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Her �eyi bir hikmetle yaratm�� olan Rabbimiz, iki kitap 
açm��t�r önümüzde: Kudretinin s�n�rs�z ve say�s�z eserleriyle 
dopdolu kâinat ve kendisinin kelâm� olan mübarek Kur’an.

�nsano�lu, Allah’�n, kâinat kitab�nda ve Kur’an’�nda önüne 
açm�� oldu�u ayetlerini okuyarak evrenin ve hayat�n 

s�rlar�n� anlamaya çal���r.

Ve ke�fedilen her bir s�r, kar�ncay� bile incitmeyecek 
hassasl��a sahip daha iyi bir insan olman�n da ilk ad�m�d�r.

Sevgili yavrular�m�z, sizler de bu yolculu�a yaz Kur’an 
kurslar�nda sayg�de�er ö�reticilerinizle kat�lacaks�n�z.

Sararan yapraklar�yla güzü, her �eyi kendi rengine 
boyayan k��� ve büyüleyen ye�illi�iyle bahar� geride 

b�rakt�k.

Ard�ndan güzelim yaz mevsimi geldi. �imdi yaz 
Kur’an kurslar�nda c�v�l c�v�l bir ne�eyle Allah’�n iki 
kitab�n� okuyup evrenin s�rlar�n� aralaman�n zevkini 

tadacaks�n�z.

Dinimizi Ö�reniyoruz: Yaz Kur’an Kurslar� Ö�renci 
Kitab� adl� bu kitap, sizin yaz yolculu�unuzun rahat 
ve zevkli geçmesi için sade bir dilde ve e�lendirici 

etkinliklerle haz�rland�.

Umuyoruz ki “Nereye gidiyorsun?” diye soranlara art�k 
daha bir ne�eyle “Yaz Kur’an Kursuna” diyeceksiniz.

Sevgiyle büyüyün ve gelece�e umutla yürüyün.
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�ST�KLÂL MAR�I

Korkma, sönmez bu �afaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y�ld�z�d�r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay�m, çehreni ey nazl� hilâl!
Kahraman �rk�ma bir gül! Ne bu �iddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlar�m�z sonra helâl...
Hakk�d�r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür ya�ad�m, hür ya�ar�m.
Hangi ç�lg�n bana zincir vuracakm��? �a�ar�m!
Kükremi� sel gibiyim, bendimi çi�ner, a�ar�m.
Y�rtar�m da�lar�, enginlere s��mam, ta�ar�m.

Garb�n âfâk�n� sarm��sa çelik z�rhl� duvar,
Benim iman dolu gö�süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas�l böyle bir iman� bo�ar,
“Medeniyyet!” dedi�in tek di�i kalm�� canavar?

Arkada�! Yurduma alçaklar� u�ratma, sak�n;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs�zca ak�n.
Do�acakt�r sana va’detti�i günler Hakk’�n...
Kim bilir, belki yar�n, belki yar�ndan da yak�n.

Bast���n yerleri “toprak!” diyerek geçme, tan�:
Dü�ün alt�ndaki binlerce kefensiz yatan�.
Sen �ehit o�lusun, incitme, yaz�kt�r, atan�:
Verme, dünyalar� alsan da, bu cennet vatan�.

Kim bu cennet vatan�n u�runa olmaz ki fedâ?
�ühedâ f��k�racak topra�� s�ksan, �ühedâ!
Cân�, cânân�, bütün var�m� als�n da Huda,
Etmesin tek vatan�mdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden �lâhi, �udur ancak emeli:
De�mesin mabedimin gö�süne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki �ahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta��m,
Her cerîhamdan, �lâhi, bo�an�p kanl� ya��m,
F��k�r�r  rûh-� mücerred gibi yerden na’��m;
O zaman yükselerek ar�a de�er belki ba��m.

Dalgalan sen de �afaklar gibi ey �anl� hilâl!
Olsun art�k dökülen kanlar�m�n hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, �rk�ma yok izmihlâl:
Hakk�d�r, hür ya�am��, bayra��m�n hürriyet;
Hakk�d�r, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

    Mehmet Âkif Ersoy
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ÖnsözÖnsöz
Yüce Yaratan’�m�za hamd,
O’nun kulu ve kutlu elçisi, Peygamberimiz Muhammed’e (as) salat ve selam ile…

�nsan her gün edindi�i yeni bilgiler ve birikim sayesinde bir önceki gününden daha zengin bir dünya-
ya sahip olur. Ö�renme süreci özümüzü gürle�tirir, bizleri özgürle�tirir. Hele bu bilgiler sonsuz �efkat 
ve merhamet sahibi Rabbimizden gelmi�se… O, bizi karanl�klardan ayd�nl��a ç�karmak için kulu 
Muhammed’i (as) apaç�k ayetlerle elçi olarak göndermi�tir. Sevgili Peygamberimizin (as) bize bildirdi�i 
ilâhî mesajlar dünden bugüne, bugünden yar�nlara hep yolumuzu ayd�nlatm��t�r.

Sevgili Ö�renciler,

Yaz boyunca devam edece�iniz Kur’an kurslar�, sizlere, önü de sonu da ayd�nl�k bu yolda yürürken 
gerekli olacak ilâhî bilgileri sunar. Bu çat� alt�nda ö�rendikleriniz sayesinde hayat yolculu�umuz an-
lam kazanacak, sizi dünya ve ahiret mutlulu�una götüren bir ya�am süreceksiniz. 

Elinizdeki Dinimizi Ö�reniyoruz kitaplar�, yaz boyunca sürecek olan Kur’an kursu maceran�z� daha 
da zevkli hâle getirmek için haz�rland�. Kitaplar, sade bir dille kaleme al�nd�. Konular�n anlat�ld��� ana 
metinler d���nda birtak�m farkl� bölümlere de yer verildi:

Sözlerin en güzeli
Kur’an-� Kerim’den ayetler

Ayet-i kerime kutucuklar�nda…1

Âlemlere rahmet
olarak gönderilen sevgili

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (as)
örnek sözleri ve davran��lar�

Hadis-i �erif  kutucuklar�nda… 2

Kimi zaman �a��raca��n�z,
kimi zaman “Evet, ben bunu daha önce 
duymu�tum!” diyece�iniz ama mutlaka 

ö�renmekten zevk alaca��n�z ilginç bilgiler

Biliyor muydunuz? kutucuklar�nda…

3

Belki de ilk defa
kar��la�t���n�z kelimelerin 

anlamlar�

Hem sayfa altlar�ndaki minik 
sözlüklerde hem de kitaplar�n�z�n 

sonundaki sözlüklerde…

inkârc�: Peygamberi ve onun 

Allah’tan getirdi�i buyruklar� 

kabul etmeyen ki�i.

4

A

15 / Hicr Suresi, 99. ayet

Sana ölüm gelinceye kadar 
Rabbine ibadet et. Hz. Peygamber (as),  Allah r�zas� için 

sadaka veren ki�i hakk�nda her gün bir 
mele�in “Ya Rabbi! Mal�n� ba���ta bulu-
nana kar��l���n� ver!” diye dua etti�ini 

bildirmi�tir.

Hadis-i �erif

B�L�YOR MUYDUNUZ?

�badet kelimesinin itaat etmek, 

boyun e�mek, sayg� göstermek, 

isyan etmemek anlamlar�na gel-

di�ini biliyor muydunuz?
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Bütün bunlar kitaplar�n�z� rahat okuman�z� sa�layacak güzel bir gra� k tasar�mla sizlere sunulmaya çal�-
��ld�. Usta ressamlar�n çizgileri ve güzel foto�ra� ar ile kitaplar�n�z�n görselli�i zenginle�tirildi.

Tüm bu çal��malar Rabbimizin mesaj�n� daha rahat ö�renebilmeniz için üstlendi�imiz görevin bir ge-
re�i olarak yap�ld�. Görevin önemi, kitaplar� haz�rlayan ekibi titiz bir çal��maya yöneltti.

Kitaplar yaz�l�p bir dönem kullan�ld�ktan sonra okuyanlar, kitab� haz�rlayan ekiple bilgi ve görgülerini, 
katk� ve beklentilerini payla�t�lar. Bu sayede daha önce tek kitap olan Dinimizi Ö�reniyoruz, her kur 
için bir kitap olmak üzere üçe bölündü. Baz� k�s�mlar daha anla��l�r olmas� amac�yla yeniden düzen-
lendi. Yeni resimler ve foto�ra� ar eklendi. Baz� etkinlikler de�i�tirildi. Bu çerçevede ikinci y�l de�i�ik-
likleri için bizimle görü�lerini payla�an tüm hocalar�m�za, ö�reticilerimize ve de�erli ö�rencilerimize 
te�ekkür ediyoruz. Burada isimlerini anmak, her birine gönülden te�ekkürlerimizi sunmak bizler için 
zevkli bir görev:

Abdullah Gelgör, Abdülkadir Aytimur, Adil Gülmez, Asl� Ayd�n, Ayhan Ba�ak, Ay�e Aslan, Beyza Kaba-
ta�, Beyza Nur Öztop, Beyza Poyraz, Bilal Ayd�n, Bülent Dilmaç, Cahit Ezerbolato�lu, Cihangir Aksu, 
Elif Çakar, Enes Erdem, Fat�ma Y�ld�z Kenan, Fatih Ediz, Fatma Erdem, Hakim Ak�n, Halil Ek�i, Halit 
Gülmez, Hülya Alper, Kas�m Y�lmaz, Kübra Ayd�n, Lamia Kenan, Mahbube Çiftçi, Mehmet Demir, Meh-
met Furkan Otrar, Mehmet Keskin, Mehmet Ya�ar �ahin, Mihriban Demirel, Müberra Kapusuz, Na-
gehan Demirel, Nezire Demir, Recai Do�an, Rumeysa Durmu�, Rümeysa Eskiba�, Sena Af�ar, Sena 
Kaya, Serman Kutlu, Sey�  Kenan, Sinan �sko, Süeda Ayd�n, Süleyman Akyürek, Sümeyye Bal, �amil 
Ezerbolato�lu, �eyda Poyraz, Tu�ba Ekinci, Tu�ba Koç, Turgay Gündüz, Tülay Koçyi�it, Ulviye Ezer-
bolato�lu, Yasemin Dilek, Yusuf Kaya, Zahide Poyraz, Zeki Erik, Zi�an Göksan, Zümra Durmu�.

Ayr�ca bu kitab�n haz�rlanmas�na imkân sunan Türkiye Diyanet Vakf�na, böyle bir çal��man�n gerekli-
li�ini fark eden ve fark edilmesini sa�layan meslekta�lar�m�za da te�ekkürlerimizi sunuyoruz. Burada 
size aktard���m�z her bir cümlede katk�lar� olan, çok k�ymetli bilgilerin yan� s�ra bilgiye ula�ma yollar�-
n� da bize ö�reten k�ymetli hocalar�m�za, bütün bu bilgilerin günümüze ula�mas�nda arac� olan pey-
gamber varisi âlimlere bu vesile ile dualar ediyoruz. Gayretlerimizin Allah kat�nda makbul amellerden 
say�lmas� için kitab�n�z�n yazarlar� ve çizerleri olarak biz de sizlerden dua bekliyoruz.

Okudu�unuz bilginin
kitab�n�zda daha geni� ya da farkl� 
bir yönüyle ele al�nd��� yerler ve 

sayfa numaralar�

Yönlendirme kutucuklar�nda…

5

Ö�rendi�iniz 
konularla ilgili, keyifle 
okuyaca��n�z �iirler, 

hikâyeler vb.

6

Ö�rendiklerinizi tekrar
etmenizi ve peki�tirmenizi sa�layacak zevkli, 

e�lenceli,  c�v�l c�v�l etkinlik ve bulmacalar

E�lenelim Ö�renelim sayfalar�nda…
1. ÜN�TE
�badetlerimiz

1. KUR
�badet

38

39

YAPBOZUN PARÇASI
�badet yaln�zca Allah’�n emri oldu�u için yerine getirilir. Ancak ibadetlerin birtak�m hikmet ve faydalar� da bulunmaktad�r. A�a��daki cümleler, ibadetlerin, gerek bireyler gerekse toplum üzerindeki faydalar�n� ifade etmektedir. Ancak her bir cümle iki parça hâlinde. Birle�tirmek ise size kald�. Renklerden yararlanabilirsiniz.

B, M, BM
A�a��da say�lan ibadetlerden bedenle yap�lanlar�n yan�na “b”, malla yap�lanlar�n yan�na “m”, hem beden hem malla yap�lanlar�n yan�na da “bm” i�aretlerini koyunuz.

OruçOruç NamazNamaz

ZekâtZekâtHacHac

�badet bire-
ye uyumlu 

ki�ilik

özel-
likleri 
kazan-
d�r�r.

�badet, 
insan 

hayat�nda

 denge ve 
huzur vesilesi 

olur.

ve amaç 
katar.

�badet, insan 
hayat�na 
anlam

�badet 
bireylere 
yüksek 
ahlâkî tutumlar ile 

al��kanl�klar 
kazand�r�r.

tedavi 
edici 

etkiler 
yapar.

�badet insan-
lara manevî 

olarak

�badet, 
ileti�im, yar-
d�mla�ma ve 

ho�görülü

olma 
e�ilimlerini 
geli�tirir.

Toplam Puan

1

2

3

4

5

6

7

7

Kendinizi s�naman�z,
ne kadar ö�rendi�inizi kontrol 

etmeniz için çok çok kolay sorular

Kur Sonu Genel 
De�erlendirme sayfalar�nda…

1. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

1. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

a. V
acip

b. M
üste

hap

c. M
ekruh

d. M
üfsit

a
b

c
dHaram olm

a-

makla beraber 

yap�lm
as� d

in tara-

f�ndan ho� k
ar��l

an-

mayan davran��a
 

ne ad verili
r?

5

a. Hindistanb. Sasanic. Bizans
d. M�s�r

a Hindiddd stan

Hz. Peygam-
ber (as) Hudeybiye 

Anla�mas�’ndan sonra 

kom�u ülke hükümdarla-

r�na mektuplar gönder-

mi�tir. A�a��dakilerden 
hangisi bunlardan 

biri de�ildir?

6

� Teslim olma

� Hay�r ve iyilik dileme

� Tan�kl�k etme

� Selamet

� Birleme

� Boyun e�me

� Af dileme

� Ba���lama

� Selam verme

� Güvende olma

� Bar�� ve esenlik

� �man etme

� Yemin etme

� Söz verme

� Ba�lanma

olma � Boyun e�me � Bar��

A�a��daki ifadelerden 

hangisi “�slâm” kelimesinin ta-

n�m�na uygun ise ba��ndaki kutu-

cu�u i�aretleyiniz.

3

A�a��daki tablonun bi-

rinci sütununda �slâm’�n esas-

lar� ile iman�n esaslar� verilmi�tir. 

�kinci ve üçüncü sütuna hangisine 

ait olduklar�n� i�aretleyiniz.

Esaslar �slâm’�n Esaslar� �man�n Esaslar�

Allah’a iman
3

Namaz k�lmak

Meleklere iman

Oruç tutmak

Ahiret gününe iman

Kaza ve kadere iman

Zekât vermek

Kitaplara iman

Kelime-i �ehadet

Peygamberlere iman

Hacca gitmek

4

Be�
Bir dalda be� meyve,

�kisi gün görür,

Üçü ise görmez.

Cevab�n nerede?

108

109

Hz. Peygamber’in (as) arkada�lar�ndan Ebû Hureyre anlat�yor:

Bir adam Peygamberimize (as) geldi ve “Ey Allah’�n Elçisi!” dedi. “Falan kad�n�n 

çokça namaz k�ld���, oruç tuttu�u, sadaka verdi�i söyleniyor; fakat o diliyle 

kom�ular�n� incitiyor.” dedi.

Resûlullah (as), “O kad�nda hay�r yoktur, o cehennemliktir.” buyurdu.

Ayn� adam; “Ey Allah’�n Elçisi! Falan kad�n da farz namazlar� k�l�yor, ihtiyaç 

sahiplerine peynir da��t�yor, kom�ular�n� da incitmiyor.” dedi.

Peygamberimiz (as) de, “O kad�n cennetliktir.” buyurdu.

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

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

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

A�a��daki metni okuyunuz. Birinci kad�n�n 

cehennemlik, ikinci kad�n�n cennetlik olma-

s�n�n sebebi hangi ahlâkî özelliklerdir? Dü-

�ünüp yaz�n�z.

2

a. Lâ ilâhe illâllah Muhammeden resûlullah.

b. Lâ ilâhe illâllah Muhammedun resûlullah.

c. Lâ ilâhe illâllah Muhammeden resûlallah.

d. Lâ ilâhe illâllah Muhammedun resûlallah.

A�a
cehe
s�n�n

a. 

b. 

c. 

d. 

1 �nsanlar bu 
sözü inanarak söy-

lerlerse Müslüman 

olurlar ve �slâm halka-

s�na kat�lm�� olurlar. Bu 

sözün do�ru söyleni�i 

a�a��dakilerden han-
gisidir?

Kur Sonu Genel De�erlendirme

7

8

Namaz hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için bk. 

Dinimizi Ö�reniyoruz 

1, s. 48

e

OKUMA PARÇASI

�slâm’�n be� �art� vard�r
Bunu bilen bahtiyard�r
Hakk kat�nda çökerek diz
Bu �artlar� sayal�m biz

Be� vakitte namaz k�lmak
Böyle mümkün Hakk’� bulmak
Müminlerin mirac� o
Hepimizin ba� tac� o

Oruç tutmak tam otuz gün
Her Türk için bayram dü�ün
Günü güne ekleriz biz
Ramazan� bekleriz biz

�SLÂM’IN �ARTLARI

Esma K�l�ç
(Diyanet Çocuk Dergisi, A�ustos 2004)

Zengin olup hacca gitmek
Beytullah’� tavaf etmek
Hem farz hem de güzel âdet
Çok zevklidir bu ibadet

Malca zengin olanlara
Kalbi a�kla dolanlara
Farz k�l�nm�� zekât vermek
“K�rkta bir”le sevap dermek

Elde Kur’an, kalpte iman
Gece gündüz her Müslüman
Der: “Lâ ilâhe illâllah
Muhammedün Rasûlullah

Okuma Parças� 
kö�elerinde…
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Haz�rl�k Sorular�

1. Aile büyüklerinize kelime-i tevhid ya da kelime-i �ehadetin anlam�n� sorunuz ve 
elde etti�iniz bilgileri not ediniz.

2. Bu ezanlar -ki �ahadetleri dinin temeli-
 Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
 �stiklâl Mar��’m�z�n bu dizelerindeki “�ahadet” kelimesinin anlam�n� ara�t�r�n�z.

1. Seccade, Kâbe, iftar, yard�mla�ma kavramlar�n�n ça�r��t�rd��� birer ibadet 
ismi bulunuz.

2. Peygamberimiz (as) “Namaz dinin dire�idir.” demi�tir. Sebebi sizce ne 
olabilir?

1. Görmedi�iniz bir �eyin varl���na inan�r m�s�n�z? Neden?
2. “Kutsal kitap” ne demektir? Kutsal kitab�m�z�n ad� nedir?
3. “Yalanla iman bir arada bulunmaz.” atasözümüzün anlam�n� ara�t�r�n�z.



itikat
ÜN�TE

1
1. Kelime-i Tevhid

2. Kelime-i �ehadet

3. �slâm Dininin Temeli: 
Kelime-i Tevhid ve 
Kelime-i �ehadet

ÜN�TE

2
1. �slâm Nedir?
2. �slâm Be� Esas Üzerine Kurulmu�tur

ÜN�TE

3
1. �man Nedir?
2. Mümin ve Müslüman Kimdir?
3. �man�n Esaslar� Alt�d�r

ÜN�TE

1
1. Kelime-i Tevhid

2. Kelime-i �ehadet

3. �slâm Dininin Temeli: 
Kelime-i Tevhid ve 
Kelime-i �ehadet

ÜN�TE

2
1. �slâm Nedir?
2. �slâm Be� Esas Üzerine Kurulmu



1 Kelime-i Tevhid

1. ÜN�TE

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i �ehadeti Ö�reniyoruz

2 Kelime-i �ehadetKelime-i �ehadet

“Kelime-i �ehadet” ifadesi de kelime-i tevhid gibi iki sözcükten olu�an bir isim tamlamas�-

d�r: kelime ve �ehadet.

“�ehadet” sözcü�ü, bir �eyin gerçekli�i-
ni do�rulama, tasdik etme anlam�na gelir. 

Kelime-i �ehadet ile kelime-i tevhid yak�n 

anlamlara ve farkl� söyleyi� biçimlerine sa-

hip iki ifadedir. Kelime-i �ehadet; “Ben kabul 
ederim ki Allah’tan ba�ka ilâh yoktur. Ve yine 
kabul  ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve 
elçisidir.” anlam�na gelir.
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“Kelime-i tevhid” ifadesi kelime ve tevhid sözcüklerinden olu�an bir isim tamlamas�d�r.

“Kelime”, söz anlam�na gelir. “Tevhid” ise Allah’�n bir ve tek olmas� demektir. Kelime-i 

tevhid Türkçe’de “tevhid cümlesi” olarak ifade edilebilir. Kelime-i tevhidi söyleyen ki�i 

�unlara inand���n� aç�klam�� olur: 

Allah d���nda inan�p boyun e�ilecek hiçbir varl�k yoktur.
O, ibadet edilmeye lay�k tek ve biricik ilâht�r.
Hz. Muhammed O’nun elçisidir.

�nsanlar bu sözü inanarak söylerlerse mümin olurlar.

Kelime Tevhid Kelime-i Tevhid++ ==

ilâh: Kendisine tap�lan, ibadet edilen varl�k, mâbud. 

kelime: Söz, sözcük.

mümin: Allah’a, Hz. Muhammmed’e (as) ve onun bildirdi�i her �eye kalpten inan�p boyun e�en ki�i, 

inançl�, imanl�.

resûl: �nsanlara Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran, onlar� dine ça��ran kimse. Türkçe’de elçi, peygamber, nebi, 

yalvaç kelimeleri de e� anlaml�s� olarak kullan�l�r.

Kelime �ehadet Kelime-i �ehadet++ ==

Allah’tan ba�ka ilâh yoktur,

Muhammed, Allah’�n elçisidir.

Ve yine kabul ederim ki Muhammed 
O’nun kulu ve elçisidir.

Ben kabul ederim ki Allah’tan ba�ka 
ilâh yoktur. 



Tan�kl�k ederim ki
Yoktur ba�ka bir ilâh.
Bizi yoktan var eden
Elbette yüce Allah.

Rahmetiyle donat�r
Yaz�, k���, bahar�.
Bizler O’nu severiz,
O da tüm çocuklar�.

Gönlümüzün solmayan
En nadide gülüdür
Ve Muhammed Mustafa
Allah’�n resûlüdür.

Onun güzel sözünde
Açar rahmet çiçe�i,
Sevgisiyle ku�at�r
Geçmi�i, gelece�i.

�SLÂM’IN ANAHTARI

Bestami Yazgan

1. KUR

�tikat

3
�slâm Dininin Temeli:�slâm Dininin Temeli:

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i �ehadetKelime-i Tevhid ve Kelime-i �ehadet

(Dü� De�irmeni Kitapl���, �lk Ö�rendiklerim Dizisi’nden yay�nevinin izniyle al�nt�lanm��t�r.)

OKUMA PARÇASI
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Kelime-i tevhidi veya kelime-i �ehadeti söyledi�imizde �unlar�
kabul etti�imizi bildirmi� oluruz:

� Bütün varl�klar� yaratan ve ya�atan tek bir ilâh vard�r. O, Allah’t�r. O’nun d���n-
da ibadet edilmeye lay�k hiçbir ilâh bulunmamaktad�r.

� Allah’�n insanlara do�ru yolu göstermek üzere gönderdi�i Hz. Muhammed (as), 
Allah’�n kulu ve elçisidir.

Kelime-i tevhid ve kelime-i �ehadet, �slâm’�n özü ve özetidir. �slâm dininin bu sözlerle ifa-

de edilen esas ve ilkelerine gönülden uyan ki�ilere Müslüman ve mümin denir. Bu sözleri 

söyleyen insanlar, birbirlerine karde�li�in gerektirdi�i �ekilde davran�rlar.

Kelime-i tevhid ve kelime-i �ehadeti söylemek insana 

önemli sorumluluklar yükler. Çünkü bunlar� kabul edip 

söyleyen ki�inin, hayat�n�, bu sözlerin içeri�ine uygun 

olarak düzenlemesi ve sürdürmesi gerekir. Bu sayede 

insan birçok kazanç elde eder: Dünyada milyonlarca kar-
de� ve mutlu bir hayat, ahirette ise cennet.

Kim Allah’tan ba�ka hiçbir ilâh olma-

d���na ve Muhammed’in (as) Allah’�n 

elçisi oldu�una �ehadet ederse Allah 

ona cehennem ate�ini yasaklar.

Hadis-i �erif



MÜSLÜMAN?
“Müslüman kime denir?” A�a��daki silinmi� k�s�mlar� tamamlarsan�z cevab� da bulursunuz. 

1. ÜN�TE

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i �ehadeti Ö�reniyoruz� �

Kelime-i tevhid ile kelime-i �ehadeti 
söyleni� ve anlam aç�s�ndan kar��la�t�r�n�z. 
Aralar�ndaki farkl�l�klar� inceleyiniz.

A�a��daki kutucuklarda harfler �ifreli olarak verilmi�tir. �ifreyi yukar�daki �ifre anahtar�n-
dan yararlanarak çözdü�ünüzde kelime-i �ehadetin anlam�n� elde edeceksiniz.

YAN�...

�ifre 
anahtar�

� � � � � � � � � � 	 � 
 � �  .

� 
 � � � � � � � �  � � � � 
  , � � � �  ’ � �

� � � � � � � �  � � � � � � . � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � 
 � � � � � � � � � �  ’ � � �

� � � 
 �  � � � � � � � � 	 � � � � �

A B Ç D E H I � K L M N O R S � T U V Y

16



1. KUR

�tikat

 G�ZL� KEL�MELER
A�a��daki hece ve kelimelerden kelime-i tevhidin anlam�n� olu�turanlar� siliniz. 
Geriye kalan heceleri birle�tiriniz. Bakal�m ne ç�kacak?

me-i
hamAllah’tan tevAllah’�n

tur

lâh

med
Mu

ba�

hid

li

yok

çi

dir
isi

ka ke el

 NE DEMEK?
1. Yandaki karelerde bütün V, O, C, G, Z harflerini 

karalay�n�z.

2. Kalan harfleri ve noktalama i�aretlerini a�a��daki 
alana s�ra ile yan yana yaz�n�z.

3. F’leri silip kelime aral��� olarak kullan�n�z.

4. �imdi okuyabilirsiniz. 

Z O � C L C V O A G
H : F K V O G E Z C
V N G D Z O C � V Z
S C � Z G N C G E V
V F G O T G A Z C Z
G P Z I G C O L G A
G O N , G F V O � G
B V C A O G Z D Z G
E V G T O V F Z E O
C G D Z V � G L O Z
V E G Z N , F V M C
A G B Z O U G D . V
F Z T V Z A G N C O
R V Z G Z I O . V G

KARALAMACA
A�a��daki tabloda kare “�” i�areti olan kutucuklar� boyad���n�zda dinimizin temel ilkesini 
bulacaks�n�z. Haydi boyamaya ba�layal�m.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Allah’�n bütün peygamberler arac�l���yla gönderdi�i di-

nin ortak ad� “�slâm”d�r. �slâm, inananlar� hem dünyada 

hem de ahirette mutlulu�a ula�t�racak dindir. Bu dine 

inanan kimselere “Müslüman” denir. Bizleri Müslüman 

olarak yaratt��� ve Müslüman olarak ya�att��� için Rabbi-

mize hamd olsun.

Müslüman olmak, Kur’an’da bildirilenlere 

bir bütün olarak inanmay� ve buna göre 

ya�amaya çal��may� gerektirir. �slâm, hem 

insan�n Allah’la ili�kisini, hem kendi iç dün-

yas�n� hem de di�er insanlar ve varl�klarla 

ili�kilerini düzenler. Adalet, sevgi, sayg�, 

merhamet, mutluluk, bar��, huzur ve güvenlik gibi de�erlerin kazan�lmas�n� ve uygulan-

mas�n� hedefler.

�nsanlar �slâm’�n bildirdi�i inanç, ibadet ve 

ahlâk kurallar� sayesinde mutlu ve huzurlu 

olurlar. Gelece�e ve ahirete, güvenle ve 

umutla bakarlar. Bizleri bu nimetlere ka-

vu�turdu�u için Rabbimize ne kadar �ük-

retsek azd�r. 

