.jpg (Erişim 
Tarihi: 10/05/2016.)
Diyarbakır Ulu Camii bahçesindeki güneş saati: http://static.panoramio.com/photos/large/34518285.jpg 
(Erişim Tarihi: 10/05/2016)
Otomatik çalışan su saati: http://files2.fatakat.com/2014/10/14132122542265.jpg (Erişim Tarihi: 
10/05/2016.)
Aziz Sancar fotoğrafı: http://cicegim.net/files/news/default/prof-aziz-sancar-medipol-de-
8453134_x_3157_o.jpg (Erişim Tarihi: 22/03/2016.)

İnternet Kaynakları: 
www.tdk.gov.tr (ErişimTarihi: 30/12/2015)
www.isam.org.tr (ErişimTarihi: 30/12/2015)
www.diyanet.gov.tr (ErişimTarihi: 30/12/2015)
www.hadislerleislam.diyanet.gov.tr (ErişimTarihi: 30/12/2015)
www.ibttm.gov.tr (ErişimTarihi: 30/12/2015)
http://sonpeygamber.info/veda-hutbesi-tam-metin (ErişimTarihi: 27/06/2016)
http://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/klimatoloji2.pdf (ErişimTarihi: 27/06/2016)

https://www.google.com.tr/doodle4google/doodler.html (ErişimTarihi: 27/06/2016)
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