1 �slâm Nedir?�slâm Nedir?

2. ÜN�TE

�slâm ve �slâm’�n Be� Esas�

Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size 
nimetimi tamamlad�m ve sizin için din olarak 

�slâm’� seçtim.

5 / Mâide Suresi, 3. ayet

A

Kim �slâm’dan ba�ka bir din ararsa, (bilsin 
ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o 
ahirette hüsrana u�rayanlardan olacakt�r.

3 / Âl-i �mrân Suresi, 85. ayet

A
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ahiret: Ölümle ba�layan, dünya hayat�ndan farkl� ve sonsuz olan hayat, öbür dünya, öteki dünya.

din: Ak�l sahibi insanlar�n kendi bilinçli seçimleriyle tercih ettikleri; onlar� iyi, güzel ve do�ru olan �eylere 

yönlendiren ilâhî hüküm ve ö�ütler bütünü.

�slâm: Bar�� ve esenlik, selamet, ba�lanma, boyun e�me, teslim olma, selam verme, hay�r ve iyilik dileme.

3 / Âl-i �mrân Suresi, 19. ayet

�üphesiz Allah kat�nda din 
�slâm’d�r.

A

Bütün peygamberlerin insanlara bildirdi�i temel ilkeler �unlard�r:

� Allah’�n varl���na ve birli�ine inanmak

� O’ndan ba�kas�na kulluk etmemek

� Allah’�n peygamberlerine ve onlarla gönderdi�i kutsal kitaplara inanmak

� Ölümden sonra dirili�e ve ahiret hayat�na iman etmek

� Temel ahlâkî erdemlere göre ya�amak



1. KUR

�tikat

�slâm dininin temel özellikleri �u �ekilde s�ralanabilir:

� �lâhî bir dindir.

� �nsan yarat�l���na uygundur.

� Akl�n rahatl�kla anlayabilece�i ve vicdan�n kabullenece�i bir dindir.

� �nsanlara kolayl�klar sunar ve kolayca uygulan�r.

� Anla��l�r, yal�n ve sade ilkelere sahiptir.

� �man, ibadet ve ahlâk esaslar�, insan� gerek bireysel hayat�nda gerekse toplum-
sal hayat�nda huzur, mutluluk ve bar��a eri�tirir.

� �badetler insan� e�itmeye ve onun ahlâkî yönden geli�mesini sa�lamaya yöneliktir. 

� Allah’la kul aras�nda arac� �ah�s ve kurumlar bulunmaz.

� Dünya ve ahiret, birey ve toplum, ruh ve beden, ak�l ve kalp aras�nda s�k� bir 
ba� kurup bunlar� bütünle�tirir.

� �lke ve kurallar� birbirleriyle çeli�kisiz bir bütünlük içindedir.

� En son ve en mükemmel dindir.

2 �slâm Be� Esas Üzerine Kurulmu�tur�slâm Be� Esas Üzerine Kurulmu�tur

Peygamber Efendimiz (as) bir hadisinde �slâm’� be� temel üzerine kurulmu� bir binaya 

benzetmi�tir. Hadiste say�lan be� öge, binan�n ta��y�c�s�, temelidir. Bina ise sadece te-

melden ibaret de�ildir. Binan�n iskeleti, duvarlar�, çat�s� ve daha birçok bölümü bulu-

nur. “�slâm” da be� temel üzerinde 

yükselen; inanç esaslar�, ibadetleri, 

görev ve haklara ili�kin ö�ütleri, 

ahlâk esaslar�yla kusursuz bir binaya 

benzer.

�slâm be� temel üzerine kurulmu�tur: 
a Allah’tan ba�ka ilâh olmad���n�, Muhammed’in (as) O’nun kulu ve resûlü oldu�unu kabul etmek, 
a Namaz k�lmak, 
a Zekât vermek, 
a Hacca gitmek, 
a Ramazan orucunu tutmak.

Hadis-i �erif
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Kelime-i �ehadet

“Ben kabul ederim ki Allah’tan ba�ka ilâh yoktur. Yine kabul ede-

rim ki Muhammed (as) Allah’�n kulu ve resûlüdür.” ifadesi bir kim-

senin Müslümanl��a ilk ad�m�d�r. Bu sözleri diliyle söyleyip gönül-

den onaylayan ki�iye Müslüman denir.

Namaz K�lmak

�slâm dininin imandan sonra en çok önem verdi�i iba-

det namazd�r. Peygamberimiz (as) “Namaz dinin dire-

�idir.” buyurur. Peygamberimiz (as), k�yamet günü in-

sana ilk sorulacak amelin namaz oldu�unu bildirir.

Oruç Tutmak

Oruç, Allah’�n ho�nutlu�unu kazanmak için im-

sak vaktinden iftar vaktine kadar bilinçli olarak 

hiçbir �ey yiyip içmemek �eklinde yerine getirilen 

bir ibadettir. Oruç tutan kimse ayr�ca gün boyu 

güzel i�ler yapmaya, kalp k�r�c� ve kötü sözlerden 

uzak durmaya çal���r.

2. ÜN�TE

�slâm ve �slâm’�n Be� Esas�

Kelime-i �ehadet 

ve kelime-i tevhid 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 1, s. 14

Oruç hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için bk. 

Dinimizi Ö�reniyoruz 

2, s. 44

Namaz hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için bk. 

Dinimizi Ö�reniyoruz 

1, s. 48

20

amel: Bir kimsenin dinin buyruklar�n� yerine getirmek için yapt��� �ey, i�, eylem, ibadet tarz�.

Namaz, insan� hayâs�zl�ktan ve 
kötülükten al�koyar.

29 / Ankebût Suresi, 45. ayet

A

Ey iman edenler! Allah’a kar�� 
gelmekten sak�nman�z için oruç, sizden 
öncekilere farz k�l�nd��� gibi, size de farz 

k�l�nd�.

2 / Bakara Suresi, 183. ayet

A



1. KUR

�tikat

Hacca Gitmek

Hac, Mekke’de bulunan Kâbe’yi ve belirli kutsal 

yerleri, hac aylar�nda usulüne uygun olarak ziyaret 

etmektir. Namaz, kurban ve tavaf gibi birçok ibadet 

ile onlar�n hikmet ve faydalar�n� 

da içeren bir özelli�e sahiptir.

Zekât Vermek

Zekât, dinimizce zengin say�lan kimselerin, mallar�n�n belli 

bir oran�n�, Kur’an-� Kerim’de belirtilen hak sahiplerine Al-

lah r�zas� için vermeleridir. Zekât pek çok fayda ve hikmeti-

nin yan� s�ra sosyal dayan��ma ve ba-

r��� da sa�layan bir ibadettir.  

Kim çirkin söz söylemeden ve günah 
i�lemeden hac ibadetini yerine getirir-
se annesinden do�du�u gündeki gibi 

günahs�z olarak evine döner.

Hadis-i �erif
i

dHac hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 3, s. 34

n

rZekât hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 3, s. 46

Mutlulu�a uzanan 
Sevgi, dostluk yoluyum.
Ben Yüce Allah’�m�n
Küçücük bir kuluyum.

�pek gibi kalbimle
Mevlân�n hikmetiyim,
Son Resûl’e inanan
Muhammed ümmetiyim.

Ahirete, Kur’an’a,
Mele�e var iman�m.
Rabbime çok �ükür ki
Do�u�tan Müslüman�m.

Küçük Kul

Bestami Yazgan
(Dü� De�irmeni Kitapl���, �lk Ö�rendiklerim 
Dizisi’nden yay�nevinin izniyle al�nt�lanm��t�r.)

OKUMA PARÇASI

�rr ))
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(Allah,) bana ya�ad���m sürece 
namaz� ve zekât� emretti.

19 / Meryem Suresi, 31. ayet

A



SIRALAMADAN OLMAZ
A�a��daki paragrafta baz� kelimelerin harflerinin s�ras� kar��t�r�lm��t�r. 

Kelimelerin harflerini do�ru �ekilde s�raya diziniz. Paragraf� düzelterek 
a�a��da bo� b�rak�lan alana yaz�n�z.

âs�ml, peygamberimiz aHrztei Muhammed taraf�ndan bize 
ebtl�i edilen dindir. Bu ind, be� temel öge üzerine bina 
edilmi�tir: Kelime-i eh�date, anazm, ezâkt, ahc, urço.

2. ÜN�TE

�slâm ve �slâm’�n Be� Esas�

SIRALAMADAN OLMAZ

sas�

ORTAK BA�LIK
Alt� çizili maddelerin ortak ba�l��� nedir? Bulup a�a��daki alana yaz�n�z.

• Gusül abdesti almak 

• Kelime-i �ehadeti söylemek 

• Abdest almak 

• Sadaka vermek • Teyemmüm yapmak 

• Namaz k�lmak

• Umre yapmak

• Oruç tutmak

• Hacca gitmek

• �ftar etmek 

• Sahura kalkmak

• Ezan okumak

• Kurban kesmek

• Zekât vermek
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1. KUR

�tikat

YAZIM HATALARI
A�a��daki kelimelerin yaz�m�ndaki hatalar� düzelterek do�rular�n� altlar�ndaki 
kutucuklara yaz�n�z.

Pey�amber

PeygamberPeygamber

�zlâm
Müsliman

Nemaz 
k�lmak

�laah

Zekaat 
vermekRemezan

Ahret

Oruc

1. �slâm, en son ve en mükemmel dindir.

2.�slâm, insan yarat�l���na uygun olmayan bir dindir.

3. �slâm, ilâhî bir dindir.

4. �slâm, kolayca uygulanamayan bir dindir.

5. �slâm, zor anla��l�r ve karma��k ilkelere sahip bir dindir.

6. �slâm, eksikleri olan bir dindir.

Do�ru. 

Do�rusu �u: �slâm, insan yarat�l���na uygun bir dindir. 

DO�RUSU �U: …
A�a��daki cümlelerden yanl�� olanlar�n üzerini örnekteki gibi çiziniz ve altlar�na do�rular�n� 
yaz�n�z.
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�man; bir kimsenin �üphe duymaks�z�n bir �eyi kabul etmesi, do�rulamas�, güven duya-

rak onaylamas� anlam�na gelir. 

Dinimizde iman kelimesi en genel �ekliyle; Peygamberimizin (as) Allah’tan ald��� haberle-

ri, emir ve hükümleri kabul edip bunlar�n do�ru oldu�una gönülden 

inanmak anlam�na gelmektedir. �man en özlü biçimiyle “kelime-i tev-

hid” ve “kelime-i �ehadet”te ifade edilir. 

Yarat�lan bütün varl�klar içerisinde insan, baz� özellikleriyle di�er varl�klardan ayr�l�r. Bu 

özelliklerin ba��nda da insan�n inanan ve ba�lanan bir varl�k olmas� gelmektedir. Tarih 

boyunca bütün insanlarda bu özellik hep var olagelmi�tir. �nsanlar birbirlerinden farkl� 

inanç biçimlerine sahip olsalar ve bazen yanl�� uygulamalar yapsalar da inanmak insan 

için vazgeçilmez bir ihtiyaçt�r.

�nanmak ve ba�lanmak insan�n yarat�l���nda vard�r. �nsan� mutlu ve huzurlu yapan, güven 

içerisinde hayat�n� devam ettirmesine yard�mc� olan �ey inanc�d�r. �nsan, din ve iman sa-

yesinde gerçek bir huzura ve mutlulu�a kavu�abilir. �nsanlar iman sayesinde hayatlar�n� 

anlams�zl�ktan, belirsizlikten, gelece�e dair endi�elerden kurtar�p anlaml� ve ya�an�l�r hâle 

getirebilirler. Huzur, güven ve mutlulu�a, ancak iman�n ayd�nl���yla ula��labilir. 

1 �man Nedir?�man Nedir?

3. ÜN�TE

�man ve �man�n Alt� Esas�

2 Mümin ve Müslüman Kimdir?

Mümin;  Allah’a, Hz. Peygamber’e (as) ve onun getirdi�i her �eye kalpten inan�p bunlar� 

kabul eden ki�iye denir. Müslüman ise Allah’�n dinine ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdi�i 

her �eye gönülden teslim olup inand�klar�n� ya�amaya çal��an ki�iye denir. 

3 �man�n Esaslar� Alt�d�r�man�n Esaslar� Alt�d�r

�slâm dinini kabul eden biz müminlerin inanmas� gereken baz� esaslar vard�r. Bunlar 

Allah’a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, kaza ve kadere 

iman, ahirete imand�r. �man esaslar� “Âmentü” ad�yla bilinen metinde de say�lmaktad�r.

kl d l B

Kelime-i �ehadet 

ve kelime-i tevhid 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 1, s. 14
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1. KUR

�tikat

Allah’a iman 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 2, s. 14

25

Peygamber, Rabbinden 
kendisine indirilene iman 
etti, müminler de (iman 
ettiler). Her biri;  Allah’a, 
meleklerine, kitaplar�-
na ve peygamberlerine 

iman ettiler. 
2 / Bakara Suresi, 285. ayet

A

Allah’a �man

Rabbimiz Yüce Allah’a iman etmek, bütün iman esaslar�n�n özü ve temelidir. Allah’a iman 
etmek, O’nun varl���n� ve birli�ini kabul etmek anlam�na gelir. Bu kabul, O’na �üphe 
duymaks�z�n kalpten bir inanc�, ibadete lay�k tek varl���n Allah oldu�u-
nu benimsemeyi ve buna göre hareket etmeyi gerektirir. Müslüman, 
Allah’� Kur’an-� Kerim’in ve Hz. Peygamber’in (as) bildirdi�i isimleri ve 
özellikleriyle tan�r ve kabul eder. 

Ben iman ederim;

Allah’a,

meleklerine,

kitaplar�na,

peygamberlerine,

ahiret gününe,

kadere,

hayr�n ve �errin Allah’tan oldu�una,

ölümden sonra dirili�in hak oldu�una…

Ben kabul ederim ki

Allah’tan ba�ka ilâh yoktur.

Ve yine kabul ederim ki

Muhammed

O’nun kulu

ve elçisidir.  

 

 

    
  



inkârc�: Peygamberi ve onun Allah’tan getirdi�i buyruklar� kabul etmeyen ki�i. 

vahiy: Allah’�n, peygamberlerine mesajlar�n� bildirmesi.

Meleklere �man

Melekler Allah’�n nurdan yaratt���, gözümüzle göreme-
di�imiz varl�klard�r. Özellikleri hakk�nda bildiklerimiz 
Kur’an ayetlerinde ve Hz. Peygamber’in (as) aç�klamala-
r�nda verilen bilgilerle s�n�rl�d�r. Bu bilgilere göre melek-
lerin cinsiyetleri yoktur, yeme içme gibi ihtiyaçlar� bulun-
maz. Daima Allah’�n emirlerini yerine getirirler. Hiçbir zaman isyan etmezler. Gece gündüz 
Allah’� anarlar. Mümin kullar için dua edip Allah’�n emriyle onlara yard�m ederler. Güzel 
kokulardan, güzel sözlerden, güzel eylemlerden, 

ö�renme ve ö�retme ortamla-
r�ndan ho�lan�rlar. Kur’an din-
lemeyi çok severler.

Kitaplara �man

Kutsal kitaplar, Allah taraf�ndan gönderilen, 
ilâhî bilgiler içeren, yol gösterici kaynaklar-
d�r. Bu kitaplar sayesinde insan dünya ha-

yat�nda iyiyi, do�ruyu ve 
güzeli bulur; kötü, yanl�� 
ve çirkin olan �eylerden 
de uzakla��r. 

Peygamberlere �man

Peygamberler, Allah’�n mesajlar�n� insanlara ula�-
t�rmakla görevlendirilen insanlard�r. Bu görevi ye-
rine getiren peygamberler ayn� zamanda kendileri 
de birer mümin olarak hayatlar�yla insanlara örnek 
olmu�lard�r. Pek çok zorluklarla kar��la�m��lar ama 

y�lmaks�z�n görevlerini yerine ge-
tirmi�lerdir. Biz Müslümanlar, ilk 
peygamber olan Hz. Âdem’den (as) son peygamber Hz. Muhammed’e 
(as) kadar gönderilmi� bütün peygamberlere iman ederiz. 

3. ÜN�TE

�man ve �man�n Alt� Esas�

ö
r
l

Meleklere iman 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 3, s. 14

t
p
(

Peygamberlere iman 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 2, s. 24

g
v
d

Kitaplara iman 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 3, s. 22

26

Göklerde ve yerde bulunan canl�lar ve 
melekler büyüklük taslamadan Allah’a 

boyun e�erler.

16 / Nahl Suresi, 49. ayet

A

Allah, müjdeciler ve uyar�c�lar olarak 
peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, 
insanlar�n anla�mazl��a dü�tükleri �eyler 
konusunda, aralar�nda hüküm vermek 

üzere kitaplar� hak olarak indirdi.

2 / Bakara Suresi, 213. ayet

A

Kim Allah’a inan�rsa Allah onun 
kalbini do�ruya iletir.

64 / Te�âbun Suresi, 11. ayet

A

Biz peygamberleri ancak 
müjdeleyiciler ve uyar�c�lar olarak 

göndeririz. Kim iman eder ve kendini 
düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar 

mahzun da olacak de�illerdir.

6 / En’âm Suresi, 48. ayet

A



1. KUR

�tikat

Kader ve Kazaya �man

Kader, Allah’�n kainattaki kanunlar� ve ölçüleri; kaza 
ise olaylar�n o kanun ve ölçülere göre meydana gel-
mesidir. Her �ey, Allah’�n bilgisi dâhilindedir, O’nun 
bilgisi ve yaratmas�yla gerçekle�ir. Kader ve kazaya 
iman, Allah’�n ilim, irade, kudret gibi s�fatlar�na inan-
man�n bir sonucudur. Kader ve kazaya iman etmek; 
hay�r ve �er, iyi ve kötü, canl� ve cans�z, faydal� ve 
faydas�z ne varsa hepsinin Allah’�n bilgisi, dile-
mesi, kudreti, hikmeti ve yaratmas� ile oldu�una, 

Allah’tan ba�ka yaratan ol-
mad���na inanmak demek-
tir. �nsan ne yapmak isterse 
kendi iradesiyle seçer. �nsan 
yapt��� seçimlerden ve ey-
lemlerinden sorumludur.

Ahirete �man

Ahiret; son, sonra olan, son gün gibi anlamlara gelir. �nsan�n ölümüyle ba�lay�p çe�itli a�ama-
lardan sonra sonsuza kadar sürecek olan hayata ahiret hayat� denir. Ahirete iman, Müslüma-
n�, insan�n ve di�er varl�klar�n bo� yere yarat�lmad���, amaçs�z olmad�klar� sonucuna götürür. 
Bu inanç, insanlar�n dünya hayat�n�n �ekillenmesinde önemli bir rol üstlenir. Mümin insan, 
ahirete iman etti�i için dünyay� bir s�nav yeri olarak de�erlendirir. Ölümü bir son ve yok 
olu� olarak görmez. Sonsuz hayat�n� cennette geçirmek amac�yla dünya hayat�nda kendisi-

ne sunulan imkânlar� ve f�rsatlar� en iyi 
�ekilde de�erlendirmeye çal���r. Sorum-
luluklar�n� yerine getirir. �yi de olsa kötü 
de olsa bütün yapt�klar�ndan hesaba çe-
kilece�ini bildi�i için hayat�n� bu sorum-
luluk duygusuna göre ya�ar; tutum ve 
davran��lar�n� buna göre düzenler.

m
tir
ke
ya
le

Kader ve kazaya iman 

için bk. Dinimizi Ö�re-

niyoruz 3, s. 26

Allah’�n s�fatlar� için 

bk. Dinimizi Ö�reniyo-

ruz 2, s. 16-17

Ahirete iman 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 2, s. 31

�üphesiz Allah’a kar�� gelmekten sak�nanlar, cen-
netler içinde ve p�narlar ba��ndad�rlar. Onlara,  

“Girin oraya esenlikle, güven içinde.” denilir. Biz 
onlar�n kalplerindeki kini söküp att�k.  Art�k onlar 
sedirler üzerinde, karde�ler olarak kar��l�kl� otu-
rurlar. Onlara orada hiçbir yorgunluk dokunmaz, 

onlar oradan ç�kar�lacak da de�illerdir.

15 / Hicr Suresi, 45-48. ayetler

A

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Kader kelimesinin ölçü, miktar, 

bir �eyi belli ölçüye göre yapmak 

ve belirlemek anlamlar�na geldi-

�ini biliyor muydunuz?

27

Allah’�n dilemesi olmad�kça siz 
dileyemezsiniz. �üphesiz Allah hakk�yla 

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

76 / �nsan Suresi, 30. ayet

A



3. ÜN�TE

�man ve �man�n Alt� Esas��

BUL ve DE���T�R
A�a��daki cümlede ne yazd���n� merak ediyorsan�z bütün �’leri “e” ile, bütün �’leri “a” 

ile ve bütün �’leri “r” ile de�i�tiriniz.

Ben All�h’a, O’nun mel�kl��ine, kit�pl���na, p�yg�mb��le�in� ve 

�hi��t günün� , k�d��e, h�y��n ve ����in All�h’t�n oldu�un� , 

ölümd�n son�� di�ili�in H�k oldu�un� in�n���m.

Ben iman ederim;

peygamberlerine,

meleklerine,

kitaplarına,

ölümden sonra dirilişin hak 
olduğuna...

hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna,

kadere,

Allah’a,

ahiret gününe,

Ve yine kabul ederim ki 
Muhammed O’nun kulu ve 
elçisidir. 

Ben kabul ederim ki Allah’tan 
başka ilâh yoktur.

E�LE�T�REB�L�R�M!
Âmentü duas�n�n Arapça cümleleri ile Türkçe kar��l�klar�n� e�le�tiriniz.
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ANAHTAR HARFLER
Anahtar harflerden yararlanarak bulmacay� çözünüz.

1. Olmu� ve olacak �eylerin hepsinin Allah 
taraf�ndan bilinmesi.

2. Peygamberimize (as) indirilmi� kutsal 
kitab�m�z.

3. �man�n esaslar�n�n say�s�.

4. �slâm dininden olan kimse.

5. �man�n temel esaslardan biri; Allah’�n 
varl���n� ve birli�ini kabul etme.

6. Allah’�n nurdan yaratt���, daima Allah’�n 
emirlerini yerine getiren varl�klara 
verilen ad.

7. Ezelde bilinen ve takdir edilen 
�eyin, zaman� ve yeri geldi�inde 
gerçekle�mesi.

8. �nanan, inançl�, imanl�.

9. K�yametin kopmas�yla birlikte ba�layacak olan ve çe�itli a�amalar� bulunan sonsuz 
hayata iman.

10. Bir kimsenin �üphe duymaks�z�n bir �eyi kabul etmesi ve güven duyarak onaylamas�. 

11. Allah’�n gönderdi�i vahyi di�er insanlara ula�t�ran kimse.

1. KUR

�tikat

K B L Y

H I P Z

C N U D

F R � S

H Ö Z B

F Y A D

K R S �

I L P U

B R P D

H Ö � L

M F K S

C I U Z

R D K �

F H Z L

C B E P

Y Ö U S

K F Ö I

C S D H

Z Y � R

B U L P

S D U Z

R K I B

� Y T H

F Ö P C

C P H Ü

B K Ö I

L Z R S

D U F �

Mavi kutucuklarda yazan 
harfler di�er kutucuklarda 
da tekrarlan�yor. Ancak 
di�er kutucuklarda birer 
harf  var ki mavi kutucuk-
ta yer alm�yor. Bu harfleri 
bulunuz. 

Sonra bunlar� yukar�da 
bo� b�rak�lan yere uygun 
s�ralama ile yaz�n�z. 

TEKRARLAMAYAN HARFLER

K

U

T

S

A

L

K

�

T

A

P

1

2

3

4

6

5

11

9

8

7

10
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Haz�rl�k Sorular�

1. Camiler hangi amaçlarla kullan�l�r?
2. Yüce Rabbimizin bize verdi�i nimetlere nas�l �ükredebiliriz?
3. Allah’a kulluk etmek ne demektir? Büyüklerinize sorarak ö�renmeye 

çal���n�z.

1. Abdest niçin al�n�r?
2. “Temizlik imandand�r.” sözünün kime ait oldu�unu ara�t�r�n�z? Bu sözün 

dü�ündürdüklerini arkada�lar�n�zla payla��n�z.
3. Gusül abdestine dilimizde niçin “boy abdesti” de dendi�ini dü�ününüz.
4. Abdest ve gusül, ibadetler için suyla yap�lan ön haz�rl�klard�r. Peki ya su 

bulamazsak ne yapar�z?

1. Bir gün içinde k�l�nan namazlar�n adlar�n� ö�reniniz. Niçin bu adlar�n 
verildi�ini arkada�lar�n�zla tart���n�z.

2. Namaz k�larken hangi yöne döneriz? Niçin?
3. Namaz k�lmaya ba�lamadan önce ne gibi haz�rl�klar yapar�z?



ibadet
ÜN�TE

1
1. �badet Nedir?

2. Niçin �badet Ederiz?

3. Ba�l�ca �badetlerimiz

4. Mükellefin Davran��lar� ile �lgili Kavramlar

ÜN�TE

2
1. Temizlik-�badet �li�kisi

2. Abdest

3. Gusül

4. Teyemmüm

ÜN�TE

3
1. Namaz K�l�yoruz

2. Be� Vakit Namaz

3. Cuma Namaz�

4. Namaz� Bozan Durumlar

1. �badet Nedir?

2. Niçin �badet Ed

ÜN�TE

2
1. Temizlik-�badet �li�kisi�li�kisi

2. Abdest

1. Namaz K�l�yoruzz

2 Be� Vakit Namaz



1 �badet Nedir?

1. ÜN�TE

�badetlerimiz

2 Niçin �badet Ederiz?Niçin �badet Ederiz?
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�badet, en geni� anlamda varl�klar�n, Allah’a boyun e�meleri, O’na içten sevgi ve sayg� 

göstererek kulluk yapmalar� demektir. Özel anlamda ise ibadet, Allah’�n ho�nutlu�unu 

kazanmak ve O’na yak�n olmak için Allah taraf�ndan emredilen ve Hz. Peygamber (as) 

taraf�ndan uygulamal� olarak gösterilen namaz, oruç ve hac gibi amellere denir. Bu-

nunla birlikte Allah’�n r�zas�n� kazand�racak her hareket, davran��, duygu ve dü�ünce 

de ibadettir.

Bir Müslüman, yaln�z iman etmekle de�il inand��� ilkeleri uygulamak ve ya�amakla da 

yükümlüdür. Allah’a inand���n� söyleyen ki�inin gönülden ve isteyerek Rabbine yönel-

mesi, kulluk etmesi, boyun e�mesi ve itaat etmesi gerekir. Çünkü Allah’a ibadet etmek, 

O’na duyulan sevginin ve �ükran�n bir sonucudur. Her türlü nimeti veren, yaratt�klar�n�n 

her �eyinden haberdar olan, her �eyin tek ve gerçek 

sahibi olan Rabbimiz, elbette sayg� ve sevginin en yü-

cesine lay�kt�r. 

Hayat�n her an� ve alan�, Allah’a sayg� ve sevgi göster-

mek, O’nun r�zas�n� kazanmak için f�rsat ve imkânlar 

içerir. �badet, insan�n, Allah’a kar�� sorumluluklar�n� 

yerine getirmesiyle birlikte, içinde ya�ad��� toplumla, bizzat kendisiyle, hatta dünyadaki 

bütün canl� ve cans�z varl�klarla kurdu�u ili�kileri de içine al�r. Evde, okulda, sokakta, 

al��veri�te, oyunda ve daha pek çok durumda Allah’�n r�zas�na uygun davranmak müm-

kündür. �slâm’�n belirledi�i ilkeler do�rultusun-

da insan�n ortaya koydu�u her davran��, sahip 

oldu�u her duygu ve dü�ünce ibadettir. �man 

ile davran��lar aras�ndaki ili�ki kar��l�kl�d�r. �ba-

det, iman�n davran��larda görünen hâlidir.

A

15 / Hicr Suresi, 99. ayet

Sana ölüm gelinceye kadar 
Rabbine ibadet et.

B�L�YOR MUYDUNUZ?

�badet kelimesinin itaat etmek, 

boyun e�mek, sayg� göstermek, 

isyan etmemek anlamlar�na gel-

di�ini biliyor muydunuz?



1. KUR

�badet

3 Ba�l�ca �badetlerimizBa�l�ca �badetlerimiz
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Yukar�da aktar�lan, hayat�n tamam�n� ku�atan ibadet 

anlay���ndan ba�ka, bir de zaman�, yeri, yap�l�� tarz� 

ve miktar� dinimizce belirlenmi� özel ibadetler vard�r. 

Dinimizin temel esaslar� olan ibadetlerimizin ba�l�ca-

lar� �unlard�r: namaz, oruç, zekât, hac. Bunlar� yap�l-

ma �ekli yönünden kendi içinde üç gruba ay�rabiliriz: 

Bedenle yap�lanlar (namaz, oruç), malla yap�lanlar 

(zekât) ve hem beden hem malla yap�lanlar (hac).

Namaz

Namaz, ak�ll� ve ergenlik ça��na gelmi� her Müslüman�n 

yerine getirmek zorunda oldu�u, belirli �artlar�, vakitleri 

ve �ekilleri olan farz bir ibadettir. Namaz�n vaktinde k�l�n-

mas� Allah’�n en sevdi�i davran��lar aras�ndad�r. Nama-

z�n vaktinde k�l�nabilmesi için dinimizin sa�lad��� birçok 

kolayl�k vard�r. Örne�in su bulunmad���nda teyemmüm 

yaparak, hasta olundu�unda oturarak ya da uzanarak namaz k�l�nabilmektedir.

Namaz, müminin ruhunu ve gönlünü Allah’a açmas�, O’ndan rahmet 

ve bereket dilemesi, O’na olan derin sayg�s�n� ifade etmesi, O’nun yüce-

li�i kar��s�nda kendi acizli�ini itiraf edip boyun e�di�ini göstermesidir. 

Oruç

Ramazan ay� boyunca oruç tutmak �slâm’�n be� esas�n-

dan biridir. Oruç, bedenle yap�lan ibadetlerdendir. Oruç 

tutmak “tan yerinin a�armas�ndan gün bat�m�na kadar 

Allah r�zas� için ibadet maksad�yla yemek içmek gibi dav-

ran��lardan uzak durmak” demektir. Oruç, ergenlik ça��-

na gelmi� ve ak�l sa�l��� yerinde olan 

her Müslüman�n sorumlu oldu�u bir ibadettir. Allah r�zas� için tutulan 

oruç, birçok bireysel ve toplumsal fayday� da beraberinde getirir. 

29 / Ankebût Suresi, 45. ayet

Kitaptan sana vahyolunan� oku, 
namaz� da dosdo�ru k�l. Çünkü 
namaz, insan� hayâs�zl�ktan ve 

kötülükten al�kor.

A

Yap�lma �ekli Yönünden �badetler

Bedenle Yap�lan �badetler

namaz, oruç

Malla Yap�lan �badetler

zekât

Hem Beden Hem Malla 

Yap�lan �badetler

hac

N

v

li�

Namaz hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için bk. 

Dinimizi Ö�reniyoruz 

1, s. 48

2 / Bakara Suresi, 183. ayet

Ey iman edenler! Allah’a kar�� 
gelmekten sak�nman�z için 

oruç, sizden öncekilere farz 
k�l�nd��� gibi size de farz k�l�nd�.

A

h

o

Oruç hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için bk. 

Dinimizi Ö�reniyoruz 

2, s. 44
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�badetlerimiz
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Zekât

Zekât, �slâm dininin be� esas�ndan biridir. 

Ki�inin, sahip oldu�u mal�n bir miktar�n�, 

Kur’an-� Kerim’de belirtilen kimselere, iba-

det maksad�yla, Allah r�zas� için vermesidir. 

Her y�l zekât vermek, gerekli �artlar� ta��-

yanlara farzd�r. Zekât vermek, Kur’an’da pek çok yerde namaz k�l-

makla birlikte an�lm��t�r. Bu da zekât�n, Müslüman�n hayat�nda dinin 

dire�i say�lan namaz kadar önemli oldu�una i�aret eder. 

Hac

Hac, �slâm dininin be� esas�ndan biridir. Kâbe’yi ve et-

raf�ndaki kutsal mekânlar�, hac aylar�nda usulüne uygun 

olarak ziyaret etmektir. Gerekli �art-

lar� ta��yan her Müslüman�n ömrün-

de bir defa haccetmesi farzd�r.  

Sadaka

Sadaka, ki�inin s�rf Allah r�zas� için, muhtaç kimselere zekât d���nda mal�n�n bir k�sm�n� 
vermesi ve ba�kalar�na iyilik yapmas�d�r. Sadaka kavram�, Allah’�n ho�nutlu�unu kazan-
mak amac�yla yap�lan her türlü maddî harcamay� ve manevî fedakârl��� ifade eder. Bu 
sebeple sadaka, zekâttan daha geni� kapsaml�d�r. Sadaka vermek, çok büyük sevapt�r. 
Sadaka, Müslümanlar�n hay�r yollar�nda birle�ip kayna�malar�n� sa�layan manevî güç 
kayna��d�r. Peygamberimiz (as) de her f�rsatta Müslümanlar� sadaka vermeye te�vik et-
mi�tir. Nitekim yoksul sahabiler dahi çar��da su sat�p elde ettikleri ufak geliri sadaka vere-
rek bu sevaba ula�maya çal��m��lard�. Peygamberi-
mizin (as) “Veren el, alan elden üstündür.” sözü her 
devirde, Müslümanlar� “veren el” olmaya, helâl 
yoldan çal���p kazanmaya ve kazançlar�n� payla�-
maya do�ru harekete geçirmi�tir.

23 / Mü’minûn Suresi, 1-4. ayetler

Müminler gerçekten kurtulu�a ermi�lerdir. 
Onlar ki namazlar�nda derin sayg� içindedirler. 
Onlar ki faydas�z i�lerden ve bo� sözlerden 

yüz çevirirler. Onlar ki zekât� öderler.

A

Hz. Peygamber (as),  Allah r�zas� için 
sadaka veren ki�i hakk�nda her gün bir 
mele�in “Ya Rabbi! Mal�n� ba���ta bulu-
nana kar��l���n� ver!” diye dua etti�ini 

bildirmi�tir.

Hadis-i �erif

y

m

d

Zekât hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 3, s. 46

o

l

d

Hac hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için bk. 

Dinimizi Ö�reniyoruz 

3, s. 34
3 / Âl-i �mrân Suresi, 97. ayet

Yolculu�una gücü yetenlerin 
haccetmesi,  Allah’�n insanlar 

üzerinde bir hakk�d�r.

A
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�badet

4 Mükellefin Davran��lar� ile �lgili KavramlarMükellefin Davran��lar� ile �lgili Kavramlar  

Yüce dinimiz �slâma göre, bir Müslüman�n ibadetlerden sorumlu say�lmas� için mükellef 
olmas� gereklidir. Mükellef, ergenlik ça��na gelen ve ak�l sa�l��� yerinde olan; dinin belir-

ledi�i hükümlerle yükümlü ve sorumlu tutulan ki�i demektir. 

Dinimizce mükellef (yükümlü) olan ki�inin, yapmak ve yap-

mamakla sorumlu tutuldu�u i�lere “ef’al-i mükellefin (yüküm-
lülerin i� ve davran��lar�)” denir.

�slâm’a göre mükellefin i� ve davran��lar� a�a��daki 8 s�n�ftan 

birine girer:

1. Farz: Yap�lmas� dinimiz taraf�ndan kesin bir �ekilde emre-

dilen davran��t�r. Farz� yerine getiren ki�i sevap kazan�r, yeri-

ne getirmedi�inde günah i�lemi� olur. 

2. Vacip: Farz kadar aç�k ve kesin bir delile dayanmamak-

la beraber dinimiz taraf�ndan ba�lay�c� bir �ekilde emredilen 

davran��t�r. Kurban, f�t�r sadakas�, vitir ve bayram namazlar� 

gibi. Baz� �slâm âlimleri taraf�ndan “vacip” ba�l��� alt�nda sa-

y�lan ibadetler, di�er baz� âlimler taraf�ndan “sünnet” olarak 

s�n�fland�r�lm��t�r.

35

Amel-i Salih

Amel-i salih ifadesi Kur’an-� Kerim’de “iman etmek” kavram�yla birlikte s�kça kullan�l�r. 
Amel-i salih (salih amel), “iyi, güzel ve do�ru dürüst davran��” demektir. �mana uygun ve 
onunla uyumlu her türlü do�ru davran��, salih amel s�n�f�na girer. Örne�in namaz k�lmak, 
birisine güler yüz göstermek, ihtiyac� olan insanlara yard�m etmek, iyili�i özendirmek, 
kötülü�e engel olmak, selam vermek, bir hayvan� doyurup ona su vermek, hatta yoldaki 
zarar verebilecek bir ta�� kenara çekivermek...

Salih amel, hiç kimseden herhangi bir kar��l�k bek-
lemeksizin sadece Allah’�n ho�nutlu�unu kazanmak 
için yap�l�r. �nsanlar ve bütün varl�klar için yararl� 
olan her i�, Allah’� ho�nut eder. 

�man davran��lar�, davran��lar da inançlar� etkiler. 
�man, davran��larla aç��a ç�kar, davran��lar�n gü-
zelle�mesine sebep olur. Yap�lan her güzel i�, ima-
n�n meyveleri olarak hayat bulur. 

103 / Asr Suresi, 1-3. ayetler 

Andolsun zamana ki insan gerçek-
ten ziyan içindedir. Ancak, iman 
edip de sâlih ameller i�leyenler, 

birbirlerine hakk� tavsiye edenler 
ve sabr� tavsiye edenler ba�ka 

(Onlar ziyanda de�illerdir). 

A

Mükellefin Davran��lar�
(ef’al-i mükellefin)

1. Farz

2. Vacip

3. Sünnet

4. Müstehap

5. Mübah

6. Haram

7. Mekruh

8. Müfsit



nafile: Farz ve vacip olmayan, yap�ld���nda mükâfat verilen, terk edildi�inde ceza gerektirmeyen, ki�inin kendi 

iste�iyle yapt��� amellerdir.

1. ÜN�TE

�badetlerimiz

Ça�r� Cebeci - (Birdirbir Dergisi, Ekim 2006)

1. Ramazan ay�nda oruç tuttu�unu unutup kebapç�ya giren 
birisi yanl��l�kla 1 porsiyon kebap yerse ne olur?

a) Karn� doyar üstüne bir de çay içer.
b) “Nas�l olsa orucum bozuldu 1 porsiyon daha yiyeyim.” der.
c) Suçu kebapç�ya atar.
d) Oruçlu oldu�unu hat�rlar hat�rlamaz yeme�i b�rak�r.

2. A�a��dakilerden hangisi en yukar�dad�r?

a) Minber
b) �ad�rvan
c) �erefe
d) Mihrap

Cevap Anahtar�: 1. d, 2. c (Caminin bölümlerinden �erefe, 
di�er seçeneklerde verilen bölümlere göre daha yukar�dad�r.)

!!�LG�NÇ SORULAR�LG�NÇ SORULAROKUMA PARÇASI
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3. Sünnet: Hz. Peygamber’in (as) farz ve vacip d���nda yapt��� veya söz, davran�� ya da 

onay�yla yap�lmas�n� tavsiye etti�i, örnek al�nma özelli�i ta��yan davran��t�r. 

4. Müstehap: Peygamberimizin (as) ara s�ra yapt��� ve yap�lmas� dinimiz taraf�ndan ho� 

ve güzel kar��lanan davran��t�r. Nafile namaz k�lmak, ak�am namaz�n� vakti girer girmez 

k�lmak, nafile oruç tutmak gibi.

5. Mübah: Mükellefin dinimiz taraf�ndan yap�p yapmamakta serbest b�rak�ld��� davra-

n��t�r. Caiz kelimesi de mübah�n e� anlaml�s�d�r. Hakk�nda dinî bir yasak bulunmayan 

bütün dünya nimetleri genel olarak mübaht�r. Yemek, içmek, gezmek gibi.

6. Haram: Yap�lmas� dinimiz taraf�ndan kesin bir �ekilde yasaklanan davran��t�r. Haram� 

i�leyen ki�i günahkâr olur.

7. Mekruh: Haram olmamakla beraber yap�lmas� dinimiz taraf�ndan ho� kar��lanmayan 

davran��t�r. 

8. Müfsit: Yap�lmakta olan bir ibadeti bozup onu geçerli (sahih) olmaktan ç�karan ek-

siklik ya da yanl�� davran��t�r. Oruçlu iken yemek içmek, namazda konu�mak gibi. Ge-

çersiz olan ibadete ise “fasit” veya “bat�l” denir.



OKUMA PARÇASI

1. KUR

�badet

�slâm’�n be� �art� vard�r
Bunu bilen bahtiyard�r
Hakk kat�nda çökerek diz
Bu �artlar� sayal�m biz

Be� vakitte namaz k�lmak
Böyle mümkün Hakk’� bulmak
Müminlerin mirac� o
Hepimizin ba� tac� o

Oruç tutmak tam otuz gün
Her Türk için bayram dü�ün
Günü güne ekleriz biz
Ramazan� bekleriz biz

�SLÂM’IN �ARTLARI

Esma K�l�ç
(Diyanet Çocuk Dergisi, A�ustos 2004)

Zengin olup hacca gitmek
Beytullah’� tavaf etmek
Hem farz hem de güzel âdet
Çok zevklidir bu ibadet

Malca zengin olanlara
Kalbi a�kla dolanlara
Farz k�l�nm�� zekât vermek
“K�rkta bir”le sevap dermek

Elde Kur’an, kalpte iman
Gece gündüz her Müslüman
Der: “Lâ ilâhe illâllah
Muhammedün Rasûlullah

37
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Toplam Puan

1

2

3

4

5

6

7
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YAPBOZUN PARÇASI

�badet yaln�zca Allah’�n emri oldu�u için yerine getirilir. Ancak ibadetlerin birtak�m 
hikmet ve faydalar� da bulunmaktad�r. A�a��daki cümleler, ibadetlerin, gerek bireyler 
gerekse toplum üzerindeki faydalar�n� ifade etmektedir. Ancak her bir cümle iki parça 
hâlinde. Birle�tirmek ise size kald�. Renklerden yararlanabilirsiniz.

B, M, BM
A�a��da say�lan ibadetlerden bedenle yap�lanlar�n yan�na “b”, malla yap�lanlar�n yan�na 
“m”, hem beden hem malla yap�lanlar�n yan�na da “bm” i�aretlerini koyunuz.

OruçOruç NamazNamaz

ZekâtZekâtHacHac

�badet bire-
ye uyumlu 

ki�ilik

özel-
likleri 
kazan-
d�r�r.

�badet, 
insan 

hayat�nda

 denge ve 
huzur vesilesi 

olur.

ve amaç 
katar.

�badet, insan 
hayat�na 
anlam

�badet 
bireylere 
yüksek 
ahlâkî tutumlar ile 

al��kanl�klar 
kazand�r�r.

tedavi 
edici 

etkiler 
yapar.

�badet insan-
lara manevî 

olarak

�badet, 
ileti�im, yar-
d�mla�ma ve 

ho�görülü

olma 
e�ilimlerini 

geli�tirir.



necaset: Kan, idrar, d��k�, kusmuk, yenmesi helâl olmayan hayvanlar�n eti vb. maddî kirler.

taharet: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir.

tavaf: Kâbe’yi sola al�p Hacerülesved’in hizas�ndan ba�layarak yedi defa Kâbe etraf�nda dönmek.

2. ÜN�TE

Temizlik �mandan Gelir

1 Temizlik-�badet �li�kisiTemizlik-�badet �li�kisi

40

“Allah temizdir, temizli�i sever.” buyuruyor güzel Peygamberimiz (as). Bu sebeple hem 

günlük hayat�m�zda hem de ibadetler esnas�nda temizli�e dikkat ederiz.

�slâm’a göre üç çe�it temizlik vard�r: Maddî temizlik, hükmî temizlik, manevî temizlik.

Maddî temizlik Müslüman�n, ibadetlerinde ve gün-

lük ya�ant�s�nda necaset ad� verilen pisliklerden be-

denini, elbisesini ve çevresini temizlemesidir. 

Abdesti veya guslü olmayan ki�i, görünürde bir kir-

lili�i olmamas�na ra�men dinimizce hükmen kirli 

say�l�r. Bu duruma hades ad� verilir. Abdest ve gusül 

almakla hadesten temizlenilmi� olunur. ��te bu temizlenmeye hükmî temizlik ad� verilir.

Manevî temizlik de kalbin ve benli�in, yalan, kibir, haset, g�ybet ve benzeri bütün kötü-

lük, günah ve çirkinliklerden ar�nd�r�lmas�d�r. 

Allah temizdir, temizli�i sever

Hadis-i �erif

5 / Mâide Suresi, 6. ayet

Ey iman edenler! Namaza kalkaca��n�z zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve 
-ba�lar�n�z� mesh edip- her iki topu�a kadar da ayaklar�n�z� y�kay�n. E�er cünüp iseniz iyice 

y�kanarak temizlenin. Hasta olursan�z veya seferde bulunursan�z veya biriniz abdest bozmaktan 
(tuvaletten) gelir veya kad�nlara dokunur (cinsel ili�kide bulunur) da su bulamazsan�z, o zaman 
temiz bir topra�a yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (teyemmüm edin).  Allah, 

size herhangi bir güçlük ç�karmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki 
nimetini tamamlamak ister ki �ükredesiniz.

A

91 / �ems Suresi, 9-10. ayetler

Nefsini ar�nd�ran kurtulu�a ermi�tir. 
Onu kötülüklere gömüp kirleten 

kimse de ziyana u�ram��t�r.

A

�slâm’da ibadet ile bu üç tür temizlik aras�nda s�k� bir ili�ki bulunur. Örne�in namaz 

k�lmak istedi�imiz zaman elbisemizin, bedenimizin ve çevremizin temiz olmas�na dikkat 

etmeli, ayr�ca abdest almal�y�z. Bu ikisine ek olarak kalbimizi ve benli�imizi manevî kir-

lerden uzak tutmaya dikkat etmeliyiz. Namaz örne�inde oldu�u gibi her türlü ibadet için 

bu üç temizlik bir bütünün birbirinden ayr�lmaz parçalar�d�r.
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2 AbdestAbdest

� Abdest almaya niyet ederiz.

� Eûzü besmele çekeriz.

� Ellerimizi bileklere kadar üç kere y�kar�z. Par-

maklar�m�z�n aras�n� ovar�z.

� Sa� elimizle üç defa su al�p a�z�m�za veririz, a�z�-

m�z� çalkalar�z.

� Sonra üç defa sa� avcumuzla burnumuza su veri-

riz, suyu genzimize kadar çeker ve her çeki�te sol 

elimizle temizleriz.
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Abdest; belirli ibadetlere ön haz�rl�k olan 

bir temizlenme biçimidir. Abdest almak, 

duruma göre farz, vacip veya sünnet olur. 

Namaz k�lmak için abdest almak farz, ta-

vaf için vacip, yatmadan önce almak ise 

sünnettir.

Abdestin Al�n���

Hz. Peygamber’in (as)  “Temizlik imandand�r.” hadisi de biz-

lere önemli hat�rlatmalarda bulunmaktad�r. Özellikle ibadet 

öncesinde her çe�it maddî ve manevî kirden ar�nmak, bizi 

ibadetlere yöneltecek manevî ortam�n olu�mas�n� sa�lar.

Abdestin Farzlar� 

1. Yüzü y�kamak 

2. Kollar� dirseklerle birlikte y�kamak

3. Ba�� meshetmek

4. Ayaklar� topuklarla birlikte y�kamak

Manevî temizlik, bir bütün 

hâlinde ahlâk�n konusudur. Bu 

konu ile ilgili olarak Dinimizi 

Ö�reniyoruz 1, s. 94’deki içeri�i 

inceleyiniz. Maddî ve hükmî 

temizlik için ise Dinimizi Ö�re-

niyoruz 1, s. 48’deki namaz�n 

�artlar� ile ilgili bölüme bak�n�z.
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� Daha sonra iki avcumuza su al�p yüzümüzü üç defa 

y�kar�z.

� Önce sa�, sonra sol kolumuzu, dirsekler de dâhil ol-

mak üzere üçer defa y�kar�z.

� Sa� elimizin içini �slat�p ba��m�z� meshederiz.

� Yine ellerimizi �slat�p parmaklar�m�zla kulaklar�m�z�n 

içini ve arkas�n� meshederiz.

� Ellerimizi yeniden �slatmadan ellerimizin d���yla boy-

numuzu meshederiz.

� Önce sa�, sonra sol aya��m�z� üçer defa y�kar, parmak 

aralar�n� temizleriz. 

42

mesh: Bir �eyi elle s�vazlama anlam�na gelen bu kelime abdest al�rken �slak eli ba�a, enseye; teyemmüm 

al�rken de topra�a vurulan eli, kol ve yüze sürmeyi ifade eder.
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Abdesti Bozan Durumlar

� Küçük veya büyük tuvaletini yapmak

� Yellenmek 

� Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin vb. s�v�n�n ç�kmas�

� A��z dolusu kusmak

� Uyumak

� Namaz k�larken yandaki ki�inin i�itece�i �ekilde gülmek

� Bay�lmak 

Bütün bedenin temiz su ile y�kanmas�yla yap�lan temizliktir. Buna boy abdesti de denir.  

Guslün Al�n��� 

� Besmele çekip gusletmeye niyet ederiz.

� Bedenimizin herhangi bir yerinde pislik varsa temizleriz.

� Avret yerlerini y�kar�z.

� Ellerimizi bileklere kadar y�kar�z.

� Sa� avcumuza su alarak a�z�m�z� temizleriz.

� A�z�m�z� temizledikten sonra burnumuzu, içine su çeke-

rek y�kar�z.

� Namaz abdesti gibi abdest al�r, su birikintisi varsa ayakla-

r�m�z� y�kamay� guslün sonuna b�rak�r�z.

� Abdest ald�ktan sonra önce ba��m�z� y�kar�z. Saçlar�m�z�n 

dibine kadar suyun ula�mas�n� sa�lar�z.

� Sa� taraf�m�zdan ba�layarak bütün vücudumuzu y�kar�z.

� Vücudumuzda hiçbir kuru yer kalmamas�na dikkat ede-

riz.

� Ayaklar�m�z� y�kar�z.

3 GusülGusül

Guslün Farzlar� 

1. A�za su almak

2. Burna su çekmek

3. Tepeden t�rna�a bü-

tün bedeni y�kay�p 

temizlemek

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Guslün, bir �eyi suyla 

y�kamak anlam�na 

geldi�ini biliyor muy-
dunuz?

Abdest ald�klar� için ümmetimin abdest 
organlar� k�yamet gününde p�r�l p�r�l 

parlayacakt�r.

Hadis-i �erif

Hades hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 1, s. 40
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4 TeyemmümTeyemmüm

Teyemmüm, su bulunmad��� veya suyu kullanma imkân� olmad��� zamanlarda abdest 

ve gusül yerine geçen özel bir temizliktir. Su bulununcaya veya kullanma imkân� do-

�uncaya kadar abdest ve gusül yerine geçer. Temiz 

toprak veya toprak cinsinden bir �eye elleri sürüp 

kollar� ve yüzü meshetmek suretiyle yap�l�r. Teyem-

müm, �slâm’�n kolayl�k dini oldu�unun i�aretlerinden 

biridir. 

Teyemmümün Yap�l���

� Besmele çekip abdest veya gusül için teyem-

müm yapmaya niyet ederiz.

� Ellerimizin iç taraf�n� topra�a veya toprak cinsi 

bir �eye, parmaklar hafif aç�k bir �ekilde süreriz.

� Ellerimizi birbirlerine vurup ellerimizdeki kaba 

toprak kal�nt�s�n� silkeleriz.

� Yüzümüzü meshederiz. 

� Ellerimizi yine topra�a sürüp silkeleriz.

� Ard�ndan sol elimizle sa� kolumuzu, sa� elimizle 

de sol kolumuzu dirseklerle birlikte meshederiz.

Teyemmümün Farzlar� 

1. Niyet etmek

2. Elleri temiz topra�a iki 

kere vurarak yüz ve kol-

lar� meshetmek. 
B�L�YOR MUYDUNUZ?

Teyemmümün, bir i�e yönelmek, 

bir �eyi kastetmek anlamlar�na 

geldi�ini biliyor muydunuz?
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Abdest, Gusül ve Teyemmümün Amaç ve ��levleri

� Abdest, gusül ve teyemmüm, bir yandan vücudumuzu maddî ve 

manevî kirlerden temizlerken di�er yandan bizi ibadete haz�rlar.

� Abdest, gusül ve teyemmüm, bize manevî bir ortama girme bilinci 

kazand�r�r.

� Abdest, gusül ve teyemmüm yoluyla temizledi�imiz her bir uzvumuz-

la birlikte, o uzuvla i�lemi� oldu�umuz günahlar�n da temizlendi�ini 

biliriz.

� Abdest ve gusül ald���m�zda temizlenmi� ve birçok hastal�ktan kendi-

mizi korumu� oluruz.

� Abdest ve gusül almakla vücudumuz dinçlik, hareketlilik ve canl�l�k 

kazan�r. Bedeninin büyük bir k�sm� su olan insan, su ile bulu�tu�unda 

yorgunlu�unu atar, dinlenme sürecine geçer, yeni bir canl�l�k ve di-

namizm kazan�r.

� Teyemmüm sayesinde, ibadete yönelecek kimseler temiz olduklar� 

duygusunu hissederler.

� Teyemmüm, ne kadar zor ve s�k�nt�l� durumlarla kar�� kar��ya kal�rsak 

kalal�m temizlikten ve ibadetten vazgeçemeyece�imizi gösterir.

Teyemmümü Bozan Durumlar

Gusül yerine teyemmüm al�nm��sa guslü gerektiren durumlar, abdest yerine teyemmüm 

al�nm��sa abdesti bozan durumlar teyemmümü bozar. Ayr�ca su bulundu�unda ya da 

suyu kullanmaya engel durumlar ortadan kalkt���nda da teyemmüm bozulur.
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3. ÜN�TE

Namaz K�l�yoruz

rekât: Namaz�n k�yam, k�raat, rükû ve iki secdeden olu�an k�s�mlar�ndan her biri.
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Bir Müslümana namaz�n farz olmas� için �u iki �art�n 

bulunmas� gerekir: ak�l sa�l��� yerinde olmak, ergenlik 

ça��na gelmi� olmak. Bu �artlar� ta��yan bir Müslüman 

namaz k�lmak istedi�inde birtak�m esaslar� yerine ge-

tirmelidir. Bu esaslar on iki tanedir. Bunlardan biri 

bile yerine getirilmezse namaz tamam olmaz, yeni-

den k�l�nmas� gerekir. Bu farzlardan alt�s� namaza 

ba�lamadan öncedir ve bunlara namaz�n (haz�rl�k) 

�artlar� denir. Alt�s� da namaz�n içindedir ve bunlara 

namaz�n rükünleri denir. 

Namaz�n �artlar�

1. Hadesten Taharet: Namaz k�lacak ki�inin dinen kirlilik durumu say�lan hadesten temizlen-

mesidir. Abdest ve gusül alarak bu temizlik gerçekle�tirilir.

2. Necasetten Taharet: Namaz k�lacak ki�inin, namaz k�laca�� yeri, 

üzerindeki k�yafetleri ve bedenini pis olan �eylerden temizle-

mesidir.

3. Setr-i Avret: Erkeklerin en az göbekle diz kapa�� aras�n�; kad�n-

lar�n da yüz, eller ve ayaklar d���nda bütün vücudunu örtmesidir.

4. �stikbal-i K�ble: Namaz k�lmak için k�bleye, Kâbe’nin bulundu�u yöne dönmektir.

5. Vakit: Her namaz�n kendine ait bir vakti vard�r. Bundan dolay� k�l�nacak namaz�n vakti-

nin girmi� olmas� gerekir. Namaz vaktinin giri�i ezanla ilan edilir. Uyuma ya da unutma 

durumunda vaktinde k�l�namayan namazlar en 

k�sa sürede ve uygun bir zamanda k�l�nmal�d�r.

6. Niyet: Namaz yaln�zca birtak�m �ekillerin yeri-

ne getirilmesi de�ildir. Bu hareket ve �ekillerin 

namaz k�lmak amac�yla yap�lmas� �artt�r. Ayr�ca 

k�l�nacak namaz�n hangi namaz oldu�unun da 

bilincinde olunmas� gerekir.

2 / Bakara Suresi, 110. ayet

Namaz� dosdo�ru k�l�n, zekât� verin. 
Kendiniz için her ne iyilik i�lemi� olur-
san�z,  Allah kat�nda onu bulursunuz.

A

4 / Nisâ Suresi, 103. ayet

Namaz, müminlere belirli vakitlere 
ba�l� olarak farz k�l�nm��t�r.

A

1 Namaz K�l�yoruzNamaz K�l�yoruz

Peygamberimiz (as) bir gün arkada�la-
r�na bir soru sormu�:  “Kap�n�z�n önün-
den akan bir nehir olsa ve günde be� 

kere bu nehirde y�kansan�z sizde kirden 
eser kal�r m�?” Arkada�lar�n�n “Hay�r!” 
cevab� üzerine de �öyle kar��l�k vermi�: 
“��te be� vakit namaz da böyledir.  Allah, 

namaz ile günahlar� siler.”

Hadis-i �erif

Hadesten ve neca-

setten temizlik için 

bk. Dinimizi Ö�reni-

yoruz 1, s. 40
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Namaz�n Rükünleri

1. �ftitah Tekbiri: Namaza “Allahu 

ekber” diyerek ba�lamakt�r.

2. K�yam: Namazda ayakta dur-

makt�r.

3. K�raat: Kur’an’dan en az bir-

kaç ayet veya bir sure oku-

makt�r.

4. Rükû: Elleri dize koyarak 

Allah’�n huzurunda e�ilmektir.

5. Sücûd: Al�n, burun, iki diz, 

iki el, iki aya�� yere koyarak 

Allah’�n huzurunda yere ka-

panmakt�r.

6. Ka’de-i Ahîre: Namaz�n sonun-

da Ettehiyyâtü duas�n� okuya-

cak kadar oturup beklemektir.

Namaz k�lmak kad�n erkek bütün Müslümanlara Allah’�n bir emridir. Bir gün içinde be� 

namaz vakti vard�r. Günlük farz namazlar toplam 17 rekâtt�r. Be� vakitte yerine getirilen bu 

farz namazlar�n öncesinde ve sonras�nda k�l�nan sünnet namazlar 

ise toplam 20 rekâtt�r. Ayr�ca yats� namaz� vaktinde, yats� nama-

z�ndan sonra 3 rekât vitir namaz� k�l�n�r. Vitir namaz� vaciptir.

2 Be� Vakit NamazBe� Vakit Namaz

 �lk Sünnet Farz Son Sünnet Vacip Rekât Toplam�

Sabah namaz� 2 rekât    2 rekât - - 4 rekât

Ö�le namaz�  4 rekât 4 rekât 2 rekât -      10 rekât

�kindi namaz� 4 rekât 4 rekât - - 8 rekât

Ak�am namaz�  - 3 rekât 2 rekât - 5 rekât

Yats� namaz�  4 rekât 4 rekât 2 rekât  10 rekât

Vitir namaz� - - - 3 rekât 3 rekât

Genel Toplam 14 rekât 17 rekât 6 rekât 3 rekât 40 rekât

Farz, vacip, sünnet 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 1, s. 
35-36

Allah en büyüktür.

Ben kabul ederim ki 
Allah’tan ba�ka ilâh yoktur.

Ve yine kabul ederim ki Mu-
hammed Allah’�n elçisidir.

Haydi namaza!

Haydi kurtulu�a!

Namaz ba�l�yor.

Namaz uykudan 
hay�rl�d�r.

Allah en büyüktür.

Allah’tan ba�ka ilâh 
yoktur.

All
2

kere

Ve 
h

2
kere

2
kere

2
kere

2
kere

2
kere

2
kere

1
kere

4
kere

Allah en büyüktür.

EZAN ve KAMET

1. K�rm�z� yaz�l� sat�rdaki sözler kâmette okunur.
2. Mavi yaz�l� sat�rdaki sözler sadece sabah ezan�nda okunur.

Not:



kamet: Farz namazlardan önce namaz�n ba�lad���n� bildiren, ezana benzeyen sözlerdir. Ezandan fark� 

“hayye ale’l-felâh” cümlesinden sonra “kad kâmeti’s-salâh” cümlesinin eklenmesidir.
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Sabah Namaz� 

Sabah namaz�, dört rekâtt�r. Önce iki rekât olan sünnet, 

sonra da iki rekât olan farz k�l�n�r.

a. Sünnetin k�l�n���

� “Allah r�zas� için sabah namaz�n�n sünnetini k�lma-
ya niyet ettim.” diyerek ellerimizi kald�r�r�z. Erkekler 
ellerini kulaklar�na, kad�nlar gö�üs hizas�na kadar 
kald�r�rlar.

� Ellerimizi kald�r�rken “Allahu ekber” deriz.

� Erkekler ellerini göbe�in alt�nda, kad�nlar gö�sün 
üstünde ba�larlar.

� Sübhâneke duas�n� okuruz.

� Eûzü besmele çekerek Fâtiha Suresi’ni okuruz. 
Ard�ndan besmele çekmeden birkaç ayet veya bir 
sure okuruz.

� ”Allahu ekber” diyerek rükûya gideriz. Rükûda 
iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deriz.

� “Semiallahü limen hamideh” diyerek rükûdan kal-
kar ve do�rulunca “Rabbenâ leke’l-hamd” deriz.

� “Allahu ekber” diyerek secdeye var�r�z.

� Secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-a’la” 
deriz.

� “Allahu ekber” diyerek otururuz.

� Tekrar “Allahu ekber” diyerek secdeye var�r�z.

� �kinci secdede iken de üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-
a’la” deriz.

� “Allahu ekber” diyerek ikinci rekât için aya�a kal-
kar�z. Böylece bir rekât� tamamlam�� oluruz.

� Ellerimizi birinci rekâttaki gibi ba�layarak k�yamda 
(ayakta) dururuz.

� Besmele çekerek Fâtiha Suresi’ni okuruz. Ard�ndan 
besmele çekmeden birkaç ayet veya bir sure okuruz.

� “Allahu ekber” diyerek rükûya gideriz. Rükûda iken 
üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” deriz.
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� “Semiallahü limen hamideh” diyerek 

rükûdan kalkar�z ve “Rabbenâ leke’l-hamd” 

deriz.

� “Allahu ekber” diyerek secdeye var�r�z.

� Secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-

a’la” deriz.

� “Allahu ekber” diyerek otururuz.

� Tekrar “Allahu ekber” diyerek secdeye var�r�z.

� Secdede iken di�er secdelerde oldu�u gibi 

üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-a’la” deriz.

� “Allahu ekber” diyerek otururuz.

� Otururken Ettehiyyâtü, Salli, Barik, Rabbenâ 

âtinâ ve Rabbena�firlî dualar�n� okuruz.

� Dualar� okumam�z bitince ba��m�z� önce sa� 

omzumuza do�ru hafifçe döndürerek “Es-

selâmü aleyküm ve rahmetullah” deriz.

� Ard�ndan ba��m�z� sol omzumuza do�ru 

hafifçe döndürerek “Es-selâmü aleyküm ve 

rahmetullah” deriz.

� Bu �ekilde iki rekâtl�k sabah namaz� sünneti-

ni bitirmi� oluruz.

b. Farz�n k�l�n���

� Sünneti k�ld�ktan sonra farz namaza ba�la-

madan önce kamet getiririz. Cemaatle k�-

l�nm�yorsa sadece erkekler kamet getirir.

� “Allah r�zas� için sabah namaz�n�n farz�n� k�l-

maya niyet ettim.” diyerek namaza ba�lar�z. 

� Namaz�n devam�n�, sünnetinde oldu�u 

gibi iki rekât olarak k�lar�z. 

�

51
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Ö�le Namaz�

Ö�le namaz�, on rekâtt�r. Önce dört rekât ilk sünnet, sonra dört rekât farz, ard�ndan da 
iki rekât son sünnet k�l�n�r.

a. �lk sünnetin k�l�n���

� “Allah r�zas� için ö�le namaz�n�n ilk sünnetini k�lmaya niyet ettim.” diyerek namaza 
ba�lar�z.

� �lk iki rekât�, sabah namaz�n�n sünnetinin Ettehiyyâtü okunmas�na kadarki k�sm� 
gibi k�lar�z. Bu ilk oturma esnas�nda yaln�zca Ettehiyyâtü duas�n� okuruz ve üçüncü 
rekâta kalkar�z.

� Üçüncü ve dördüncü rekâtlarda, Sübhâneke duas�n� okumadan Fâtiha Suresi ile 
birlikte bir sure veya birkaç ayet okuruz. Sadece Fâtiha Suresi’nden önce besmele 
çekeriz.

� Rükû ve secdeleri usulüne uygun �ekilde yapar�z.

� Dördüncü rekât�n sonunda, son secdenin ard�ndan otururuz.

� Otururken Ettehiyyâtü, Salli, Barik, Rabbenâ âtinâ ve Rabbena�firlî dualar�n� okuruz.

� Dualar�n okunmas� bitince ba��m�z� önce sa� omzumuza do�ru hafifçe döndürerek 
“Es-selâmü aleyküm ve rahmetullah” deriz.

� Ard�ndan ba��m�z� sol omzumuza do�ru hafifçe döndürerek “Es-selâmü aleyküm 
ve rahmetullah” deriz.

� Bu �ekilde dört rekâtl�k ö�le namaz�n�n sünnetini bitirmi� oluruz.

b. Farz�n k�l�n���

� Sünneti k�ld�ktan sonra farz namaza ba�lamadan önce kamet getiririz.

� “Allah r�zas� için ö�le namaz�n�n farz�n� k�lmaya niyet ettim.” diyerek namaza ba�-
lar�z.

� Namaz�n devam�n� ö�le namaz�n�n ilk sünnetinde oldu�u gibi dört rekât olarak 
k�lar�z. Yaln�z üçüncü ve dördüncü rekâtlarda besmele çekerek Fâtiha okur, ba�ka 
sure veya ayet okumay�z.

c. Son sünnetin k�l�n���

� Farz namaz� k�ld�ktan sonra “Allah r�zas� için ö�le namaz�n�n son sünnetini k�lmaya 
niyet ettim.” diyerek namaza ba�lar�z.

� Sabah namaz�n�n sünnetinde oldu�u gibi iki rekât olarak k�lar�z.
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�kindi Namaz�

�kindi namaz�, sekiz rekâtt�r. Önce dört rekât sünnet, sonra dört rekât farz k�l�n�r.

a. Sünnetin k�l�n���

� “Allah r�zas� için ikindi namaz�n�n sünnetini k�lmaya niyet ettim.” diyerek namaza 
ba�lar�z.

� Ö�le namaz�n�n ilk sünneti gibi dört rekât namaz k�lar�z. Ancak ikindinin sünnetinin 
birinci oturu�unda Ettehiyyâtü duas�ndan sonra Salli ve Barik dualar�n� da okuruz. 
Ayr�ca üçüncü rekât�n ba��nda da Sübhâneke duas�n� okuruz ve Fâtiha’dan önce 
de sadece besmele de�il, eûzü besmele çekeriz.

b. Farz�n k�l�n���

� Farz için kamet getiririz.

� “Allah r�zas� için ikindi namaz�n�n farz�n� k�lmaya niyet ettim.” diyerek namaza ba�-
lar�z.

� Ard�ndan ö�le namaz�n�n farz� gibi dört rekât namaz k�lar�z.

Ak�am Namaz�

Ak�am namaz�, be� rekâtt�r. Önce üç rekât farz, sonra iki rekât sünnet k�l�n�r.

a. Farz�n k�l�n���

� Farz için kamet getiririz.

� “Allah r�zas� için ak�am namaz�n�n farz�n� k�lmaya niyet ettim.” diyerek namaza 
ba�lar�z.

� �ki rekât k�l�p otururuz. Yaln�zca Ettehiyyâtü duas�n� okuyup aya�a kalkar�z.

� Üçüncü rekâtta besmele çekerek yaln�zca Fâtiha Suresi’ni okuruz. Rükû ve secde-
lerden sonra son oturu� yaparak selam verir ve farz� tamamlar�z.

b. Sünnetin k�l�n���

� “Allah r�zas� için ak�am namaz�n�n sünnetini k�lmaya niyet ettim.” diyerek namaza 
ba�lar�z.

� Sabah namaz�n�n sünneti gibi iki rekât namaz k�lar�z.



hutbe: Cuma ve bayram namazlar�nda minberde okunan dua ve verilen o�üt.

minber: Camilerde hatibin ç�k�p hutbe okudu�u merdivenli, yüksekçe yer.

Yats� Namaz�

Yats� namaz�, on rekâtt�r. Önce dört rekât ilk sünnet, ard�ndan dört rekât farz, daha son-
ra iki rekât son sünnet k�l�n�r. 

a. �lk sünnetin k�l�n���

“Allah r�zas� için yats� namaz�n�n ilk sünnetini k�lmaya niyet ettim.” �eklinde niyet ederek 
ikindi namaz�n�n sünneti gibi dört rekât namaz k�lar�z.

b. Farz�n k�l�n���

Farz için kamet getirdikten sonra “Allah r�zas� için yats� namaz�n�n farz�n� k�lmaya niyet ettim.” 
diyerek namaza ba�lar�z. Ö�le ve ikindi namazlar�n�n farzlar� gibi dört rekât namaz k�lar�z.

c. Son sünnetin k�l�n���

“Allah r�zas� için yats� namaz�n�n son sünnetini k�lmaya niyet ettim.” �eklinde niyet ede-
rek namaza ba�lar�z. Sabah namaz�n�n sünneti gibi iki rekât namaz k�lar�z.

Vitir Namaz�

Vitir namaz� vacip bir namazd�r. Peygamberimiz (as) bir gün içinde en son namaz olarak 
k�lm��t�r. Sabah namaz� vaktinin girmesine yak�n bir zamana kadar k�l�nabilir. Gece uya-
namayaca��ndan endi�e edenler yatmadan önce k�labilirler. Ülkemizde genellikle yats� 
namaz�ndan sonra k�l�n�r.

� “Allah r�zas� için vitir namaz� k�lmaya niyet ettim.” �eklinde niyet ederek namaza ba�lar�z.

� �lk iki rekât� sabah namaz�n�n sünneti gibi k�lar�z.

� �ki rekât k�ld�ktan sonra oturur ve yaln�zca Ettehiyyâtü duas�n� okuruz.

� Üçüncü rekâta kalk�nca besmele çekip Fâtiha ve bir sure veya birkaç ayet okuruz.

� Bunun ard�ndan rükûya gitmeden önce iftitah tekbirinde oldu�u gibi ellerimizi kald�-
r�r�z. Sonra ellerimizi ba�lar ve Kunut dualar�n� okuruz.

� Rükû ve secde yap�p otururuz. Di�er namazlarda oldu�u gibi Ettehiyyâtü, Salli, 
Barik, Rabbenâ âtinâ ve Rabbena�firlî dualar�n� okur ve selam veririz.

3. ÜN�TE

Namaz K�l�yoruz
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3 Cuma Namaz�Cuma Namaz�

Haftada bir kez cuma günü cemaatle birlikte ö�le vaktinde namaz k�lmak farzd�r. Cuma na-
maz� k�lan kimse ayr�ca ö�le namaz� k�lmaz. Cuma namaz� dördü ilk sünnet, ikisi farz, dördü de 
son sünnet olmak üzere on rekâtt�r.
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Cuma namaz�n�n k�l�n���

� Önce ö�le namaz�n�n ilk sünneti gibi dört rekât 
sünnet k�lar�z.

� Cami içinde hutbeden önce ezan okunur.

� �mam minbere ç�karak hutbe okur.

� Hutbeden sonra kamet getirilerek cuma nama-

z�n�n iki rekâtl�k farz� cemaatle birlikte k�l�n�r.

� �mama uyduktan sonra Sübhâneke duas�n� okuruz.

� Bundan sonra cemaat bir �ey okumadan imam� dinler.

� �mam k�raati sesli bir �ekilde yapar.

� K�raat d���ndaki tekbir, tesbih ve dualar� içimizden okuruz.

� Farzdan sonra ilk sünnet gibi yine dört rekât son sünnet k�lar�z.

� Namaz�n farzlar�ndan birinin yerine getirilmemesi.

� Namazdayken konu�ulmas�, selam al�n�p verilmesi, bir �ey yenilip içilmesi.

� Gö�sün k�bleden farkl� bir yöne çevrilmesi.

� Namaz k�lan ki�iye d��ar�dan bakan bir kimsede o ki�inin namazda olmad��� izleni-

mi olu�turacak derecede namaz k�lan ki�inin namazla ba�da�mayan hareketlerde 

bulunmas�.

� Namaz k�larken gusül veya abdestin bozulmas�.

� Namaz k�lan ki�inin kendisinin i�itece�i kadar gülmesi.

� Namaz k�larken yürünmesi veya iki aya��n yerden kald�r�lmas�.

� Örtülmesi gereken yerlerden birinin, namaz�n bir rüknünü yapacak bir süre bo-

yunca aç�k kalmas�.

� Teyemmüm alarak namaza duran kimsenin suyu kullanma imkân�na kavu�mas�.

� Namaz k�lan ki�inin bay�lmas�.

� Cemaatle namaz k�larken imam�n hizas�ndan öne geçilmesi.

� Bir yere dayanarak uyunmas�.

� Namazdayken namaza engel bir pisli�in elbiseye veya namaz k�l�nan yere bula�-

mas� ve bir rükün yerine getirecek süre kadar bula�t��� yerde kalmas�.

� Sure ve dualar�n, anlamlar� bozulacak �ekilde yanl�� okunmas�.

55

62 / Cum’a Suresi, 9. ayet

Ey inananlar, cuma günü namaz 
için ça�r� yap�ld��� zaman, hemen 
Allah’�n zikrine ko�un ve al��veri�i 
b�rak�n. E�er bilirseniz bu, sizin için 

daha hay�rl�d�r.  

A

4 Namaz� Bozan DurumlarNamaz� Bozan Durumlar
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Haz�rl�k Sorular�

1. Toplumumuzda Muhammed, Mahmut, Mustafa, Ahmet isimlerinin yayg�n 
olarak kullan�lmas�n�n sebebi nedir? Dü�ününüz.

2. Hz. Peygamber’in (as) aile bireylerinden bildiklerinizin isimlerini listeleyiniz.
3. Peygamberimizin (as) hangi yüzy�lda, hangi k�tada ve hangi ülkede ya�ad���n� 

ö�reniniz. O zamanlar dünyada kaç büyük devlet vard�? Ara�t�r�n�z.
4. Mevlid kandilini niçin kutlar�z? Mevlidle ilgili �iirler yaz�lm�� m�d�r? 

Ara�t�r�n�z.

1. Çok güvendi�iniz biri size ola�anüstü bir haber getirdi�inde buna inan�r 
m�s�n�z? Neden?

2. Hz. Muhammed’in (as) peygamberlik görevini yaparken kar��la�t��� zorluk 
ve s�k�nt�lar�n neler oldu�unu ara�t�r�n�z.

3. Peygamber kelimesinin e� anlaml�lar� olan nebi ve resul kelimelerinin 
dilimizdeki kar��l�klar�n� ara�t�r�n�z. Niçin bu kelimelerin kullan�ld���n� 
dü�ününüz.

4. Peygamberimizin (as), insanlar� �slâm’a davet ederken neden özellikle hac 
mevsimini ve panay�rlar� tercih etti�ini dü�ününüz. Bunlar�n günümüzde 
nelerle kar��la�t�r�labilece�ini ara�t�r�n�z. 

1. Hz. Peygamber (as) nerede vefat etmi�tir? Mezar� nerede bulunmaktad�r?
2. Sevgili Peygamberimizin (as) ya�ad��� co�rafyada hangi dinlere inanan 

insanlar bulunuyordu? Ara�t�r�n�z.
3. Peygamberimiz (as) Mekke’den yola ç�k�p Medine’ye vard�ktan sonra yapt��� bir 

uygulamayla dünyada bir ilki gerçekle�tirmi�ti. Bu, ne olabilir? Ara�t�r�n�z.
4. Bir insan do�up büyüdü�ü yurdundan ba�ka bir yere göç edince sizce neler 

hisseder? Nelerle kar��la�abilir?



siyer
ÜN�TE

1

1. Hz. Peygamber’in (as) Do�du�u Çevre

2. Hz. Peygamber’in (as) Ailesi 

3. Hz. Peygamber’in (as) Do�umu ve Çocuklu�u

4. Hz. Peygamber’in (as) Gençli�i

5. Hz. Peygamber’in (as) Evlili�i ve Çocuklar�

ÜN�TE

2
1. �lk Vahiy

2. Vahyin Yak�n Çevreye Duyurulmas�

3. Hz. Peygamber’e (as) ve 
Müslümanlara Uygulanan Bask�lar

4. Hz. Peygamber’in (as) �slâm’� 
Anlatmaya Yönelik Faaliyetleri

5. Taif’e Yolculuk

6. Gece Yolculu�u (�sra) ve Mirac

7. Medine’ye HicretÜN�TE

3

1. Hz. Muhammed’in (as) Medine’deki �lk Faaliyetleri

2. Di�er �nanç Mensuplar�yla �li�kileri

3. Medine’de �slâm’� Anlatma Faaliyetleri 

4. Mekke’nin Fethi

5. Veda Hutbesi

6. Vefat�

ÜN�TE

1

1. Hz. Peygamber’in (as) Do�du�u Çevre( ) d

2. Hz. Peygamber’in (as) Ailesi 

3. Hz. Peygamber’in (as) Do�umu ve Çocuklu�u

4. Hz. Peygamber’in (as) Gençli�i

5. Hz. Peygamber’in (as) Evlili�i ve Çocuklar�

ÜN�TE

2
1. �lk Vahiy

2. Vahyin Yak�n Çevreye Duyurulmas�

3. Hz. Peygamber’e (as) ve 
Müslümanlara Uygulanan Bask�lar

4. Hz. Peygamber’in (as) �slâm’�
Anlatmaya Yönelik Faaliyetleri

5. Taif’e Yolculuk

6. Gece Yolculu�u (�sra) ve Mirac

� Ç

ÜN�TE

3

1. Hz. Muhammed’in (as) Medine’deki �lk Faal

2. Di�er �nanç Mensuplar�yla �li�kileri

3. Medine’de �slâm’� Anlatma Faaliyetleri 

4. Mekke’nin Fethi
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Peygamberimiz (as) Arabistan Yar�madas�’ndaki Mekke �ehrinde do�mu�tur. Arabistan; 

Asya ve Afrika k�talar�n�n birle�ti�i yerde, üç taraf� denizlerle çevrili bir yar�madad�r. Yer 

�ekilleri da�lar, vadiler, geni� çöller ve vahalardan olu�ur. Arabistan’da co�rafî �artlar ve 

iklim özellikleri sebebiyle ya�am oldukça zordur.

Arap Yar�madas� kurak bir iklime sahiptir. Yar�madan�n genelinde yazlar çok s�cak ve 

ya���s�z geçer. Bu nedenle yar�madada kurak iklime dayan�kl� bitkiler yeti�ir. Akarsu ya-

taklar�nda da ço�u zaman su bulunmaz.

Arabistan’da, �slâm gelmeden önce birçok devlet kurulmu�tu. Hepsi de farkl� Arap kabi-

lelerinin kurdu�u devletlerdi. Bunun yan�nda yerle�ik hayata geçemeyen; mevsimlere, 

iklim �artlar�na göre yer de�i�tiren göçebe kabileler de vard�. Güç �artlarda hayatlar�n� 

sürdürmek ancak kabile içindeki yard�mla�mayla mümkündü. Kabilelerde birlik, kan 

ba��na dayan�yordu. �çlerinden birine yap�lan sald�r� kabileye yap�lm�� kabul ediliyor, 

kabilenin hakl� veya haks�z olmas�na ald�rmadan intikam pe�inde ko�uluyordu. Kabileler 

aras�nda ç�kan sava�lar�n ço�u da bu yüzdendi. 

Yar�madan�n büyük ço�unlu�unu Araplar olu�turuyordu. Bunun yan� s�ra Arabistan’a 

farkl� zamanlarda gelerek yerle�en baz� Yahudi kabileleri de bulunuyordu. Bu iki grubun 

d���nda esir ve köle olarak getirilen farkl� milletlerden insanlar da vard�. 

Ticaret, yar�madan�n en önemli geçim kayna��yd�. Birçok yere kervanlar gidip gelirdi. 

�am-Yemen ticaret yolu o bölgedeki en i�lek ticaret yoluydu. Peygamberimizin (as) 

do�du�u Mekke �ehri de bu yol üzerindeydi. 

1 Hz. Peygamber’in (as) Do�du�u Çevre

n Mekke’de kurulan en büyük panay�r olan Ukaz panay�r�n�n kal�nt�lar� 

vaha: Çöllük bölgelerde yüzeye ç�kan yer alt� sular�n�n imkân verdi�i tar�m veya yerle�im bölgesi.



1. KUR

Siyer

61

Yar�madan�n en önemli 

merkezlerinden biri olan 

Mekke, hacc� ve ticareti 

simgeliyordu. Yar�ma-

dan�n her taraf�ndan in-

sanlar hac için Mekke’ye 

gelerek Kâbe’yi tavaf edi-

yorlar, inand�klar� putlar� 

ziyaret ediyorlard�. Hz. 

�brahim’den (as) itibaren 

Arabistan’da tek ilâh inan-

c� vard�. Ancak zaman 

geçtikçe Allah’a yak�nla�-

mak amac�yla yapt�klar� 

putlara tapmaya ba�lad�-

lar. Her �eyi putlardan is-

tiyorlar, onlara kurbanlar 

kesip dualar ediyorlard�. 

Böylece ilâhî dinden ta-

mamen uzakla�m��, yanl�� 

yollara sapm��lard�. Ahirete inanm�yorlar, hiçbir kötülü�ü yapmaktan kaç�nm�yorlar-

d�. K�z çocuklar�n� diri diri topra�a gömüyorlar, güçlüler zay�flar� eziyor, akrabal�k ve 

kom�uluk haklar�n� gözetmiyorlard�. �çki içiyor, kumar oynuyorlard�.  Kad�nlara kötü 

davran�yorlar, zor kullanarak ba�kalar�n�n mallar�na el koyuyorlard�. �nsanlar� kaç�r�p 

esir olarak sat�yorlard�. Sürekli birbirleriyle sava�arak kan döküyorlard�. 

Mekke ayr�ca bir panay�r merkeziydi. Mekke’de y�l�n çe�itli vakitlerinde panay�rlar dü-

zenlenirdi. �nsanlar yar�madan�n dört bir taraf�ndan bu panay�rlara gelirler, burada 

al��veri� yaparlar, �iir yar��malar� düzenleyerek yeteneklerini sergilerlerdi. Be�enilen 

�iirler Kâbe’nin duvar�na as�l�rd�. O dönemlerde okuma yazma bilenlerin say�s� çok 

dü�üktü. 

Arabistan’da say�lar� az da olsa Hz. �brahim’in (as) dinine göre ya�ayanlar da vard�. Hanif 

ad� verilen bu kimseler Allah’a inan�yor, putlara tapm�yor, yaln�z Allah’a ibadet ederek 

ve kötülüklerden uzak durarak ya�amlar�n� sürdürüyorlard�. 
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Ha�imo�ullar� 

Peygamberimizin (as) ailesi, Kurey� kabilesinin Ha�imo�ullar� kolundand�r. Bu kolun ad�, 

Peygamberimizin (as) dedelerinden olan Ha�im’den gelir. Ha�im, cömertli�i ile me�hur 

bir kimseydi. Mekke’nin sayg�n insanlar�ndand�. Kurey�’in biri yaz, di�eri k�� olmak üzere 

y�lda iki kez ticarî yolculu�a ç�kmas� gelene�inin de ilk ad�mlar�n� o atm��t�. 

Ha�imo�ullar� Mekke yönetiminde söz sahibi idiler. Hac�lar�n a��rlanmas�, su ve yi-

yecek ihtiyaçlar�n�n kar��lanmas� ve hac�lara di�er gerekli hizmetlerin yap�lmas� gibi 

önemli görevleri üstlenmi�lerdi. Ha�im’in o�lu Abdulmuttalib de babas� gibi Mekke-

liler taraf�ndan sevilip say�lm��, Mekkelilerin ba�kan� olmu�tu. Temiz karakterli, güzel 

huylu bir insand�. Mekke’de sözü dinlenen biriydi. �nsanlar aras�nda ç�kan anla�maz-

l�klar� çözüme kavu�turdu. Kaybolan  Zemzem su kayna��n�n yerini, gördü�ü bir rüya 

üzerine tekrar o bulmu�tu.

Abdulmuttalib’in Ada��

Abdulmuttalib on tane o�lu oldu�u takdirde birini Allah’a kurban etmek üzere adakta 

bulunmu�tu. On o�lu olunca o zamanki geleneklere göre kur’a çekerek o�ullar� ara-

s�nda bir karara varmak istedi ve kur’a Abdullah’a isabet etti. Abdulmuttalib, sözünden 

dönmek istemiyordu ama çok da üzgündü. Bu s�rada ona birisi bir tavsiyede bulundu. 

O�lu ile on deve aras�nda kur’a çekmesini ve kur’a develere ç�kana kadar deve say�s�n� 

art�rmas�n� söyledi. Böylece hem ada��n� yerine getirmi� hem de o�lunu kurtarm�� ola-

cakt�. Bunun üzerine Abdulmuttalib develer ile Abdullah aras�nda kur’a çekmeye ba�-

lad�. Her seferinde kur’a Abdullah’a ç�k�yor, Abdulmuttalib de her seferinde onar deve 

art�rarak kur’ay� tekrarl�yordu. Sonunda develerin say�s� yüz olunca kur’a develere ç�kt�. 

Abdullah’�n yerine yüz deve kurban edildi. Günlerce Mekke ve çevresinde ziyafetler 

düzenlenerek bu olay kutland�.

��te Abdulmuttalib’in bu o�lu, gelecek son peygamberin babas� olacakt�. Abdullah ya-

k���kl� ve ahlâkl� bir gençti. �yi bir aileye mensup genç bir k�z olan Medineli Âmine bint 

Vehb ile evlendi. Abdulmuttalib onlar için güzel bir dü�ün yapt�. Âmine, e�i Abdullah 

ile çok mutluydu. Abdullah, evlili�inden k�sa bir süre sonra, ticaret amac�yla �am’a gitti. 

Fakat �am dönü�ünde hastalanarak yolda vefat etti.  

Âmine e�inin ölüm haberini ald���nda do�um yapmas�na az bir vakit vard�. Hz. Peygam-

ber (as), daha do�madan babas�z kalm��t�.

2 Hz. Peygamber’in (as) Ailesi Hz. Peygamber’in (as) Ailesi 
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3 Hz. Peygamber’in (as) Do�umu ve Çocuklu�uHz. Peygamber’in (as) Do�umu ve Çocuklu�u

Beklenen Do�um

571 y�l�n�n Nisan ay�nda Âmine, Mekke’de bir bebek dünyaya getirdi. Âmine’nin yar-

d�mc�s� Ümmü Eymen hemen gidip Abdulmuttalib’e torununun do�du�u müjdesini 

verdi. Abdulmuttalib torununu alarak Kâbe’ye götürdü ve orada ona Muhammed (as) 

ad�n� koydu. Daha önce bu ismi hiç duymam�� 

olan tan�d�klar� �a��rd�lar. Abdulmuttalib, torunu-

na niçin atalar�n�n adlar�ndan birini vermedi�ini 

soranlara;

- Göklerde ve yerde herkes taraf�ndan övülsün diye 

ona Muhammed (as) ad�n� verdim, dedi.

Sütanne Yan�nda Bir Yetim

Mekke’nin havas� çok s�cak oldu�undan bebekler ço�u zaman dayanamayarak hasta olur-
lard�. Bu nedenle Araplar�n bir âdeti vard�; yeni do�an çocuklar� sütannelere verirlerdi. 

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Peygamberimizin (as) ismi olan 

Muhammed kelimesinin Arapça-

da “övülen” anlam�na geldi�ini 

biliyor muydunuz?

n Hz. Peygamber’in (as) do�du�u evin yerine in�a edilen ve bugün Mekke Kütüphanesi olarak kullan�lan yap� 
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Çocuklar� alan aileler belli bir kazanç sa�larken çocuklar da �ehirden uzakta daha sa�l�kl� 
büyürlerdi. O günlerde yine Mekke’ye vahalarda ya�ayan bedevî köylerinden kad�nlar gel-
mi�lerdi. Peygamberimiz (as) yetim oldu�u için fazla para verilmeyece�ini dü�ünerek kimse 
onu almak istemiyordu. Halime ve e�i de bir çocuk almak için Mekke’ye gelenlerdendi. Hali-
me, Âmine’nin yan�na vard���nda Hz. Muhammed’i (as) gördü ve çok sevdi, e�ine fikrini sor-
du. E�i; “Alal�m, umar�m bize bereket ve hay�r getirir.” dedi. Gerçekten de Peygamberimizin 
(as) gelmesiyle Halime’nin evine bir bereket ve huzur geldi. Peygamberimiz (as) de burada 
mutlu bir �ekilde günlerini sütkarde�i �eyma’yla geçirdi, onunla oyunlar oynad�, Halime’nin 
yan�nda sa�l�kl� bir �ekilde büyüdü. Ayr�l�k vakti geldi�inde Halime, o�lu gibi sevdi�i Pey-
gamberimizi (as) Mekke’ye götürerek Âmine’ye geri verdi. Âmine o�luna kavu�tu�u için 
çok sevinçliydi. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Hz. Muhammed (as), alt� ya��nda iken 
annesini de kaybetti. Zaten babas�z olan Peygamberimiz (as) �imdi de annesiz kalm��t�. Art�k 
bundan sonraki hayat�n� dedesinin kanatlar� alt�nda geçirmeye ba�layacakt�.

Dedesinin Kanatlar� Alt�nda Bir Çocuk

Dedesi Peygamberimizi (as) yan�ndan hiç ay�rm�yor, zaman�n�n ço�unu torunuyla be-
raber geçiriyordu. Hatta Kurey�lilerin sorunlar�n� dinleyip tart���rken bile onu yan�ndan 
ay�rm�yordu. Hz. Muhammed (as) pek çok çocu�un büyüklerinden göremedi�i sevgi 

n Sevgili Peygamberimizin (as) sütannesinin ya�ad��� Benî Sa’d Vadisi 

bedevî: Çölde, çad�rda ya�ayan göçebe.



n Sevgili Peygamberimizin (as) dedesinin kabrinin de bulundu�u 
Mekke’deki Cennetü’l-Mualla mezarl���n�n bugünkü hâli 
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ve ilgiyi görüyordu dedesinden. 
Öksüz ve yetim olmas�na ra�men 
Sevgili Peygamberimiz (as) dede-
sinin yan�nda mutlu bir çocukluk 
geçirdi. Sevgi dolu, ak�ll� ve asil bir 
dede taraf�ndan büyütüldü. Ne var 
ki bu mutlulu�u da uzun sürmedi. 
Bir gün Abdulmuttalib hastaland�. 
Hastal��� a��rla��nca çok sevdi�i to-
rununu o�lu Ebu Talib’e emanet 
etti ve bir süre sonra vefat etti. Pey-
gamberimiz (as) sekiz ya��ndayd�, bir de dede ac�s� eklenmi�ti minicik yüre�ine. 

Dededen Amcaya Geçen Emanet 

Ebu Talib ve e�i Fatma, ye�enlerini büyük bir sevgiyle kar��lad�lar. Ona özenle bakt�lar, 
onu kendi çocuklar�ndan ay�rmad�lar. Peygamberimiz (as) bu mutlu ailede kuzenleriyle 
birlikte büyüdü. Ebu Talib, Kurey�liler aras�nda sayg� gören güçlü biriydi. Ancak maddî 
durumu çok iyi de�ildi. Hz. Muhammed amcas�n� çok seviyor, ona ailenin geçiminde 
yard�m etmek istiyordu. Ebu Talib’in koyunlar� vard�. Peygamberimiz (as) amcas�ndan 
da onay alarak koyunlar� otlatmaya ba�lad�. O di�er çocuklardan farkl�yd�, ba�kalar� ko-
�up oynarken o amcas�na yard�m pe�indeydi. 

�lk Ticarî Yolculuk

Kurey�lilerin ço�u gibi Ebu Talib de tüccard�. Bir gün bir ticaret kervan�yla �am’a git-
meye karar verdi. Hz. Muhammed (as), amcas�ndan bu yolculu�a kendisini de götür-
mesini istedi. Ebu Talib yolculu�un çocuklar için zor oldu�unu biliyordu ama ye�eninin 
�srar�na dayanamad�. Kervanla birlikte yola ç�kt�lar. Kervan, �am yak�nlar�nda bir yer 
olan Busra’da mola verdi. Orada bulunan Bahira ad�ndaki Hristiyan bir rahip, yolcular� 
yeme�e davet etti. Bahira, Tevrat ve �ncil’i çok iyi biliyordu. Okuduklar�ndan yeni bir 
peygamber gelece�ini ve onun sahip oldu�u baz� özellikleri ö�renmi�ti. Peygamberimize 
(as) baz� sorular sordu. Ald��� cevaplar kar��s�nda Ebu Talib’e ye�eninin “beklenen pey-
gamber” olabilece�ini söyledi ve ona ye�enini �am’a götürmemesini ö�ütledi. Çünkü 
oradaki Yahudiler onun “beklenen peygamber” oldu�unu anlay�p ona zarar verebilirler-
di. Ebu Talib, Bahira’n�n uyar�s� üzerine mallar�n� orada satarak Mekke’ye geri döndü.
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Güvenilir Muhammed (as)

Peygamberimiz (as) amcas� Ebu Talib’in en büyük yard�mc�s�yd�. Onun yan�nda bü-
yümü�, ticareti ondan ö�renmi�ti. Yirmili ya�lara geldi�inde Mekke’nin en güvenilir 
tüccarlar�ndan biri olmu�tu. O art�k “Muhammedü’l-Emin”di (as); yani güvenilir Mu-
hammed (as)… Mekkelilerin tereddüt etmeden güvendikleri, mallar�n� emanet ettikleri 
biriydi. O zengine de fakire de ayn� �ekilde güzellikle davran�yordu. Adil ve dürüst bir 
insand�. Bir söz verdiyse ne pahas�na olursa olsun yerine getiriyordu. Cömert ve ko-
nukseverdi. Herkese güler yüz gösteriyordu. Bütün ahlâkî güzelliklere sahipti.

Mekke’de gün geçtikçe kötülükler art�yor, zay�f ve güçsüzlerin haklar� ihlâl ediliyor 
ve kabileler aras�nda sürekli kan dökülüyordu. Bu durum herkesi rahats�z ediyordu. 
Mekke’nin ileri gelenlerden bir k�sm� toplanarak “Hilfü’l-Fudûl” (Erdemliler Anla�ma-
s�) ad� verilen bir anla�ma yapt�lar. Bu anla�maya kat�lan ki�iler mazlumun yan�nda 
olacaklar�na, suçlunun kar��s�nda birlik olup mazlumun hakk�n� koruyacaklar�na dair 

birbirleriyle sözle�tiler. Peygamberimiz (as) de bu erdemli toplulu�a kat�lanlardand�.

Kazançla Dönen Kervan

Peygamberimizin (as), çevresindeki di�er gençler gibi e�lencede, içkide, kumarda gözü 
yoktu. Bütün kötülüklerden uzak duruyor, vaktini çal��arak geçiriyordu. Tam da o gün-

4 Hz. Peygamber’in (as) Gençli�i Hz. Peygamber’in (as) Gençli�i 
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5 Hz. Peygamber’in (as) Evlili�i ve Çocuklar�Hz. Peygamber’in (as) Evlili�i ve Çocuklar�

lerde Suriye’ye bir kervan yola ç�kacakt�. Kervan�n sahibi Hatice güvenilir birini ar�yordu. 
Hatice, Mekke’de sayg� duyulan asil ve zengin, dul bir kad�nd�. Meysere onun s�rda��, en 
güvendi�i yard�mc�s�yd�. Meysere kervan�n ba��na geçecek birini aramaya ba�lad�, ara�t�r-
malar� sonucunda bu i�e en uygun ki�inin Hz. Muhammed (as) oldu�unu dü�ündü. Hatice 
de hemen onu davet ederek kervan�n� yönetmesi için teklifte bulundu. Hatice ve Peygam-
berimiz (as) anla�m��lard�, Meysere de bu yolculukta ona e�lik edecekti. Kervan Suriye’ye 
do�ru yola ç�kt�. Meysere ise yol arkada��n�n hareketlerini izliyordu; gördüklerine göre Hz. 
Muhammed (as) anlat�lanlardan da iyi biriydi; dürüsttü, fedakârd�, yard�mseverdi. Adaletli 
ve do�ru kararlar veriyor; her davran���yla insanlar�n sayg�s�n� kazan�yordu.

Yolculuk sona ermi�, kervan Mekke’ye dönmü�tü. Peygamberimiz (as), Hatice’nin bütün 

mallar�n� satm�� ve istediklerini de alm��t�. Bu yolculuk çok kazançl� geçmi�ti. 

Yeni Bir Aile

Meysere, Hatice’ye yolculukta olanlar� tek tek anlatt�. Meysere’nin anlatt��� her �ey 

sevgili Peygamberimizin (as) güzel ahlak�na birer örnekti. O, di�er insanlardan çok 

farkl� biriydi. Duyduklar�ndan etkilenen Hatice, bir süre sonra Hz. Muhammed’e (as) 

evlilik teklif etti. Sevgili Peygamberimiz (as) yirmi be� ya��nda, Hatice ise ondan bü-

yüktü. �ki taraf�n da r�zas�yla dü�ün yap�ld�. Hz. Muhammed (as) amcas�n�n evinden 

ayr�larak Hz. Hatice’nin evine yerle�ti. 

Ebu Talib’in bu s�rada i�leri kötüle�mi�ti. Peygamberimiz (as) amcas�na çocuklar�ndan 

birini yan�na almay� teklif etti. Amcas� da kabul edince kuzeni Ali bu yeni aileye kat�ld�. 

Hz. Hatice’nin Mekke’ye getirilen esirler aras�ndan ald��� Zeyd de bu ailedeydi. Zeyd 

annesiyle ç�kt��� bir yolculukta kaç�r�larak esir edilmi�ti. Hz. Muhammed (as), e�i Hatice 

taraf�ndan kendisine hediye edilen Zeyd’e bir baba gibi davranarak ona ailesinin yok-

lu�unu hissettirmedi. Bu s�rada Peygamberimizin (as) annesinin emaneti olan Ümmü 

Eymen de onlarla birlikte kal�yordu. 

Hz. Muhammed’in (as) ve Hz. Hatice’nin ikisi erkek, dördü k�z alt� çocuklar� oldu. Kâs�m 

ilk çocuklar�yd�. Ancak çok küçük ya�ta öldü. K�zlar� Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve 

Fatma’yd�. Fatma d���ndaki k�zlar�n�n hepsi Peygamberimizden (as) önce öldüler. Pey-

gamberimiz (as) ve Hz. Hatice’nin son çocuklar� ise Abdullah’t�. O da bir ya��na gelme-

den vefat etti.
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Mekkeli mü�rikler Kâbe’nin etraf�nda toplanm��lar, elinde buhurdanl�kla Kâbe’ye do�ru 

ilerleyen adam� izliyorlard�. Yanan tütsünün güzel kokusu etrafa yay�lm��t�. Adam, Kâbe’ye 

iyice yakla�t�. Elindeki buhurdanl��� Kâbe’nin örtüsüne yakla�t�rd� ve a�a�� yukar� indirip 

kald�rarak Kâbe’nin etraf�nda dönmeye ba�lad�. Tütsünün güzel kokusu Kâbe’nin örtüsüne 

iyice i�lesin istiyordu. 

Bu s�rada hafif bir rüzgâr esiyordu. Herkes kendinden geçmi� bir hâlde Kâbe’nin tütsüleni-

�ini izliyordu. Yanan tütsüden Kâbe’nin örtüsüne ufak bir k�v�lc�m s�çrad�. Fakat kimse fark�-

na varmad�. Ne oldu�unu fark ettiklerinde ise i� i�ten geçmi�ti. Kâbe alevler içindeydi.

Bir anda ortal�k kar��t�. Oradan oraya ko�an insanlar, ba��ranlar, yard�m isteyenler… Bir 

süre sonra yang�n söndürüldü, tela� sona erdi. Ancak olan olmu�tu. Kâbe büyük oranda 

hasar görmü�tü.

Aradan birkaç hafta geçmi�ti ki �iddetli bir ya�mur ba�lad�. Ya�mur bir türlü dinmek bilmi-

yor, bardaktan bo�an�rcas�na ya��yordu. Evlerin penceresinden ya�muru seyreden yüzler-

de endi�e okunuyordu. Bu ya���, mutlaka sel getirecekti. 

Sonunda korkulan �ey gerçekle�ti. K�sa bir süre önce yang�nda harap olan Kâbe, bu kez 

de sel sular�n�n alt�nda kald�. Ya�l� bina bu ikinci âfete dayanamad�. Sular çekildi�inde 

Kâbe’den geriye sadece bir enkaz y���n� kalm��t�.

�ehir meclisi topland� ve Kâbe’nin yeniden yap�lmas�na karar verdi. Önce, enkaza dönü-

�en eski bina y�k�ld�. Ard�ndan in�aat ba�lad�. Masraflar bütün �ehrin kat�l�m�yla kar��lan-

m��t� ve neredeyse herkes in�aat i�inde çal���yordu. O s�ralarda otuz be� ya��nda olan Hz. 

Muhammed de ta� ta��yor, Kâbe’nin in�as�na yard�m ediyordu.

Nihayet binan�n duvarlar� Hacerülesved’in yerle�tirilece�i yüksekli�e kadar örüldü. �imdi 

yeni bir sorun gündeme gelmi�ti. Hacerülesved’i yerine kim koyacakt�? Bu büyük onur kime 

verilecekti? Mekke’nin ileri gelen kabileleri, aralar�nda anla�mazl��a dü�tüler. Herkes bu �e-

refin kendi kabile reisine verilmesi gerekti�ini söylüyordu. Tart��malar günlerce sürdü. Kabile 

reisleri, bu onuru birbirlerine kapt�rmayacaklar�na dair yeminler ettiler. �n�aat yar�m kalm��t� 

ve bu soruna bir türlü çözüm bulunam�yordu. 

Adil Bir Hakem

Hatice I��lak - (Birdirbir Dergisi, Aral�k 2007)



OKUMA PARÇASI

1. KUR

Siyer

69

Tart��malar sürerken içlerinden biri �öyle dedi: 

- Akl�ma bir fikir geldi. Eminim hepiniz kabul edeceksiniz. Buraya gelecek ilk ki�iyi bekleyelim. 

Onu hakem yapal�m ve fikrini soral�m. O ne derse, o olsun.

Bu teklif herkesin akl�na yatt�. Kimin gelece�ini görmek için beklemeye koyuldular.

Bir süre sonra Hz. Muhammed göründü. Herkes derin bir nefes ald�. Çünkü onun adil bir 

hüküm verece�inden emindiler. O, güvenilir bir insand�. Ona ald�klar� son karar� anlatt�lar. 

Hz. Muhammed bir süre dü�ündü ve;

- Bana bir örtü getirin, dedi.

Hemen bir örtü buldular. Hz. Muhammed örtüyü yere serdi ve Hacerülesved’i üzerine 

koydu. Sonra kabile reislerini ça��rd�. Her birinden örtünün bir taraf�ndan tutmas�n� istedi. 

Böylelikle bütün kabileler Hacerülesved’i ta��ma onurunu payla�m�� oldular.

Ta��n konulmas� gereken yere gelindi�inde Hz. Muhammed, Hacerülesved’i ald� ve yerine 

koydu. 

Sorun çözülmü�, �ehirde ya�anabilecek muhtemel bir sava� engellenmi�ti. 
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Mekke, uçsuz bucaks�z çölün ortas�nda Hz. �brahim’in 

(as) dininin neredeyse tamamen unutuldu�u, putpe-

restli�in hüküm sürdü�ü bir �ehir hâline gelmi�ti. �n-

sanlar kendi elleriyle putlar yap�yor, sonra da hiçbir 

fayda sa�lamayan bu putlara tap�yorlard�. Kâbe’nin 

içini de putlarla doldurmu�lard�. Mekke’de bulunan 

çok az say�daki hanifler de toplumdan uzak durarak 

Hz. �brahim’in (as) dinini ya�amaya çal���yorlard�. 

Peygamberimiz (as) hiçbir zaman putlara tapmam��t�. 

Kendisini en çok rahats�z eden �ey de insanlar�n putla-

ra tapmalar�yd�. Ayr�ca toplumdaki ahlâkî bozulmalar 

da onu huzursuz ediyor fakat nas�l bir çare bulunabile-

ce�ini bilmiyordu. Otuz be� ya�lar�ndayd�. Mekke’deki hanifler gibi o da kavminin kötü al��kan-

l�k ve davran��lar�ndan uzakla�ma iste�i duyuyordu. Bunun için vakit buldukça yan�na yiyecek 

alarak Mekke yak�nlar�ndaki Hira Ma�aras�’na gitmeye ba�lad�. Bu durum k�rk ya��na do�ru 

daha da s�kla�t�. Bazen tam bir ay orada kal�yor, çevresini gözlemliyor, tefekküre dal�yordu. 

Mekke’ye inince de ilk olarak Kâbe’yi tavaf ediyor, ard�ndan evine kapan�yordu.

Mekke’ye �nen Nur

Peygamberimiz (as) uzun süredir kendinde 

anlam veremedi�i de�i�iklikler hissediyordu. 

Gördü�ü rüyalardan etkileniyordu. Çünkü 

gece gördü�ü rüyalar sabah aynen ç�k�yordu. 

610 y�l�n�n Ramazan ay�yd�, Mekke’den ayr�l-

ma iste�i yine a��r basm��t�. Hz. Hatice ile ve-

dala�arak Hira Ma�aras�’na gitmek üzere Mekke’den ayr�ld�. Ramazan ay�n�n son günle-

riydi. Ma�aradayken aniden duydu�u bir sesle irkildi. Daha önce hiç görmedi�i bir varl�k 

ona “Oku!” diyordu. Peygamberimiz (as) okuma yazma bilmiyordu. Korkarak “Ben okuma 
bilmem.” dedi. Kar��s�ndaki varl�k onu öyle bir s�kt� ki bütün kemiklerinin birbirine girdi�i-

ni zannetti. Hz. Muhammed’e (as) gelen, Allah’�n peygamberlere vahiy iletmekle görevli 

mele�i Cebrâil’di. Cebrâil iki kez daha “Oku!” dedi. Peygamberimiz (as) hep ayn� cevab� 

verdi. En sonunda bütün cesaretini toplayarak Cebrâil’e “Ne okuyay�m?” dedi. Cebrâil 

Alâk Suresi’nin ilk be� ayetini ona bildirdi.

1 �lk Vahiy�lk Vahiy

Yaratan Rabbinin ad�yla oku! 
O, insan� “alak”tan yaratt�.

Oku! Senin Rabbin en cömert oland�r. 
O, kalemle yazmay� ö�retendir, 
insana bilmedi�ini ö�retendir.

96 / Alâk Suresi, 1-5. ayetler

A

hanif: Hz. �brahim’in (as) tebli� etti�i hak din üzere olan ve Allah’�n birli�ini kabul eden müminlere denir. Hz. 

Muhammed’in (as) ya�ad��� Hicaz bölgesinde, az da olsa hanifler vard�. 

putperest: �badet maksad�yla Allah’tan ba�ka birine veya bir �eye sayg� sunup tap�nan, putlar� Allah’a e�, ortak 

veya benzer kabul eden kimse.

tefekküre dalmak: Derin derin dü�ünmek, dü�ünceye dalmak.
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Korku ve �a�k�nl�k

Peygamberimiz (as) korku ve �a�k�nl�k içinde hemen ma�aradan ç�kt�, evine gidecekti. 
D��ar�ya ç�k�nca mele�in gökyüzünü tamamen kaplad���n� gördü. �öyle sesleniyordu: 
“Ben Cebrâil’im, sen de Allah’�n Peygamberisin.”

Peygamberimiz (as) kar��la�t��� olaya bir anlam veremiyordu. Ko�arak eve gitti, hâlâ 
olay�n etkisinden kurtulamam��, tir tir titriyordu. Yata��na yatarak Hz. Hatice’ye “Beni 
örtün, beni örtün.” dedi. Bir süre dinlendikten sonra Hz. Hatice’ye ba��ndan geçenleri, 
gördüklerini anlatt�. Hz. Hatice de onu teselli eden �u sözleri söyledi: 

- Yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utand�rmaz. Sen akrabalar�n� gözetirsin, her za-
man do�ruyu söylersin. �htiyac� olana yard�m eder, fakiri doyurur, misafirini en iyi �ekilde 
a��rlars�n. Hep hakl�lar�n yan�nda yer al�r, onlara yard�mc� olursun.

Hz. Hatice’nin Varaka ad�nda bir akrabas� vard�. Varaka, eski kutsal kitaplar� iyi bilen bir bil-
gindi. Hz. Hatice ve Hz. Muhammed (as) Varaka’ya gittiler. Peygamberimiz (as) gördüklerini 
Varaka’ya anlat�nca Varaka duyduklar� kar��s�nda heyecanland� ve �öyle dedi: “Bu, Allah’�n 
Musa’ya (as) ve �sa’ya (as) gönderdi�i mesajd�r. Umar�m toplumun seni bu topraklardan 
ç�kard��� günlerde hayatta olur da sana yard�m ederim.” Peygamberimiz (as) �a�k�nl�kla 
“Toplumum beni do�up büyüdü�üm bu topraklardan ç�karacak m�?” diye sordu. Varaka 
�öyle cevap verdi: “Bütün peygamberler toplumlar� taraf�ndan yurtlar�ndan ç�kar�lm��lar-

d�r.” Ne yaz�k ki Varaka bu olaydan k�sa bir süre sonra öldü.

2 Vahyin Yak�n Çevreye Duyurulmas� Vahyin Yak�n Çevreye Duyurulmas� 

Peygamberimiz (as) s�k s�k Hira Ma�aras�’na giderek dü�üncelere dal�yor, Cebrâil’in ye-

niden görünmesini bekliyordu. Uzun bir müddet geçmi�, Cebrâil bir türlü gelmemi�ti. 

Bir gece uyuyordu ki Cebrâil ona tekrar göründü. Nihayet bekleyi� dönemi sona er-

mi�ti. Cebrâil Peygamberimize 

(as) Müddessir Suresi’nin ilk be� 

ayetini bildirdi.

Ey örtünüp bürünen!
Kalk ve uyar!
Rabbini yücelt.
Nefsini ar�nd�r.

�irkten uzak dur. 
74 / Müddessir Suresi, 1-5. ayetler

A
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Cebrâil ayetleri okumay� bitirdi�inde Peygamberimiz (as) büyük bir güven ve huzur hissetti. 

Mekke’de farkl� bir dönem ba�l�yordu. �nsanl���n üzerine tevhid inanc�n�n 

güne�i do�uyordu.

 
�lk Müslümanlar

Art�k Cebrâil s�k s�k Hz. Peygamber’e (as) gelerek vahiyleri bildiriyordu. Hz. Muhammed 

(as) de en güvendi�i yak�nlar�na Allah’tan gelen bu bilgileri aktar�yor, onlar� �slâm’a davet 

ediyordu. �lk olarak e�i Hz. Hatice Müslüman oldu. Onu amcas�n�n o�lu Ali, k�zlar�, evlatl�-

�� Zeyd ve annesinin yard�mc�s� Ümmü Eymen izledi. Ebu Bekir, Hz. Peygamber’in (as) en 

yak�n arkada��yd�. Onu �slâm’a davet etti�inde tereddütsüz kabul etti. 

Sevgili Peygamberimiz (as) en yak�nlar�ndan ba�lad��� davet halkas�n� geni�letti. Bir zi-

yafet vererek akrabalar�n� toplad� ve onlar� da �slâm’a davet etti. Amcas� Ebu Leheb 

hemen kar�� ç�karak onu akrabalar�n� birbirine dü�ürmekle suçlad�.

Ebu Leheb’in o�ullar�, Hz. Peygamber’in (as) k�zlar� Rukiye ve Ümmü Gülsüm’le ni�an-

l�yd�. Peygamberimize (as) cephe alan Ebu Leheb o�ullar�na bask� yaparak ni�anlar�n� 

bozmalar�na sebep oldu. 

Müslümanlar gün geçtikçe ço�al�yordu. Toplant� ve bulu�ma yerleri Erkam’�n eviydi. Müs-

lümanlar gizlice buraya gelerek ibadet ediyorlar, Allah’�n emirlerini ö�reniyorlard�. 

3
Hz. Peygamber’e (as) ve Müslümanlara Hz. Peygamber’e (as) ve Müslümanlara 

Uygulanan Bask�larUygulanan Bask�lar

Peygamberimiz (as) Mekkelileri bir olan Allah’a inanmaya, putlara tapmamaya davet 

edince maddî ç�karlar ve körü körüne ba�l� olduklar� bat�l inançlar yüzünden hepsi 

birden ona cephe ald�lar. �nanmayanlar�n ba��nda da Ebu Cehil vard�. Ebu Cehil ile 

Ebu Leheb �slâm’�n en büyük dü�manlar�ndand�. Müslümanlar için zor günler ba�-

l�yordu. Mekkeli mü�rikler, Peygamberimize (as) ve ona inananlara her türlü eziyeti 

uygulad�lar. En fazla zarar görenler de çaresiz Müslüman kölelerdi, sahipleri onla-

ra öldüresiye i�kence yap�yorlard�. Yasir ve kar�s� Sümeyye i�kencelerle �ehit olan ilk 

Müslümanlard�. O�ullar� Ammar’�n gözleri önünde �ehit edilmi�lerdi. Habe�li bir köle 

olan Bilal de �iddetli i�kence görenlerdendi. Sahibi onu k�zg�n çölde güne�in alt�nda 

b�rakm��, üzerine de kocaman bir kaya koymu�tu. Ama bu i�kence bile onu dininden 

Tevhid hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 

bk. Dinimizi Ö�reni-

yoruz 1, s. 14-17

mü�rik: Allah’�n e�i, orta�� ya da benzeri bulundu�una inanan kimse.
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döndüremiyordu. Hz. Ebu Bekir, Bilal’in bu hâlini görünce dayanamayarak onu sahi-

binden sat�n ald� ve hemen azat etti. 

Mekkeli mü�rikler bu kadarla kalm�yor, Hz. Peygamber’e (as) de ellerinden gelen kötülü�ü 

yap�yorlard�. Yollar�na dikenler koyuyor, namaz k�larken ba��ndan pislikler bo�alt�yorlard�. 

Bunlar� yapanlar�n ba��nda da amcas� Ebu Leheb’in e�i Ümmü Cemil vard�. Ebu Cehil 

de Peygamberimizi (as) rahat b�rakmayanlardand�. Bir gün Ebu Cehil ve arkada�lar� Hz. 

Peygamber’e (as) eziyet ederken buna dayanamayan bir kad�n ko�arak olanlar� Sevgili 

Peygamberimizin (as) amcas� Hamza’ya haber verdi. Hamza avdan yeni dönmü�tü, ye�e-

nine yap�lanlar onu hem çok üzmü� hem de çok k�zd�rm��t�. Öfkeyle Ebu Cehil’in yan�na 

giderek elindeki yayla ba��na vurdu ve orada bulunanlara “Ben de Muhammed’in (as) dini-

ni kabul ediyorum. Cesareti olan varsa ç�ks�n kar��ma!” diyerek meydan okudu.  

Ömer b. Hattab Müslüman Oluyor

Mekke’de �slâmiyet günden güne yay�l�yor, putperestlerin Müslümanlara yönelik bask� 

ve eziyetleri de art�yordu. �slâm’�n h�zla yay�l���na tepki gösterenlerden biri de Ömer 

b. Hattab idi. Ömer bundan dolay� Peygamberimizi (as) bulup öldürmeye karar verdi. 

Öfkeyle karar�n� gerçekle�tirmeye giderken yolda k�z karde�inin ve eni�tesinin de Müs-

lüman oldu�unu ö�rendi. Öfkesi daha da artm��t�, k�z karde�i ve eni�tesi nas�l Müslü-

man olurlard�? Hemen yolunu de�i�tirerek k�z karde�inin evine geldi. �çeriden, okunan 

Kur’an ayetlerinin sesi geliyordu. Kap�y� h�rsla çalarak alelacele içeri girdi ve d��ar�day-

ken duydu�u sesin ne oldu�unu sordu. K�z karde�i saklamak istedi ama Ömer’in öfkesi 

�iddetliydi. Eni�tesine vurmaya ba�lad�. Att��� yumruklardan biri, araya giren karde�inin 

surat�nda patlam��, duda��n� kanatm��t�. Buna ra�men karde�i cesaretle “Evet Müslüman 

olduk, ne yaparsan yap! Dinimizden dönmeyiz!” diye hayk�r�yordu. Ömer bu cesaret kar-

��s�nda birden yumu�ad�, okuduklar�n� getirmelerini istedi. Okudu�u ayetlerden etkile-

nerek �slâm’� kabul etti. Allah, �slâm’� Hz. Ömer’le güçlendirmi�ti.

“Bir Elime Güne�i, Bir Elime Ay� Verseler...”

Müslümanlar�n artmas� Mekkeli mü�rikleri endi�elendiriyordu. Hz. Peygamber (as) Ebu 

Talib’in himayesinde oldu�u için ona bir �ey yapam�yorlard�. Sürekli Ebu Talib’e giderek 

ondan ye�enini �slâm’a davetten vazgeçirmesini istiyorlard�. Bir gün Ebu Talib Mekke-

lilerin isteklerini ona iletti. Peygamberimiz (as) amcas�n�n kendisini himaye etmekten 
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vazgeçece�ini zannetti. “Bir elime güne�i, bir elime de ay� verseler ölürüm de davamdan 

vazgeçmem!” dedi. Ebu Talib bunun üzerine duygulanarak “Git istedi�ini yap, ben sa� 

oldu�um müddetçe sana hiçbir �ey yapamazlar.”  diyerek ona güven verdi. 

Adil Hükümdar�n Ülkesine

Müslümanlar Mekkelilerin yapt��� eziyetlere daha fazla dayanam�yorlard�. Peygamberimiz 

(as) karar verdi, arkada�lar�n� Habe�istan’a, adil bir hükümdar olarak bildi�i Neca�i’nin 

ülkesine gönderecekti. Sevgili Peygamberimizin (as) k�z� Rukiye ve e�i Osman b. Affan’�n 

da bulundu�u küçük bir grup gizlice yola ç�karak Habe�istan’a ula�t�. Neca�i onlar� iyi bir 

�ekilde kar��lad�. Bunun ard�ndan daha büyük bir grup yola ç�karak Habe�istan’a gitti ve 

Neca�i’ye s���nd�. Fakat Mekkeli mü�rikler, Müslümanlar�n Habe�istan’da dinlerini rahat-

ça ya�amalar�ndan rahats�z oldular. Bir grup elçi göndererek Neca�i’den Müslümanlar� 

ülkesinden ç�karmas�n� istediler. �ki taraf� da 

dinleyen adil hükümdar karar�n� verdi. 

Müslümanlar art�k tamamen onun hi-

mayesindeydi. �stedikleri kadar burada 

kalabilecekler ve dinlerinin gereklerini 

yapmakta serbest olacaklard�. Mekkeli-

ler elleri bo�, fakat yüreklerindeki kin 

daha da artm�� bir �ekilde geri 

döndüler.
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Müslümanlar �çin Zor Bir S�nav: Boykot

Mekkeliler Müslümanlar� dinlerinden döndürmek için bütün yollar� deni-

yorlard�. Tüm Mekkeliler birle�erek Müslümanlara ve onlara yard�m edenle-

re boykot uygulamaya karar verdiler. Boykotla ilgili bir anla�ma metni haz�r-

layarak onu Kâbe’nin duvar�na ast�lar. Bundan sonra Müslümanlarla al��veri� 

yap�lmayacak, onlara yard�m edilmeyecek ve onlardan biriyle evlenilmeyecekti. 

Bu a��r boykot kararlar� Müslümanlar için zor günlerin ba�lang�c�yd�. Mekkeliler 

onlardan vebal� gibi uzak durdular ve yard�m etmek isteyenleri de engellediler. 

�nananlar aras�nda açl�k ve yoksulluk gittikçe art�yordu, dolay�s�yla büyük s�k�n-

t�lar ya�ad�lar. Tam üç y�l geçmi�ti ki baz� mü�rikler bile bu eziyete dayanama-

yarak boykotu kald�rmaya karar verdiler. Mekkeliler kendi aralar�nda bu karar� 

tart���rken Hz. Peygamber’den (as) Kâbe’nin duvar�nda as�l� anla�man�n güve 

taraf�ndan yendi�i haberi geldi. Mekkeliler Kâbe’ye gidip de söylenenin do�ru 

oldu�unu görünce hayretler içinde kald�lar. Böylece boykotu kald�rd�lar. 

Hüzün Y�l�

Peygamberimiz (as) için gerçekten zor günlerdi. Çünkü Hz. Hatice hastayd�. Sevgili Pey-

gamberimiz (as) k�sa bir süre sonra yirmi be� y�ll�k hayat arkada��n� kaybetti. Üzüntüsü 

geçmeden amcas� da hastaland� ve çok geçmeden o da vefat etti. Bu y�la daha sonra 

“Hüzün Y�l�” ad� verildi. Çünkü Hz. Peygamber (as) ve Müslümanlar hem çok sevdikleri 

hem de �slâm’�n tebli�ine yard�mc� olan iki insan� kaybetmi�lerdi. Mekke’de art�k onlar� 

daha s�k�nt�l� günler bekliyordu.

Mekke’de y�l�n çe�itli zamanlar�nda panay�rlar düzenleniyor, Arabistan’�n farkl� yerlerin-
den gelen Araplar burada toplan�yorlard�. Ayr�ca Kâbe, putperest Araplar taraf�ndan da 
kutsal say�ld��� için hac zaman�nda ziyaret ediliyordu. Peygamberimiz (as) de hem hac 
zaman�nda hem de panay�rlarda çad�rlar� tek tek dola�arak �slâm’� anlat�yordu. Ba�ta 
amcas� Ebu Leheb olmak üzere �slâm dü�manlar� onun pe�inden giderek söylediklerini 
yalanl�yor, onun deli oldu�unu söylüyorlard�. Fakat Peygamberimiz (as) �slâm’� anlat-
maktan asla vazgeçmiyordu. 

Mekkeliler Hz. Peygamber’in (as) davetinden vazgeçmesi için her yola ba�vuruyorlard�. 
Yeni dinden kurtulmak için ellerinden gelen her �eyi denemeye kararl�yd�lar. Bir gün 
ona gelerek “E�er hastaysan seni en iyi doktorlar�m�za tedavi ettirelim. Amac�n kral olmak-
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sa seni ba��m�za kral yaparak emirlerini yerine getirelim. Para istiyorsan seni Mekke’nin 
en zengini yapal�m. E�er niyetin evlenmekse seni Mekke’nin en güzel k�z�yla evlendirelim. 
Yeter ki sen bu davandan vazgeç.” dediler. Hz. Muhammed (as) onlara kar��l�k olarak 
Kur’an’dan ayetler okudu. O, dünya mallar�n� ve nimetlerini de�il, Allah’�n r�zas�n� ve 
ahiret mutlulu�unu istiyordu. 

6 Gece Yolculu�u (�sra) ve MiracGece Yolculu�u (�sra) ve Mirac

Amcas� da ölünce Peygamberimiz (as) korumas�z kalm��t�. Mekkeliler art�k ona tamamen 

cephe alm��lard�. O da �slâm’� Mekke d���nda anlatmaya karar verdi ve yan�na Zeyd’i de 

alarak Taif’e gitti. 

Hz. Peygamber (as) Taiflilerin �slâm’� kabul edece�ini dü�ünüyordu. Onlara �slâm’� 

anlatt� fakat Taifliler �slâm’� kabul etmedikleri gibi çocuklar�na Peygamberimizi (as) 

ta�latt�lar. Sevgili Peygamberimiz (as) yorgun ve yaral� olarak iki karde�e ait bir ba�a 

s���nd�. Ba��n sahipleri onu görmü�, hâline üzülmü�lerdi. Üzüm vermesi için köleleri 

Addas’� Peygamberimizin (as) yan�na gönderdiler. 

Addas üzümü uzatt���nda Peygamberimiz (as) onu besmeleyle ald�. Addas buralarda 

kimsenin kullanmad��� bu sözü duyunca çok �a��rd�. Aralar�nda geçen konu�ma sonun-

da Addas, Müslüman oldu. Addas’�n gözünde art�k Hz. Peygamber (as) dünyadaki her 

�eyden daha de�erliydi. Çünkü ona yepyeni bir hayat�n kap�lar�n� açm��t�.

Peygamberimiz (as) Taif’ten Mekke’ye üzgün döndü. Bekledi�ini elde edememi�ti. 

Kendini çok yaln�z hissediyordu. Yorgunluktan Mescid-i Haram’da uyuyakald�. O gece 

Allah’�n ona bir arma�an� vard�.

Cebrâil gelerek bu müjdeyi Peygamberimize (as) verdi. �sra ad� verilen gece 

yolculu�u böylece ba�-

lam�� oldu. Cebrâil onu 

uzun bir yolculu�a ç�ka-

rarak çok k�sa bir zaman-

da Kudüs’teki Mescid-i 

Aksa’ya götürdü. Oradan 

da birtak�m yüce makam-

lara ç�kar�ld� (mirac). 
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7 Medine’ye HicretMedine’ye Hicret

Peygamberimiz (as) bu önemli yolculuk için Allah’a �ük-

retti. Mü�rikler ise bu yolculu�u i�ittiklerinde onunla alay 

ettiler. Çünkü Mekke’den kervanlarla ancak bir ayda ula-

��lan Kudüs’e onun bir gecede gidip dönemeyece�ini dü-

�ünüyorlard�. Ona Kudüs’le ilgili sorular sordular. Ald�k-

lar� cevaplar do�ruydu, ama yine de inanm�yorlard�. Hz. 

Ebu Bekir’e giderek Kudüs’e ne kadar zamanda gidilebilece�ini sordular. Ald�klar� cevap 

Mekkelileri sevindirmi�ti. Bunun üzerine Mekkeliler “Arkada��n Muhammed oraya bir gece-

de gidip geldi�ini iddia ediyor.” dediler. Hz. Ebu Bekir “O söylemi�se do�rudur.” diyerek Hz. 

Peygamber’i (as) onaylad�. Hz. Ebu Bekir’in bu tavr� Mekkelileri iyiden iyiye çileden ç�kard�. 

Bu olay Peygamberimize (as) yeni bir azim ve güç verdi, inananlar�n da imanlar�n� güç-

lendirdi. Bu yolculukta Resûlullah’a (as), bütün ümmetinin cennete kabul edilece�i müj-

delendi. �çlerinden günahkâr olanlar�n da -e�er affedilmezlerse- bir süre cehennemde 

cezaland�r�ld�ktan sonra cennete al�naca�� bildirildi. Ayr�ca Bakara Suresinin “Âmene’r-

resûlü...” diye ba�layan son iki âyeti ile be� vakit namaz arma�an edildi.

Peygamberimiz (as), yine bir gün panay�rda insanlar� �slâm’a davet ediyordu. Yesrib’den 

(Medine) gelen bir grupla kar��la�t�. Alt� ki�iydiler, Peygamberimizi (as) dikkatle dinle-

diler. Müslümanl��� kabul ettiler ve seneye tekrar görü�mek üzere sözle�tiler. Bu süre 

içinde Yesribliler tan�d�klar�na �slâm’� anlatt�lar. Bir sene sonra Mekke’ye gelen on iki 

Yesribli, Akabe’de Hz. Peygamber’le (as) gizlice görü�tüler. Peygamberimiz (as) Medi-

nelilere �slâm’� anlatmas� için Mus‘ab b. Umeyr’i gönderdi. Bir y�l�n sonunda Medine’de 

�slâm’�n girmedi�i ev kalmam��t�. Medineliler gerçek huzuru �slâm’da bulmu�lard�.

Ertesi y�l yine panay�r vakti gelmi�ti. Peygamberimizin (as) Yesriblilerle görü�mesi-

nin üzerinden bir y�l geçmi�ti. Mekke’ye Yesribliler büyük bir grupla tekrar gelerek 

Akabe’de gizlice Hz. Peygamber’le 

(as) ve onun amcas� Abbas’la görü�tü-

ler. Peygamberimizden (as) Medine’yi 

�ereflendirmesini istediler. Her güç-

lü�e kar�� koyacaklar�na, canlar�n�, 

mallar�n�, çocuklar�n� ve e�lerini nas�l 

koruyorlarsa onu da öyle koruyacak-

lar�na dair söz verdiler. 
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Mekkelilerin Hain Plan�

Medine’ye hicret izni ç�km��, haz�rl�klar ba�lam��t�. Müslümanlar birbiri ard�ndan Yesrib’e 

göç ediyorlard�. Hz. Peygamber (as) ise Mekke’de, Allah’tan kendisi için gelecek izni 

bekliyordu. Medine’ye hicret Mekke’de beklenmeyen bir geli�meydi. Müslümanlar�n 

Medine’ye gitmeleri mü�rikleri daha da öfkelendirdi. �slâm’�n Medine’de yay�lmas� onlar 

için büyük bir tehlike olabilirdi. Toplanarak haince bir plan yapt�lar; Peygamberimizi (as) 

öldüreceklerdi. Fakat Araplarda kan davas� yayg�n oldu�u için yeni bir kan davas�n�n 

ba�lamas�ndan endi�e ediyorlard�. Buna da bir çözüm buldular; her kabileden bir ki�i se-

çilecek, Hz. Peygamber’e (as) birlikte hücum edilecekti. Böylece Peygamberimizin (as) 

ailesi bütün kabilelere kar�� birden kan davas� gütmeyi göze alamayacakt�.

Cebrâil, Peygamberimize (as) bu haince plan� haber verdi. Allah’tan hicret izni gelmi�-

ti. Kendisinde Mekkelilerin emanetleri vard�. O, dü�manlar�na da ait olsa hiç kimsenin 

emanetine ihanet etmezdi. Onlar� teslim etmesi için Hz. Ali’yi orada b�rakt�. Mü�riklerin 

�üphelenmemeleri için yata��nda birinin yatmas� gerekiyordu. Hz. Ali onun yata��na yatt� 

ve Peygamberimiz (as) mü�rikler evi sarm��larken aralar�ndan geçip gitti. Bu büyük bir 

mucizeydi, çünkü mü�riklerin hiçbiri onu görmedi. 

Zorlu Bir Yolculuk

Hz. Ebu Bekir onun en yak�n arkada��yd�. Bu kutlu ve zorlu yolculukta Sevgili Peygambe-

rimize (as) yol arkada�l��� da ona nasip oldu. Birlikte yola ç�kt�lar. �zlerini kaybettirmek için 

Mekke’nin yak�nlar�ndaki Sevr Ma�aras�’na sakland�lar. 

n Sevr Ma�aras�n�n bulundu�u Sevr Da�� 
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Mü�rikler sabaha do�ru eve girince �a�k�n-

l��a u�rad�lar, Hz. Peygamber (as) yoktu. 

Fazla yol alamayaca��n� dü�ünerek pe�ine 

dü�tüler. Peygamberimizi (as) bulana ödül 

olarak yüz deve vermeyi vaat ettiler. Her-

kes onun pe�indeydi. Hatta bir keresinde 

ma�aran�n a�z�na kadar geldiler. Fakat içe-

riye bakmay� ak�l edemediler. Uzun zaman-

d�r kimse buraya u�ramam�� gibiydi, çünkü 

ma�aran�n a�z� örümcek a�lar�yla örülmü� 

ve bir çift güvercin de giri�e yuva yapm��t�.

Yesrib’deki Müslümanlar Peygamberimizin 

(as) yola ç�kt���n� ö�renmi�ler, her gün he-

yecanla onun gelmesini bekliyorlard�. Pey-

gamberimiz (as) ve Hz. Ebu Bekir ma�ara-

da üç gün geçirdikten sonra yola ç�kt�lar 

ve Kuba’ya vard�lar. Burada bir süre dinlendiler. Hz. Peygamber (as) Kuba’da kald��� 

birkaç gün içinde burada yap�m�nda kendisinin de çal��t��� bir mescit yapt�rd�. Cuma 

günü Kuba’dan ayr�ld�lar. Ranuna vadisine geldiklerinde ilk cuma namaz�n� k�ld�lar ve 

tekrar yola ç�kt�lar. K�sa bir süre sonra Yesrib uzakta belirmi�ti. Peygamberimizin (as) 

geldi�ini duyan Yesribliler yollara döküldüler, Yesrib’de bu zamana kadar böyle bir 

co�ku görülmemi�ti. “Ho�geldiniz” nidalar� her yere yay�l�yor, Yesribliler Peygamberi-

mizi (as) misafir etmek için birbirleriyle yar���yorlard�. Hz. Peygamber (as) kimseyi incit-

meden bir çözüm yolu 

buldu. Devesi Kasva’y� 

serbest b�rakt�, deve-

si hangi evin önünde 

durursa orada misafir 

olacakt�. Kasva bo� 

bir arsada durdu. Ar-

saya en yak�n ev Ebu 

Eyyub el-Ensarî’nin 

eviydi. Peygamberimiz 

(as) yedi ay bu evde 

misafir oldu.
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TAMAMLAYAN HANG�S�?
A�a��daki diziler hangi seçeneklerle tamamlanmal�?

Aralar�ndaki mant�ksal ili�kiyi kurarsan�z bu sorunun cevab� size çok kolay gelecek.

 Ramazan Hira Cebrâil Alâk Suresi ????

 Hatice Ali Zeyd Ümmü Eymen ????

 Yasir Sümeyye ???? Bilal

 Mekke Mescid-i Haram  Kudüs ????

 Mekke ????  Ranuna Yesrib

 Ebu Cehil ???? Ümmü Cemil

 �lk Vahiy �kinci vahiy

 Ebu Bekir Ömer

 Ammar Ebu Talib

Mescid-i Nebevî Mescid-i Aksâ

 Ebu Leheb Hz. Hamza

Habe�istan Kuba

MLAYAN HANG�S�?

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b
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�S�MLER KARI�MI�!
A�a��da Mekke döneminde Müslüman olanlar�n isimleri yer al�yor. Ancak Müslümanlar�n 
isimlerinin aras�na yanl��l�kla Müslüman olmayanlar�n isimleri de kar��m��. Müslüman 
olmayanlar� belirleyiniz.

Ebu Leheb

Bilal

Sümeyye

Rukiye

Ammar

Mus‘ab b. Umeyr

Hamza

Ebu Cehil

Zeynep

Ümmü Gülsüm

Ebu Bekir

Hatice

Osman

Yasir

“Beni 
örtün, beni 

örtün.”

Kim?

K�M DED�?
A�a��daki sözleri kimler söylemi�ti? Hat�rlad�n�z m�?

“Yemin 
ederim ki Allah seni 

hiçbir zaman utand�rmaz. 
Sen akrabalar�n� gözetirsin, her 

zaman do�ruyu söylersin. �htiyac� 
olana yard�m eder, fakiri doyurur, 
misafirini en iyi �ekilde a��rlars�n. 
Hep hakl�lar�n yan�nda yer al�r, 

onlara yard�mc� olursun.”

Kim?

“Bu, Allah’�n
Musa’ya (as) ve �sa’ya (as) 

gönderdi�i mesajd�r. Umar�m 
toplumun seni bu topraklardan 
ç�kard��� günlerde hayatta olur 

da sana yard�m ederim.”

Kim?

“Bir 
elime güne�i, bir 

elime de ay� verseler, 
ölürüm de davamdan 

vazgeçmem!”

Kim?

Mekkeli 
mü�rikler “Arka-

da��n Muhammed (as) 
bir gecede Kudüs’e gidip 
geldi�ini iddia ediyor.” 

dedi�inde... 

“O söylemi�se 
do�rudur.” diyerek 

Hz. Peygamber’i (as) 
onaylad�.

Kim?
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Hicret, Yesrib’e göç eden muhacirler ve onlara kap�lar�n� açan Yesribli ensar için yeni bir 

dönemin ba�lang�c�yd�. Zorluklara birlikte katlanacak, mutluluklar� beraber ya�ayacaklard�. 

Yesrib Medinetü’r-resûl’dü art�k, yani Hz. Peygamber’in (as) �ehri. Yesrib bundan sonra bu 

isimle an�lmaya ba�lad�. Zaman içinde de k�salt�larak sadece “Medine” ad� kullan�l�r oldu.

Peygamberimiz (as) vakit geçirmeden �slâm karde�li�inin temellerini att�. Muhacirler 

Mekke’den canlar�n� zor kurtar�p bütün mallar�n� b�rakarak gelmi�lerdi. Hz. Peygamber (as) 

muhacirlerle ensar� karde� ilan etti. Her bir Medinelinin, hicret eden bir ki�iyi karde�i kabul 

etmesini ve onunla evini, paras�n� ve i�ini payla�mas�n� istedi. Bu karde�lik anla�mas� insanl�k 

tarihinde e�i görülmemi� bir ilkti.

Mescid-i Nebevî �n�a Ediliyor

Peygamberimiz (as) hicret ederek Medine’ye gelince devesi iki yetim karde�e ait bir arsa-

ya çökmü�tü. Hz. Peygamber (as) arsay� onlardan sat�n ald�. Buraya Müslümanlar�n otu-

rup görü�ebilecekleri, dinleri �slâm’� ve kitaplar� Kur’an’� ö�renebilecekleri, birlikte ibadet 

edebilecekleri bir mescit yapt�rd�. Sevgili Peygamberimiz de (as) ashab�yla birlikte mes-

cidin yap�m�nda çal��t�. “Mescid-i 

Nebevî” ad� verilen bu mescit, 

Müslümanlar�n en kutsal sayd�klar� 

üç mescitten biri olacakt�.

Mescid-i Nebevî’nin hemen yan� 

ba��na hem okul hem yatakhane 

olarak kullan�lmaya uygun büyük-

çe bir oda in�a edildi. Bu büyük 

odaya “suffa” ad� verildi. Burada 

hem �slâm’�n ö�retildi�i dersler 

yap�l�yor, hem de kalacak yeri ol-

mayan sahabîler bar�n�yorlard�. Suffa k�sa sürede Medine’de ilmin merkezi oldu. �slâm’� 

ö�renen ve burada kalanlara Ashab-� Suffa deniyordu ve bunlar Peygamberimizin (as) 

gözetimindeydi. Ço�u zaman geçimlerini di�er sahabîler ve Hz. Peygamber (as) kar��l�-

yordu. Ashab-� Suffa ise Peygamberimizden (as) Allah’�n emirlerini ö�renerek hayatlar�n� 

ensar: Mekke’den Medine’ye hicret eden Sevgili Peygamberimizi (as) ve arkada�lar�n� Medine’ye kabul 

eden ve onlara her türlü yard�m� yapan Medineli Müslümanlar.

muhacir: Mü�riklerin dayan�lmaz bask� ve i�kencelerinden dolay� yurtlar�ndan ayr�l�p göç etmek zorunda 

kalan Mekkeli Müslümanlar.
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sürdürüyorlard�. Hz. Peygamber’in (as) söyledi�i her söz onlar için bir hazine de�erin-

deydi. Onlar �slâm’� insanlara ö�retecek, yeni nesillere aktaracak en de�erli ki�ilerdi.

Mescid-i Nebevî’ye biti�ik baz� odalar da yap�ld�, Peygamberimiz (as) ve ailesi de bu 

k�sma yerle�ti.

Peygamberimiz (as) gelmeden önce Medine farkl� kabilele-

rin çat��ma hâlinde ya�ad��� bir �ehirdi. �slâm bütün ayr�l�kla-

r� giderdi, herkesi bir araya getirdi. �ehre bar�� hâkim oldu. 

Medine ayn� zamanda farkl� dinlerden çe�itli gruplar�n 

bulunduklar� bir �ehirdi. Yahudiler, putperestler, Müslü-

manlar hep birlikte ya��yorlard�. �ehirde birli�in ve dü-

zenin kurulmas� gerekiyordu. Peygamberimiz (as) bütün 

gruplar� toplayarak bir anla�ma imzalad�. Bu anla�maya 

göre her grup kendi kurallar�yla yönetimini sürdürecek-

ti. Farkl� gruplar aras�nda anla�mazl�k ç�karsa son karar� 

Peygamberimiz (as) verecekti. Medine’yi beraberce d�� 

tehlikelerden koruyacaklar; birbirlerinin dü�manlar�yla 

i� birli�i yapmayacaklard�. Bu anla�ma, Medine’de farkl� 

inançtaki insanlar�n birlikte ya�amalar�n� güvence alt�na 

alan yaz�l� bir metin oldu.

Medine’de, Peygamberimizin (as) hicretiyle birlikte yeni bir dönem ba�lad�. Medine, 
kabile kavgalar�n�n ve sava�lar�n hüküm sürdü�ü bir yer de�ildi art�k. Ad� Yesrib’den 
Medine’ye dönü�ürken �ehirde büyük de�i�iklikler de ya�and�; kin ve nefret, yerini bar�-
�a ve karde�li�e, mutluluk ve huzura b�rakt�.

Bütün Müslümanlar el ele vererek �slâm’�n ayd�nl�k mesajlar�n� kalpten kalbe, gönülden 
gönüle ula�t�rd�lar. Mescid-i Nebevî ve Suffa, Medine’de �slâm’�n merkezi olmu�tu. Bu-
rada ö�renilen Allah’�n mesaj�, bütün dünyaya günbegün yay�l�yordu.

Yeni dine kar�� büyük bir ilgi vard�. Medine’ye kabileler ve heyetler geliyor, bunlar Mescid-i 
Nebevî’de kar��lan�yordu. Hz. Peygamber (as) gelenlere �slâm’� �evkle anlat�yordu. 
Ashab-� Suffa da bu konuda Peygamberimizin (as) en büyük yard�mc�lar�yd�. Kendilerine 
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�slâm anlat�lan kabilelerin temsilcileri ve heyetler, yurtlar�na beraberlerinde Suffa’dan 
hocalarla dönüyorlard�. Bu sahabîler, gönderildikleri yerlerde Hz. Peygamber’den (as) 
ö�rendiklerini en iyi �ekilde anlat�yorlard�.

Mekkelilerin �slâm’� Yok Etme Çabalar�

�slâm güne�i Medine’den parl�yor, Mekkeliler ise endi�e içinde kendilerince bu duruma 
çareler ar�yorlard�. �slâm bir an önce yok edilmeliydi, yoksa Müslümanlar Mekke için 
büyük bir tehlike olu�turacaklard�. 

Mekkeliler Medine çevresindeki Arap ve Yahudi kabilelerini Müslümanlara kar�� sürekli 
k��k�rt�yorlar, Müslümanlara sald�r�rlarsa kendilerine yard�m edeceklerine dair söz veri-
yorlard�. Mekkelilerin dü�manca tav�rlar� sava�� kaç�n�lmaz hâle getirmi�ti. Allah, Müs-
lümanlara sava� izni verdi. Bedir denilen yerde Mekkelilerle kar��la�an Müslümanlar, 
çetin bir mücadele sonucunda zafere ula�t�lar. Bedir Sava�� Müslümanlar için ilk büyük 
zaferdi. Mekkeli mü�riklerse yas tutuyorlard�, çünkü her evden en az bir ki�i bu sava�ta 
ölmü�tü. Bedir yenilgisinin ac�s� Mekkelileri daha da h�rsland�rm��, Müslümanlardan öç 
almak için yeminler etmi�lerdi. 

Yahudi kabilelerinin de k��k�rtmas�yla Mekkeliler bir y�l aradan sonra yeni bir sava� için ha-
z�rl�klar�n� tamamlayarak Uhud Da�� etraf�nda Müslümanlarla kar�� kar��ya geldiler. Uhud 
Sava��, Müslümanlar�n en ac� günlerinden biri oldu. Çok �iddetli bir sava� gerçekle�ti, Müs-
lümanlar bir ara Hz. Peygamber (as) öldürüldü zannederek da��lma noktas�na geldiler. Onu 
sa� olarak görünce yeniden toparland�lar, fakat bu sava�ta büyük kay�plar verildi. Sevgili Pey-

gamberimizin (as) amcas� 
Hz. Hamza ve Medine’ye 
�slâm’� anlatmak üze-
re gönderilen Mus‘ab, 
Uhud’da �ehit edilenler 
aras�ndayd�.

Uhud’da cesaretleri ar-
tan Mekkeliler bir müd-
det sonra yeniden sava� 
haz�rl���na giri�tiler ve 
tekrar bir ordu toplad�-

lar. Amaçlar� Medine’ye sald�r�p �slâm’� tamamen ortadan kald�rmakt�. Medine’ye gel-
diklerinde çok �a��rd�lar, çünkü Medine’nin çevresi hendeklerle çevriliydi. Daha önce 
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böyle bir savunma �ekli görmemi�lerdi. Günlerce bu hendekleri a�maya çal��t�lar fakat 
hendekleri bir türlü geçemiyorlard�. Bu hendekler onlara büyük bir hayal k�r�kl��� ya�att�. 
Hendek Sava��’yla mü�riklerin �slâm’� yok etme ümitleri tamamen tükendi.

Hudeybiye Anla�mas�

Müslümanlar Mekke’den ayr�lal� tam 
alt� y�l geçmi�ti. �slâm h�zla yay�l�rken 
Mekkeliler korku ve çaresizlik içindey-
diler. Hendek Sava�’�ndaki ba�ar�s�z-
l�klar� da bu korku ve çaresizli�i derin-
le�tirmi�ti. Tam da bu s�rada Hz. Pey-
gamber (as) ve arkada�lar� umre için 
Mekke’ye do�ru yola ç�kt�lar. Mekkeli-
ler Müslümanlar�n sava� için geldi�ini 
zannederek korkuya kap�ld�lar. Sevgili Peygamberimize (as) anla�ma teklif ettiler. Böy-
lece Mekkeliler ve Müslümanlar Hudeybiye’de bir anla�ma yapt�lar. Anla�maya göre 
iki taraf birbirleriyle sava�mayacak, Müslümanlar bir sonraki sene Kâbe’yi ziyaret ede-
bileceklerdi. Mekkelilerden biri Müslüman olur da Medine’ye s���n�rsa Mekkelilere geri 
verilecek, Müslümanlardan biri dininden dönerek Mekkelilere s���n�rsa Müslümanlara 
verilmeyecekti. �ki taraf�n anla�mal� oldu�u kabileler vard� ve onlar da bu anla�maya 
dâhildi. Mekkeliler bu anla�maya çok sevindiler. Çünkü anla�ma maddelerinin ço�unun 
kendi yararlar�na oldu�unu dü�ünüyorlard�. Ancak bu maddelerin kimin yarar�na ol-
du�unu Allah’tan ba�kas� bilemezdi. Müslümanlar sessiz kalarak Allah’�n Resûlü’ne (as) 
itaat ettiler; biliyorlard� ki Allah, peygamberinin yüzünü kara ç�karmazd�.

Kom�u Ülkelere Gönderilen Mektuplar

Hudeybiye Anla�mas� sayesinde Mekkelilerden Müslümanlara uzun bir süre zarar gel-
meyecekti. Müslümanlar �slâm’� yayma faaliyetlerine daha da h�z verdiler. Peygamberi-
miz (as) gönderdi�i mektuplarla çevre ülkelerdeki hükümdarlar� ve yöneticileri �slâm’a 
davet ediyordu. Gelen elçiler tepkileri Hz. Peygamber’e (as) bildiriyorlard�. 

Bizans Kayseri, Peygamberimizin (as) elçisini iyi kar��lam��t�. Hz. Peygamber’le (as) ilgili 
ara�t�rmalar yapt�rm��, onun güvenilir bir kimse oldu�unu ö�renmi�ti. Ancak hükümdar 
kendi toplumunun ve din adamlar�n�n tepkisinden çekindi�inden olsa gerek �slâm’� ka-
bul etmedi. Elçiyi hediyelerle gönderdi. 

Habe�istan Neca�isi �slâm’a en yak�n hükümdard�. Habe�istan, Müslümanlar�n ilk hic-
ret mekân�yd�. Neca�i, �slâm’� kabul ederek Peygamberimize (as) ba�l�l���n� bildirdi. 
Habe�istan’a gelen elçinin oradaki Müslümanlara da bir müjdesi vard�, art�k Müslüman-
lar Medine’de rahatt�. Bu haberle Hz. Peygamber’i (as) ve memleketlerini çok özleyen 
oradaki Müslümanlar Habe�istan’dan ayr�larak Medine’ye geldiler.



3. ÜN�TE
Bir Peygamber Olarak Hz. Muhammed (as): Medine Dönemi

5 Veda HutbesiVeda Hutbesi

4 Mekke’nin FethiMekke’nin Fethi

kisra: Sasani hükümdarlar�na verilen isim.

mukavk�s: M�s�r hükümdarlar�na verilen isim.88

M�s�r Mukavk�s� da elçiyi iyi �ekilde a��rlayanlardand�. Fakat �slâm’� kabul etmedi. Gön-
derdi�i hediyelerle dostlu�unu gösterdi. 

En sert tepki �ran’daki Sasani Kisras�ndan geldi. Kisra, kendisine gönderilen �slâm’a da-
vet mektubu okundu�unda öfkesinden mektubu y�rt�p att�. Elçiye hakaretler etti ve Hz. 
Peygamber’in (as) öldürülmesi için Yemen’deki valisi Bazan’a emir gönderdi. Bazan he-
men Medine’ye iki elçi yollad�. Bu s�rada Kisra, o�lu taraf�ndan öldürüldü. Ancak bundan 
Bazan’�n da, gönderdi�i elçilerin de henüz haberi yoktu. Peygamberimiz (as) ise durum-
dan vahiy yolu ile haberdar olmu�tu. Peygamberimiz (as) elçilere Kisra’n�n öldürüldü�ü-
nü söyleyince çok �a��rd�lar ve hemen Yemen’e giderek haberi Bazan’a ula�t�rd�lar. K�sa 
süre sonra Yemen’den Peygamberimizi (as) çok sevindiren bir haber geldi. Yemen valisi 
Bazan, Peygamberimizin (as) verdi�i haberin do�rulu�unu ö�renince onun peygamber 
oldu�unu anlam�� ve halk�yla birlikte Müslüman olmu�tu. Art�k o, Hz. Peygamber’e (as) 
ba�l� Yemen valisiydi.

Hudeybiye Anla�mas�’n�n üzerinden iki y�l geçmi�ti. Mekkelilerin anla�mal� oldu�u bir ka-
bile Müslümanlara sald�rd� ve onlar da bu sald�r�y� desteklediler. Böylece Mekkeliler anla�-
may� bozmu� oldular. Resûlullah (as) buna çok üzüldü ve gizlice haz�rl�klara ba�lad�. 

Mekkeliler sözlerinde durmam��lard�. Yapt�klar� hatan�n fark�ndayd�lar ve bu sebeple 
Müslümanlar�n Mekke’ye sald�rmalar�ndan korkuyorlard�. Ebu Süfyan’� Medine’ye gön-
dererek tekrar bir anla�ma yapmay� teklif ettiler. Ancak Peygamberimiz (as) kabul etme-
di. Ebu Süfyan Mekke’ye eli bo� dönmek zorunda kald�. 

Müslümanlar haz�rl�klar tamamlan�nca on bin ki�ilik bir orduyla Mekke’ye do�ru yola 
ç�kt�lar. Mekkeliler Müslümanlar� gördüklerinde büyük bir korkuya kap�ld�lar. Çünkü y�l-
larca Müslümanlara i�kenceler yapm��lar, onlara çok kötü davranm��lard�. 

Müslümanlar Mekke’yi sava�madan ald�lar. Peygamberimiz (as) Mekkelilere �öyle 
sesleniyordu: “Evine girenler güvendedir. Ebu Süfyan’�n evine girenler güvendedir. 
Kâbe’dekiler güvendedir.” Hz. Peygamber (as) Kâbe’ye gelerek bütün putlar� k�rd�. 
Müslümanlar Kâbe’yi tavaf ettiler ve namaz k�ld�lar. Mekkeliler çaresiz bir hâlde Hz. 
Peygamber’in (as) kendilerini cezaland�rmas�n� bekliyorlard�. Fakat Peygamberimiz 
(as) onlar� affetti�ini aç�klad�. 

Arap Yar�madas�’nda �slâmiyet yay�lm��, Mekke’nin fethinin üzerinden bir y�l geçmi�ti.  
Sevgili Peygamberimiz (as) o y�l bütün Müslümanlar� Mekke’ye hac için davet etti. 
Bunun üzerine on binlerce Müslüman Mekke’ye geldi. Bu, �slâm’�n büyük bir zaferiydi. 
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Veda Hacc� ad� verilen bu büyük bulu�mada 
Peygamberimiz (as) yeni vahyolunan Mâide 
Suresi’nin 3. ayetini Müslümanlara okudu.

Peygamberimiz (as), hacc� tamamlad�ktan 
sonra bütün Müslümanlara bir konu�ma yapt�. 
“Veda Hutbesi” ad� verilen bu konu�mada, Hz. 
Peygamber (as) �slâm’�n ilkelerini ve toplumsal 
hayata dair kurallar�n� vurgulad�. Resûlullah (as), Veda Hutbesi’yle haramlar� ve helâlleri 
Müslümanlara tekrar hat�rlatt�. Faizin ve kan davas�n�n kald�r�ld���n� haber verdi. Bütün 
Müslümanlar�n e�it oldu�unu ve birbirlerine kenetlenmeleri gerekti�ini söyledi. Bütün 
Müslümanlardan �slâm’� tebli� etti�i konusunda kendisine �ahitlik etmelerini istedi. 

Peygamberimizin (as) bu konu�mas�nda okudu�u Mâide Suresi’nin 3. ayeti ile �slâm’�n 
vahiy süreci tamamland�. Peygamberimiz (as) bu son konu�mas�nda Müslümanlara reh-
ber olarak Kur’an’� ve sünnetini b�rak�yordu. Müslümanlar bu iki kaynaktan sapmad�kla-
r� sürece do�ru yolda ilerleyeceklerdi.

Peygamberimiz (as) hacdan döndükten k�sa bir süre 
sonra hastaland� ve durumu gittikçe a��rla�t�. Namaz-
lar� k�ld�ramaz hâle gelmi�ti. Hz. Ebu Bekir cemaate 
imaml�k yap�yordu.

Son günlerinde Hz. Peygamber (as) biraz iyile�ir gibi 
oldu. Mescide gelerek ashab�yla namaz k�ld�. Namaz-
dan sonra onlarla konu�arak kimin kendinde bir alaca�� ve hakk� varsa rahatça söyleme-
sini istedi. Bu, ashab�n�n onu son görü�ü oldu. 

Peygamberimizin (as) hastal��� on üç gün sürdü. Altm�� üç ya��nda, “En yüce dosta...” 
diyerek hayata gözlerini yumdu. Müslümanlar �a�k�nd�lar, Hz. Peygamber’in (as) vefat 
etti�ine inanamad�lar. Baz�lar� “O ölmedi.” diye hayk�r�yor, vefat etti�ini söyleyenleri öl-
dürmekle tehdit ediyordu. Hz. Ebu Bekir k�sa 
bir konu�ma yaparak ashab� sakinle�tirdi. “Kim 
Hz. Muhammed’e (as) ibadet ediyorsa bilsin ki o 
öldü. Kim de Allah’a ibadet ediyorsa bilsin ki o 
diridir ve asla  ölmez.” dedi. 

Peygamberimiz (as) 632 y�l�nda vefat etti�i yere, 
e�i Hz. Ai�e’nin odas�na defnedildi.

Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. 
Size nimetimi tamamlad�m ve sizin için din 

olarak �slâm’� seçtim.

5 / Mâide Suresi, 3. ayet

A

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Sevgili Peygamberimizin (as) 

son sözünün “En yüce dosta...” 

oldu�unu biliyor muydunuz?
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Haz�rl�k Sorular�

1. �yi bir insanda bulunmas� gereken özellikler nelerdir? Listeleyiniz. 
2. “Kul hakk�” denildi�inde neleri anlad�klar�n� aile bireylerinize sorup 

cevaplar�n� not ediniz.
3. A�a��da Allah’�n sevdi�i insanlar�n özelliklerini ifade eden ayetlerin 

numaralar� verilmi�tir. Kur’an-� Kerim mealinden okuyunuz.
 2 / Bakara Suresi, 195 ve 222. ayetler
 3 / Âl-i �mrân Suresi, 76, 134, 146, 159. ayetler
 5 / Mâide Suresi, 13 ve 93. ayetler
 9 / Tevbe Suresi, 4-7 ve 108. ayetler 
 49 / Hucurât Suresi, 9. ayet
 60 / Mümtehine Suresi, 8. ayet
 61 / Saff Suresi, 4. ayet 
4. A�a��da Allah’�n sevmedi�i insanlar�n özelliklerini ifade eden ayetlerin 

numaralar� verilmi�tir. Kur’an-� Kerim mealinden okuyunuz.
 2 / Bakara Suresi, 190, 205 ve 276. ayetler
 3 / Âl-i �mrân Suresi, 32, 57 ve 140. ayetler
 4 / Nisâ Suresi, 36, 107 ve 148. ayetler
 5 / Mâide Suresi, 64 ve 87. ayetler
 6 / En’âm Suresi, 141. ayet
 7 / A’râf Suresi, 31 ve 55. ayetler
 8 / Enfâl Suresi, 58. ayet
 16 / Nahl Suresi, 23. ayet
 22 / Hac Suresi, 38. ayet
 28 / Kasas Suresi, 76-77. ayetler
 30 / Rûm Suresi, 45. ayet
 31 / Lokmân Suresi, 18. ayet
 42 / �ûrâ Suresi, 40. ayet
 57 / Hadîd Suresi, 23. ayet
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1. Ahlâk Nedir ve Ahlâkl� �nsan Kimdir?

2. Temizlik �slâm’�n Özüdür

3. Do�ruluktan Ayr�lmayal�m

4. Allah �yilerle Beraberdir

5. �slâm Sevgi Dinidir

6. Kul Hakk�na Dikkat Edelim

^



1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

mizan: Mah�er günü herkesin amellerinin tart�laca�� adalet terazisi.
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Ahlâk, insan�n özellikleri ve huylar�n�n bütünüdür. �n-

san, bu özellik ve huylar�n�n etkisiyle iyi ya da kötü 

davran��lar sergileyebilir. Ahlâkl� olmak en genel an-

lamda �öyle tan�mlanabilir: “�nsan�n güzel, do�ru ve 

iyi davran��larda bulunmas�; çirkin, yanl�� ve kötü olan 

davran��lardan uzak olmas�d�r.”

Kavram olarak ahlâk�n ya da huyun hem olumlu hem de olumsuz taraf� vard�r. Ancak 

ahlâk kelimesi yaln�z ba��na kullan�ld���nda genellikle olumlu bir anlam kastedilir. Olumlu 

anlamda güzel davran��l� ve iyi huylu kimseler için ahlâkl� denir. Huysuz olan ve kötü dav-

ran��lara sahip kimseler için de ahlâks�z nitelemesi kullan�l�r.

Müminlerin güzel ahlak sahibi olmalar� �slâm dininin temel amac�d�r. �slâm dini en son 

ve en mükemmel din oldu�u gibi onun ahlâk prensipleri de en son, en güzel ve en yüce 

ahlâkî prensiplerdir. Son peygamber ve insanlar�n en güzel huylusu Hz. Muhammed (as) 

için Kur’an-� Kerim’de “Sen elbette yüce bir ahlâka 

sahipsin.” (68 / Kalem Suresi, 4. ayet) buyrulmu�tur. 

Peygamberimiz (as) de “Ben güzel ahlâk� tamamla-

mak üzere gönderildim.” buyurmu�tur. Hz. Ai�e’ye 

Resûlullah’�n (as) ahlâk� soruldu�unda “Onun ahlâk� Kur’an’d�.” �eklinde cevap vermi�-

tir. Dolay�s�yla Sevgili Peygambermizi (as) örnek ald���m�zda en güzel ahlâkî prensipleri 

de hayat�m�za geçirmi� oluruz.

�slâm ahlâk�n�n temelinde Allah’�n emir ve yasaklar� vard�r. Ahlâk, güzel davran��lar� yap�p 

bunlar� birer huy hâline getirmeye; kötü davran��lardan uzak durup kendini korumaya 

çaba göstermektir. Ahlâkl� insan da güzel davran��larla kendini geli�tirip kötü davran��lar-

dan uzak durmaya çal��an insand�r. Dinimize göre ahlâk ile iman birbirinin tamamlay�c�s�-

d�r. Çünkü ahlâkî ilkelere boyun e�mek ve yasaklardan kaç�nmak iman�n gere�idir.

Güzel ahlâk hem insan�n bizzat kendisine hem de içinde ya�ad��� topluma çok büyük 

faydalar sa�lar. Toplumsal huzur ve güvenin olu�mas�, insanlar�n mutlu olmas�, iyi geçin-

me, sevgi, sayg� gibi olumlu sonuçlara ancak güzel ahlâkl� insanlar sayesinde ula��l�r.

1 Ahlâk Nedir ve Ahlâkl� �nsan Kimdir?Ahlâk Nedir ve Ahlâkl� �nsan Kimdir?

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Ahlâk kelimesinin dilimize 

Arapçadan geçti�ini ve anla-

m�n�n huy, davran�� özelli�i 

oldu�unu biliyor muydunuz?

Ben güzel ahlâk� tamamlamak için
gönderildim.

Hadis-i �erif
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adalet

a��rba�l�l�k

alçak gönüllülük

ana babaya iyilik

ba���lay�c� olmak

ba�kalar� hakk�nda
olumlu dü�ünmek

cesaret

cömertlik

çal��kanl�k

do�ruluk

dostluk

fedakârl�k

güven

ho�görü

itidal (dengeli olmak)

iyi niyetli olmak

iyilik

kanaat

karde�lik

kusurlar� ve hatalar�
örtücü olmak

misafirperverlik

nezaket

özverili olmak

sab�r

sayg�

selamla�mak

sevgi

sorumluluk

�efkat

�ükür (nimetlere ve iyilik-
lere te�ekkür etmek)

temizlik

yard�mla�ma

Övülen ve güzel görülen özelliklerden baz�lar�…

sayg�

Müminlerin iman aç�s�ndan en mü-
kemmel olan�, ahlâk� en iyi olan�d�r.

Hadis-i �erif

Mizana konan ameller aras�nda güzel ah-
lâktan daha a��r gelecek hiçbir �ey yoktur.

Hadis-i �erif

9

Yerilen ve çirkin görülen özelliklerden baz�lar�…

ac�mas�zl�k

aç gözlülük

alayc�l�k

aldatmak

arabozuculuk

bencillik

cahillik

cimrilik

dedikoduculuk

emanete h�yanet

hakaret etmek

h�rs�zl�k

hilecilik

iftira

ikiyüzlülük

inatç�l�k

israf

kabal�k

k�skançl�k

kibir

kin

korkakl�k

küskünlük

lakap takmak

öfke

riya (gösteri�)

sövmek

tembellik

yalan

zulüm

99

�ki özellik vard�r ki bir müminde asla bir 
araya gelmez: Cimrilik ve kötü ahlâk.

Hadis-i �erif

Kim bir iyilik yaparsa ona on kat� kar��l�k 
vard�r. Kim de bir kötülük yaparsa o da 

sadece o kötülü�ün misliyle cezaland�r�l�r 
ve onlara zulmedilmez. 

6 / En’âm Suresi, 160. ayet

A
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Temizlik, akl�n, kalbin, bedenin, yiyeceklerin, içeceklerin, giyeceklerin ve çevrenin maddî 

pisliklerden ar�nd�r�lmas�, manevî kirlerden uzak tutulmas�d�r. �nsan ruhen ar�nmak, ken-

disine s�k�nt� veren manevî kirlerden temizlenmek ihtiyac� duyar. Ayn� zamanda maddî 

pisliklerden temizlenmeye, vücudunu, elbiselerini ve çevresini temiz tutmaya da gerek 

duyar. Hz. Peygamber’in (as) “Temizlik imandand�r.” buyurmas� temizli�in dinimizdeki 

önemini gösterir. �slâm dini temizli�e son derece önem vermi�, ibadetleri yerine getir-

mek temizlik �art�na ba�lanm��t�r.

Temizlik sa�l�k için de çok önemlidir. Temiz insanlar temizli�e dikkat etmeyenlere göre 

hem beden hem de ruh bak�m�ndan daha sa�l�kl� olurlar. Mutlulu�un en önemli �artla-

r�ndan biri ki�inin maddî ve manevî kirlerden ar�nmas� ve temiz olmas�d�r. Temizlik; ak�l, 

kalp, beden, yiyecek, giyecek ve çevre boyutlar�yla ele al�nabilir.

Kalp ve Ak�l Temizli�i

Kalp temizli�i, kalbin her türlü kötü dü�ünceden ar�nd�r�lmas�, �irk, küfür, zulüm gibi kö-

tülüklerden uzak tutulmas�d�r. Kalbin temiz olabilmesi için her �eyden önce iman nuruy-

la ayd�nlat�lmas� gerekir. �man nuruyla ayd�nlanan kalp, manevî kirlerden daima uzak 

durarak temizlenir.

Ak�l temizli�inin ilk ad�m�; akl�n sa�l�kl� i�leyi�ini engelleyen içki ve uyu�turucu gibi kötü 

al��kanl�klardan kaç�nmakt�r. Ak�l sa�l���n�n korunmas� anlam�na gelen bu ilk ad�m, bask� 

ve zulüm gibi kötülüklerden ar�nma; fitne, fesat, hile, yalan gibi çirkinliklerden uzak dur-

ma ile desteklenerek sürdürülür.

Hz. Peygamber (as) bütün ya�ant�s�yla kalbini ve akl�n� temiz tutman�n sembolü olmu�tur. 

O, �slâm öncesinde hiçbir kötülü�e yakla�mam��t�. O Mekkeliler taraf�ndan güvenilir, iyi 

bir insan olarak bilinirdi. Yalan söyledi�i hiç i�itilmemi�ti. �nsanlara merhamet eder, hiç 

kimsenin kötülü�ünü istemezdi. Zulmedenlerin kar��s�nda durarak çaresizlerin yan�nda 

yer al�rd�. Peygamberlik görevi ba�lad�ktan sonra insanlar onun do�rulu�undan, güve-

nilirli�inden etkilenerek de �slâm’a girmi�lerdi. 

Hz. Peygamber (as) Müslümanlara en güzel örnekti. Kimseye kötü bir söz söyledi�i gö-

rülmemi�ti. Ho�una gitmeyen bir davran�� görürse uyar�r veya ho�lanmad���n� yüz ifa-

desinden belli ederdi. Rabbine sürekli dua eder, peygamber olmas�na ra�men her gün 

ba���lanmay� dilerdi. Onun bu davran���, müminlere çok güzel bir örnektir. Çünkü töv-

be, müminler için  manevi bir temizliktir. Kulun hatalar�ndan vazgeçmesi, pi�man olup 

Allah’tan özür dilemesi �eklinde yapt��� bir temizlik… Tövbe, gönlümüzde olu�an kusur 

2 Temizlik �slâm’�n ÖzüdürTemizlik �slâm’�n Özüdür
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lekelerinden ar�nmakt�r.  Ruhumuzu temizlemek, vicdan�m�z�n yaralar�n� tedavi etmek-

tir. Akl�m�z� kötülük ve çirkinliklerin necasetinden paklamak, iyi ve güzel olana do�ru 

yönlendirmektedir.

Beden Temizli�i

Dinimizde abdest ve boy abdesti gibi temizlik uygulamalar� emredilmi� ve bunlar ibadet-

lerin ön �art� olarak görülmü�tür. Peygamberimiz (as) güzelce abdest alanlardan günah-

lar�n dökülerek ç�k�p gidece�ini, her organ y�kand�kça o organla i�lenen günahlar�n affe-

dilece�ini müjdeler. Dolay�s�yla abdest insan� maddî pisliklerden temizledi�i gibi manevî 

kirlerden de ar�nd�rmaktad�r.

Peygamberimiz (as) hiç olmazsa haftada bir kere (özellikle cuma günü) vücudun tama-

men y�kanmas�n� tavsiye etmi�tir. “Her cuma günü y�kanmak, yeti�kin her insan�n boynu-
na borçtur.”

Ayr�ca Resûlullah (as) “E�er müminlere güçlük verecek olmasayd�m onlara her namaz 
öncesinde misvak kullanmay� emrederdim.”; “Yemekten önce ve sonra el y�kamak yeme�e 
bereket getirir.” buyurmu�, el, a��z ve di� temizli�ine verdi�i önemi ifade etmi�tir. Bunla-

ra ek olarak t�rnak, saç, sakal, b�y�k temizli�i, beden temizli�i, güzel koku sürünmek gibi 

ki�isel bak�m gerektiren konularda da titiz davran�lmas�n� emretmi�tir.

Peygamber Efendimiz (as) �öyle buyurmu�tur: “�üphesiz ki benim ümmetim, k�yamet gü-
nünde abdest izlerinden dolay� yüzleri nurlu, elleri ve ayaklar� parlak olarak ça�r�lacakt�r. 
Yüzünün nurunu art�rmaya gücü yeten kimse bunu yaps�n.”

Peygamberimiz (as) beden temizli�ine çok önem verirdi. Temizli�in imandan oldu�unu 

söylerdi. Yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra mutlaka ellerini y�kar, di�leri-

nin temizli�ine dikkat ederdi. Güzel kokular kullanmay� sever, ashab�na da temizli�e dik-

kat etmelerini hat�rlat�rd�. So�an, sar�msak gibi koku verici yiyecekleri yiyenlerin camiye 

gelmemeleri konusunda ashab�n� uyar�rd�. 

Yiyecek ve Giyecek Temizli�i

Dinimiz, yediklerimizin ve içtiklerimizin temiz olmas�na büyük önem verir. Yiyecek ve 
içeceklerde arayaca��m�z ilk özellik manevi temizlikleri, yani helâl olmalar�d�r. Bu konu-
da Peygamber Efendimiz (as) �öyle buyurmu�tur: “Allah temizdir, sadece temiz olanlar� 
kabul eder.” Kur’an-� Kerim’de de “Ey iman edenler! E�er siz ancak Allah’a kulluk ediyor-
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san�z, size verdi�imiz r�z�klar�n iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a �ükredin.” (2 / Bakara 
Suresi, 172. ayet) buyurulmaktad�r.  

Hz. Peygamber (as) yediklerinin helâl olmas�na dikkat ederdi. Ashab�na da helâl yoldan 
kazanmalar�n� ö�ütler, sürekli onlar� uyar�rd�. 

Yiyeceklerde oldu�u gibi giyeceklerde de temizli�e dikkat edilmelidir. Çevresindekileri ra-
hats�z edecek �ekilde giyinmesi Müslümana yak��maz. Allah’�n Elçisi (as), her konuda oldu-
�u gibi k�l�k k�yafetinin temizli�i ve güzelli�i konusunda da Müslümanlara örnek olmu�tur. 
Peygamberimiz (as) temizli�ine, saç�na ba��na, k�l�k k�yafetine dikkat etmeyenleri uyarm��, 
temizli�e ve güzel görünü�e dikkat edilmesi gerekti�ini ifade etmi�tir.

 

Çevre Temizli�i

Müslümanlar, ki�isel temizli�e dikkat ettikleri gibi ya�ad�klar� çevrenin de temiz 
olmas�na dikkat ederler. Bu önemli bir ahlâkî sorumluluktur. Bir Müslüman, evde, 
okulda, sokakta camide, toplu ta��ma arac�nda k�sacas� bulundu�u her ortamda 
temizli�e dikkat eder. Çevre temizli�inin ayn� zamanda toplumsal bir görev oldu-
�unu unutmaz. Bilir ki “�üphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri 
sever.” (2 / Bakara Suresi, 222. ayet).  

Sevgili Peygamberimiz (as) çevre temizli�ine 
çok önem verir, ashab�n� da bu konuda s�k s�k 
uyar�rd�. Evlerin bahçelerini, bo� alanlar�, yol-
lar�, insanlar�n dinlenecekleri a�aç gölgelerini 
temiz tutmalar�n� isterdi. Yerlere tükürerek ba�-
kalar�n� rahats�z edenlerin kötü bir davran��ta 
bulunduklar�n� söylerdi. �nsanlara rahats�zl�k 
verecek küçük bir �eyin bile yol üzerinden kal-
d�r�lmas�n�n sevap oldu�unu belirtirdi.

�brahim ve �smail’e �öyle emretmi�tik: “Ta-
vaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû 
ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) ter-

temiz tutun. “

2 / Bakara Suresi, 125. ayet

A

haram: Dinimizin yap�lmas�n� ya da yenip içilmesini kesin bir �ekilde yasaklam�� oldu�u �eyler.

helâl: Dinimizce yap�lmas� ya da yenip içilmesi serbest b�rak�lm�� �eyler.

(Hasan Ayc�n, K�rk Hadis, K�rk Çizgi)

 Temizlik imandand�r.
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Çevre temizli�i, kul hakk� ve emanet kavramlar� ile de ba�lant�l� bir konudur. Çünkü 

üzerinde ya�ad���m�z dünya bize Allah’�n emanetidir. Biz de bu emaneti en güzel �ekilde 

korumakla sorumluyuz. Bu emanet üzerinde sadece bugün ayn� çevreyi payla�t���m�z 

di�er insanlar�n de�il gelecek nesillerin de haklar� vard�r. Bunlar� gözeterek çevremiz-

deki do�al kaynaklar� en verimli �ekilde israf etmeden kullanmal�y�z. Çevre kirlili�ine yol 

açacak ve do�al yap�y� tahrip edecek her türlü davran��tan da dikkatle kaç�nmal�y�z.

3 Do�ruluktan Ayr�lmayal�mDo�ruluktan Ayr�lmayal�m

Dürüstlük, s�dk, sözünde durmak, sadakat, sözünde ve i�inde emin olmak, haktan ve hakl�-
dan yana olmak, hidayet, özü sözü bir olmak gibi kavramlar do�rulukla birlikte dü�ünül-
melidir. Ayr�ca do�rulu�un z�dd� olan kavramlar da do�ruluk konusu ele al�n�rken ak�lda 
tutulmal�d�r. Örne�in yalanc�l�k, hile, aldatma, güvensizlik, iki yüzlülük, samimiyetsizlik, 
dalalet, ihanet… 

Do�ruluk, do�ru sözlü olmak, dürüstlük gibi ahlâkî erdemler hayat�n tamam�n� ku�at�r. 
Sadece ibadetler ve ahlâkî konularda de�il her zaman; evde, okulda, sokakta, ticarette, 
yöneticilikte do�ru olmak gerekir. Yalana ba�vurmak, hile yapmak, aldatmak bir Müs-
lüman�n kesinlikle uzak durmas� gereken kötü davran��lard�r. Bunlar ki�iyi her yönden 
zarara u�rat�r.

Do�ruluk, birçok ahlâkî güzelli�i de beraberinde getirir. �nsan�n dü�ünce, söz, niyet ve 
davran��lar�nda kendini gösterir.

Dinin özü dosdo�ru olmakt�r. Peygamberimiz (as) �öyle buyurmu�tur: “Sat�c� ve al�c�, 
pazarl��� bitirdikten sonra birbirlerinden ayr�lmad�kça al��veri�i bozup bozmamakta serbest-
tirler. E�er onlar�n her biri kar��l�kl� olarak do�ru söyler, her �eyi aç�kça ortaya koyarlarsa 
al��veri�leri bereketli olur. Yalan söyleyip gizlerlerse al��veri�lerinin bereketi kalmaz.” Bu ha-
diste bir al��veri�te bereket olabilmesi, do�ruluk �art�na ba�lanm��t�r. Bereket olmad�-
��nda ilk anda kazanç gibi görülenler k�sa zamanda elden ç�kar ve ki�i yapt��� al��veri�in 
hayr�n� göremez.

Bir ba�ka hadisinde Hz. Peygamber (as) “Bizi aldatan bizden de�ildir.” buyurarak aldat-
man�n yanl��l���na dikkat çekmi�tir. Do�ruluk ve dürüstlük en ba�ta kulun Allah ile olan 
ili�kisinde söz konusudur. Ayr�ca kul hakk� olarak ifade edilebilecek alanlarda da do�ru-
luk ve dürüstlü�e dikkat edilmelidir.

Do�ruluk insan� cennete ula�t�r�r. Yalan ise cehenneme sürükler. Bunu Resûlullah (as) �u 
�ekilde aç�klam��t�r: “�üphesiz sözde ve i�te do�ruluk hayra ve üstün iyili�e yöneltir. �yilik de 
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cennete iletir. Ki�i do�ru söyleye söyleye Allah 
kat�nda do�rucu (s�ddîk) diye kaydedilir. Ya-
lanc�l�k yoldan ç�kmaya sürükler. Yoldan ç�k-
mak da cehenneme götürür. Ki�i yalan söyle-
ye söyleye Allah kat�nda çok yalanc� (kezzab) 
diye yaz�l�r.” 

Allah Teâlâ, Peygamberinden (as) ve biz-
lerden dosdo�ru olmam�z� istedi�i gibi (11 
/ Hûd Suresi, 112. ayet) do�ru davranan in-
sanlarla beraber olmam�z� da istemektedir. 
“Ey iman edenler! Allah’a kar�� gelmekten sa-
k�n�n ve do�rularla beraber olun.” (9 / Tevbe 
Suresi, 119. ayet). 

Do�ruluk sayesinde insan maddî manevî 
birçok kazanç sa�lar: Geçmi� günahlar�-
n�n ba���lanmas�, gelecekte büyük ödüller 
elde edilecek olmas�, korkudan ve üzün-
tüden uzak olunmas�, cennete kavu�mak, 
meleklerin dostlu�u, bereket, insanlar ara-
s�nda sayg�nl�k... Bütün bunlar�n ötesinde 
do�rulu�un en güzel sonucu kalp huzu-
rudur. Do�ruluk her zaman hay�rl� ve iyi 
sonuçlar verir.

4 Allah �yilerle BeraberdirAllah �yilerle Beraberdir

Ey iman edenler! Allah’a kar�� gelmekten 
sak�n�n ve do�ru söz söyleyin ki Allah sizin 

i�lerinizi düzeltsin ve günahlar�n�z� ba���las�n. 
Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse muhak-

kak büyük bir ba�ar�ya ula�m��t�r.

33 / Ahzâb Suresi, 70-71. ayetler

A

“�üphesiz Rabbimiz Allah’t�r.” deyip sonra 
da dosdo�ru olanlara hiçbir korku yoktur, 
onlar üzülmeyecekler de. Onlar cennetlik-
lerdir.  Yapmakta olduklar�na kar��l�k, orada 

sürekli kalacaklard�r. 

46 / Ahkâf Suresi, 13-14. ayetler

A

Öyle ise emrolundu�un gibi dosdo�ru ol. 
Beraberindeki tövbe edenler de dosdo�ru 
olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini a�may�n. 
�üphesiz O yapt�klar�n�z� hakk�yla görür.

11 / Hûd Suresi, 112. ayet

A

Müslüman; kendisi iyi olan, iyilik yapan, insanlar� iyili�e ça��ran ve ba�kalar�n�n iyili�ini 

isteyen ki�idir. �yili�in z�dd� olan kötülük ise hiçbir �ekilde Müslümana yak��maz. �yilik, 

tüm güzel ahlâkî prensiplerin özü ve dayanak noktas�d�r.

�yilik yapmak, iyili�e ça��rmak, iyili�in yayg�nla�mas� için çal��mak gibi özellikler Allah’�n 

raz� olaca�� kimselerin temel özellikleri aras�nda say�lmaktad�r. Müslümanlar�n en önem-

li özelliklerinden biri de “iyili�i emredip kötülükten sak�nd�rmak”t�r. �yilik çok büyük ve 

önemli hususlarda söz konusu olabilece�i gibi basit ve önemsiz görülen hususlarda da 
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olabilir. Ya�l�lara sayg� göstermek, ihtiyac� olanlar�n yard�m�na ko�mak, insanlar� s�k�nt�ya 

sokan �eyleri yoldan kald�rmak, Müslüman karde�ine güler yüz göstermek birer iyiliktir.

Dinimizde Müslümanlara hem iyilik yapmalar� emredilmi� hem de bunun yollar� gös-

terilmi�tir. �yilik; zekât ve sadaka vermek, yoksullar�n ihtiyac�n� gidermek, zay�flara 

yard�m etmek �eklinde maddî olabilece�i gibi; güler yüzlü olmak, insanlara ö�üt ver-

mek, bilgi payla�mak �eklinde de olabilir. 

�slâm dininde Allah’�n yap�lmas�n� emret-

ti�i her �ey iyi, do�ru ve güzel olarak de-

�erlendirilir. �yilik duygusunun yay�lmas�n� 

sa�lamak, iyili�e vesile olmak ve iyilik için 

arac�l�k yapmak da iyiliktir. Hatta iyili�e ni-

yetlenip de yapamayan kimseye bile iyilik 

sevab� verilir.

Ki�inin kendisine, ailesine, kom�usuna, arkada� ve akrabalar�na, k�sacas� bütün insanla-

ra iyilikle yakla�mas� gerekir. Bir yoksulun doyurulmas�, bir yetimin ba��n�n ok�anmas�, 

üzgün birinin teselli edilmesi, küçüklere sevgiyle davran�lmas�, büyüklere sayg� gösteril-

mesi de iyilik kapsam�ndad�r. 

�yilik mutlaka Allah r�zas� için yap�lmal�d�r. Mükâfat� 

kar��daki ki�iden de�il Allah’tan beklenmelidir. Ya-

p�lan iyilikler ba�a kak�lmamal�d�r. Kendisine iyilik 

yap�lan ki�i ise te�ekkür etmelidir, iyili�e iyilikle ve 

daha fazlas�yla kar��l�k vermelidir. �ayet ba�ka bir 

iyilik yapmaya imkân� yoksa dua etmelidir.

�yili�in miktar� önemli de�ildir. Önemli olan yap�-

lan�n bir iyilik olmas�d�r. Peygamber Efendimiz (as) 

“Yar�m hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi ce-

hennem ate�inden koruyunuz. O kadar�n� da 

bulamayanlar güzel bir sözle de olsa kendile-

rini korusunlar.” buyurmu�tur. 

Allah, iyilik yapanlarla beraberdir ve 

onlara yard�mc� olur. �yilik ad�na har-

canan �eyin yerine Allah yenisini verir. 

�yilik ve takva (Allah’a kar�� gelmekten sa-
k�nma) üzere yard�mla��n.  Ama günah ve 
dü�manl�k üzere yard�mla�may�n.  Allah’a 
kar�� gelmekten sak�n�n. Çünkü Allah’�n 

cezas� çok �iddetlidir.

5 / Mâide Suresi, 2. ayet

A

Kim güzel bir (i�te) arac�l�k ederse ona o 
i�in sevab�ndan bir pay vard�r. Kim de kötü 
bir (i�te) arac�l�k ederse ona da o kötülük-
ten bir pay vard�r.  Allah’�n her �eye gücü 

yeter.

4 / Nisâ Suresi, 85. ayet

A

Kim bir iyilik yapmak ister de yapa-
mazsa Allah bunu yap�lm�� bir iyilik 
olarak kabul eder. �ayet bir kimse 
iyilik yapmak ister de onu yaparsa 

Allah Teâlâ, o iyili�i on mislinden ba�-
lay�p yedi yüz misliyle hatta daha da 
fazlas�yla yazar. Kim bir kötülük yap-
mak ister de vazgeçerse Allah Teâlâ, 
bunu bir iyilik olarak kaydeder. �ayet 

bir insan kötülük yapmak ister ve onu 
yaparsa Allah Teâlâ, o fenal��� sadece 

bir günah olarak yazar.

Hadis-i �erif
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tevekkül: Her konuda Allah’a güvenmek, O’na dayan�p teslim olmak.

Resûlullah (as) �öyle buyurmu�tur: “Her 

gün iki melek iner. Bunlardan biri: ‘Allah’�m 

mal�n� verene yenisini ver!’ diye dua eder. 

Di�eri de: ‘Allah’�m cimrilik edenin mal�n� 

yok et!’ diye beddua eder.” 

Müslümanlar iyilik konusunda birbirleriyle 

yar��arak iyili�in yayg�nla�mas�na çal���rlar. Me-

lekler, iyilik yapan Müslümanlara dost olur ve 

onlara dua ederler. �yilik yapanlara hem dün-

yada hem de ahirette mükâfatlar� kat kat verilir. 

“Erkek veya kad�n, kim mümin olarak iyi i� i�lerse 

elbette ona ho� bir hayat ya�ataca��z ve onlar�n 

mükâfatlar�n� yapmakta olduklar�n�n en güzeli ile verece�iz.” (16 / Nahl Suresi, 97. ayet)

Bir iyili�e öncülük eden kimseye o 
iyili�i yapan�nki gibi sevap vard�r. 

Hadis-i �erif

5 �slâm Sevgi Dinidir�slâm Sevgi Dinidir

Kim salih bir amel i�lerse kendi lehine 
i�lemi� olur.

45 / Câsiye Suresi, 15. ayet

A

Karde�ini güler yüzle kar��lamak 
�eklinde olsa bile hiçbir iyili�i küçük 

görme.

Hadis-i �erif

Sevgi, insan�n yarat�l���nda var olan ve insanlar aras� ili�kilerde çok önemli yeri olan bir 
duygudur. Sevgi denildi�inde dostluk, muhabbet, �efkat, merhamet gibi güzel özellikler 
de akla gelir. Dü�manl�k, kin, nefret, merhametsizlik, �efkatsizlik gibi olumsuz nitelikler de 
sevgiyle ba�da�maz.

Sevginin kendisi iyi oldu�u gibi her türlü iyilik ve güzellik de ancak sevgi sayesinde ger-
çekle�ir. Ki�i, sevdi�i insanlara yard�mc� olur, iyilik ve fedakârl�k yapmak istedi�inde 
bunu daha çok sevdi�i insanlara yapar. Sevginin özünde kar��l�ks�z vermek, fedakârl�k 
gibi asil duygular vard�r.

�slâm, sevgi dinidir. Dinimizde sevgi, imanla ba�lant�l� görülmü�, birbirini sevmek ya 
da sevmemek iman�n alameti olarak kabul edilmi�tir. Müslümanlar�n birbirini sevmesi, 
ili�kilerin sevgi üzerine kurulmas� esast�r. Allah’� sevmek, peygamberleri sevmek, ina-
nanlar� sevmek ve onlara muhabbet beslemek dinin bir gere�i olarak ifade edilmi�tir. 

�nsan için en büyük mutluluk, Allah’�n sevgisini kazanmakt�r. Allah’�n sevgisini kazanma-
n�n yolu ise Peygamberine (as) uymaktan geçer: “De ki ‘E�er Allah’� seviyorsan�z bana uyun 
ki Allah da sizi sevsin ve günahlar�n�z� ba���las�n.” (3 / Âl-i �mrân Suresi, 31. ayet).
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Sevgi konusunda Müslüman� ba�layan en önemli ölçü “Allah r�zas�”d�r. Müslüman sev-
di�ini Allah r�zas� için, O’nun ho�nutlu�unu elde etmek için sevmelidir. 

Sevgiyi bir duygu olarak kalpte ta��mak kadar bu sevgiyi sevilen ki�iye ifade etmek de 
gerekir. Resûlullah (as) “Din karde�ini seven, ona sevdi�ini söylesin.” buyurmu�tur. Biz-
ler Allah ve peygamber sevgisi yan�nda iman karde�imiz olan Müslümanlar� ve di�er 
insanlar� da severiz. Ayr�ca bitkileri, hayvanlar�, tabiat� k�saca bütün varl�klar� da Allah 
yaratt��� için severiz. Öte yandan dinimizi, ahlâkî de�erlerimizi, kutsal bildi�imiz �eyleri, 
vatan�m�z�, milletimizi de severiz.

Allah

sever.

adaletle davrananlar� ve adaleti gözetenleri
çok tövbe edenleri 
güzel davrananlar�

iyilik edenleri
kendine kar�� gelmekten sak�nanlar�

sabredenleri
temizlenenleri

tevekkül edenleri

Allah 
Kimleri 
Sever?

bozguncular�
böbürlenip ��maranlar�

günahkârlar� ve nankörleri
haddi a�anlar�

hainleri
inkâr edenleri 
israf edenleri 
kibirlenenleri

zalimleri 

Allah 
Kimleri 

Sevmez?

Allah

sevmez.



1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

104

�nsanlar; ticaret, i�, evlilik, e�itim ö�retim, yönetim gibi hayat�n de�i�ik alanlar�nda bir-

birleriyle ili�ki kurarlar. Kul hakk�, bu ili�kiler s�ras�nda taraflardan birinin can, mal, �eref, 

itibar ve benzeri bir hakk�n�n ihlâli ile ortaya ç�kar. Kul hakk�, dinimizde üzerinde çokça 

durulan bir husustur.

Kul hakk� ihlâli, maddî veya manevî haklar�n ya da her ikisinin çi�nenmesi �eklinde 

ortaya ç�kar. Adam öldürme, aldatma, faizcilik, gasp, h�rs�zl�k, hile, kumar, rü�vet, 

tefecilik, yaralama gibi yollarla olu�an kul hakk� ihlâlleri maddî haklar�n çi�nenmesi-

ne örnek olarak verilebilir. Manevî hakla-

r�n çi�nenmesine de alay, ara bozuculuk, 

g�ybet, hakaret, iftira, lakap takma gibi 

durumlar örnek olarak verilebilir.

Kul hakk�ndan do�an günahlar�n ve bun-

lar�n cezalar�n�n Allah ya da devlet tara-

f�ndan ba���lanmas� söz konusu de�ildir. Kul hakk�, ancak hak sahibi ki�inin ba���la-

mas� ile ortadan kalkabilir. Kul hakk�n�n ne kadar önemli oldu�unu Resûlullah (as) 

�öyle dile getirmi�tir: “Kimin üzerinde din karde�inin �rz�, namusu veya mal�yla ilgili 

bir zulüm varsa alt�n ve gümü�ün bulunmayaca�� k�yamet günü gelmeden önce o kim-

seyle helâlle�sin. Yoksa kendisinin salih amelleri 

varsa yapt��� zulüm miktar�nca sevaplar�ndan 

al�n�r (hak sahibine verilir.) �ayet iyilikleri yoksa 

haks�zl�k etti�i karde�inin günahlar�ndan al�narak 

onun üzerine yükletilir.”

Haks�zl��a u�rayan ki�inin Müslüman ya da kâfir 

olmas� durumu de�i�tirmez. Müslüman hiç kim-

seye haks�zl�k yapmamakla yükümlüdür. Bilerek 

ya da bilmeyerek haklar�n� ihlâl ettikleri ki�iler-

den özür diler, maddî kar��l�k söz konusu ise iade 

eder ve helâllik diler. Bu konuda en çok dikkat 

etmemiz gereken nokta, haklar�n� ihlâl etti�imiz 

insanlardan helâllik almaya çal��mak ve kul hak-

k�yla ahirete gitmemektir.

6 Kul Hakk�na Dikkat EdelimKul Hakk�na Dikkat Edelim

Aran�zda birbirinizin mallar�n� haks�z yere 
yemeyin. 

2 / Bakara Suresi, 188. ayet

A

s

v

a

h

o

H

o

s

y

d

e

e

in

k

�� as etmi� ki�i �öyle bir adamd�r: 
Dünyada yapt��� bütün ibadetin sevab� 
ile k�yamet gününde Allah’�n huzuruna 
gelir. Bu adam dünyada birçok hay�rlar, 
ibadetler yapm�� olmakla birlikte ba�-
kalar�na zulmetmi�, kimini dövmü�, ki-
minin gönlünü k�rm��, �una buna eliyle 
ve diliyle eziyet etmi�tir. ��te bu hak 

sahiplerinin hepsi o adam�n çevresine 
toplan�rlar, haklar�n� isterler: “Bana 

dünyada iken �öyle yapt�, hakk�m� al ya 
Rab!” diye davac� olurlar.  Allah onun 
hay�r ve iyiliklerinden olu�an sevaplar� 
bunlara taksim eder, fakat borcu yine 
kapanmaz. Nihayet onlar�n günahlar�n� 

bu adam�n üzerine yükler, sonra da 
cehenneme gönderir. ��te as�l i� as 

eden böyle bir adamd�r.

Hadis-i �erif
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ANKA KU�U VE ODUNCU

Fakir bir oduncu ormanda derin bir uçurumun kenar�nda a�aç kesiyordu. Geç olmu�tu 
ve oduncu yorulmu�tu. A�aç kesmeye, sabah güne� ���klar�yla beraber ba�lam��t�. Yo-
ruldu�u için de balta darbeleri iyice güçsüzle�mi�ti. Baltay� tutmakta zorlan�yordu. Bu 
yüzden balta elinden kay�p uçuruma dü�tü.

Oduncu umutsuz ve çaresizdi. Baltas� onun ya�amas�n� sürdürmek için kazanç sa�la-
yabilece�i tek aletti. Yeni bir balta alabilecek paras� da yoktu. Ellerini ovu�turup a�-
lamaya ba�lad��� s�rada çok güzel bir ku� yan�nda belirdi. Bu, Anka Ku�u’ydu. Anka 
Ku�u oduncuya üzüldü�ü �eyin ne oldu�unu sordu. Oduncu, ku�a ba��ndan geçenleri 
anlatt�. Ku� uçurumdan a�a��ya do�ru uçtu ve oduncuya bir balta getirdi. Ku� yukar� 
ç�kt���nda oduncu ku�un getirdi�i baltan�n alt�n oldu�unu gördü.

Anka Ku�u oduncuya baltay� göstererek sordu: “Bu senin mi?”

Oduncu cevaplad�: “Hay�r, benim de�il.”

Ku�, alt�n baltay� yere b�rak�p uçurumun derinli�ine do�ru tekrar kanat ç�rpt�. Bu sefer 
de gümü� bir balta ile geri döndü fakat oduncu baltas�n�n odundan yap�lm�� s�radan 
bir balta oldu�unu söyledi. 

Ku� üçüncü kez uçuruma do�ru uçtu. Bu defa geri geldi�inde pençelerinde, o zamana 
kadar ba�ka oduncular taraf�ndan kaybedilmi� olan tüm baltalar vard�. Oduncu bal-
talara bakt� ve aralar�ndan kendi baltas�n� seçti. Fakir oduncu baltas�n�n bulunmas�na 
çok sevinmi�ti; ku�a te�ekkür etti. Ku� oduncunun dürüstlü�ünü takdir etti. “Dürüstlü-
�üne hayran oldum.” dedi oduncuya. “Ödül olarak senin baltan�n yan� s�ra alt�n ve gümü� 
olan baltalar� da alabilirsin.” 

Mutlu oduncu hazinesiyle birlikte evine döndü. Dürüst oduncunun ba��ndan geçenler 
zaman içinde köy halk� taraf�ndan duyuldu.  Onun iyi �ans�n� yakalamak isteyen her-
kes ormana ko�tu. Oraya buraya baltalar�n� saklay�p kaybettiklerini söyleyerek yalan-
dan a�lamaya ba�lad�lar. Feryat ederek Anka Ku�u’nu 
yard�ma ça��rd�lar. Elbette Anka Ku�u geldi. 
Her birine önce alt�n sonra gümü� baltala-
r� getirdi. Oduncular�n her biri açgözlü 
davran�p bu baltalar�n kendilerinin 
oldu�unu söylediler. Fakat Anka 
Ku�u’nun getirdi�i baltalar� elleri-
ne al�r almaz baltalar oduncula-
r�n ellerinden yok oldu. Çare-
siz köylerine dönmeye karar 
veren oduncular saklam�� 
olduklar� baltalar�n� hiçbir 
yerde bulamad�lar.

(Perese: Karakter Okulu Ö�retmen Kitab� – VII Do�ruluk)
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1. Adam�n köpe�e davran��� ile kendinizin hayvanlara ve 

çevrenizdeki canl� ya da cans�z di�er varl�klara davran��-

lar�n�z� kar��la�t�r�n�z.

2. Ba�kalar�na ne gibi iyiliklerde bulunabilece�iniz üzerin-

de dü�ünüp görü�lerinizi arkada�lar�n�zla payla��n�z.

-

1. KUR

Ahlâk

Yanda güzel ahlâkla ilgili 
kelimeler saklanm��. Çizgileri 
takip ederek harfleri yerle�ti-
riniz ve kelimeleri tamamlay�-
n�z. Dikkat ediniz, ayn� renk 
çizgilerin birle�tirdi�i kutular-

da ayn� harfler var.

�ZLE Ç�ZG�Y� 
BUL KEL�MEY�

107

Peygamberimiz (as) anlat�yor:

Bir adam yolculuk esnas�nda çok susam��t�. Bir kuyu-
ya rastlad� ve inip oradan su içti. Kuyudan ç�kt���nda, 
bir köpe�in susuzluktan dili sarkm�� bir vaziyette k�v-
rand���n� ve topra�� yalad���n� gördü. Yolcu kendi ken-
dine “Bu köpe�in hâli benim biraz önceki hâlim gibi, o 

da pek çok susam�� bir vaziyette.” diye söylendi. Kuyuya indi ve ayakkab�s�na su doldurarak, o 
köpe�e su verdi. Allah Teâlâ da o adam�n bu davran���ndan memnun oldu, günahlar�n� affetti.

Resûlullah (as) bu k�ssay� anlatt�ktan sonra, kendisini dinleyen sahabîlerden 
birkaç� sordu: “Ey Allah’�n Resûlü! Hayvanlara yapt���m�z iyilikte de bize 
bir sevap ve ödül var m�d�r?”

Peygamberimiz (as) �öyle buyurdu:

“Bütün canl�lara yap�lan iyili�in bir kar��l��� vard�r.”

G Ü Z E L A H L A K

D

C S

� F

N
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� Teslim olma

� Hay�r ve iyilik dileme

� Tan�kl�k etme

� Selamet

� Birleme

� Boyun e�me

� Af dileme

� Ba���lama

� Selam verme

� Güvende olma

� Bar�� ve esenlik

� �man etme

� Yemin etme

� Söz verme

� Ba�lanma

olma � Boyun e�me � Bar��

A�a��daki ifadelerden 
hangisi “�slâm” kelimesinin ta-

n�m�na uygun ise ba��ndaki kutu-
cu�u i�aretleyiniz.

3

108

Hz. Peygamber’in (as) arkada�lar�ndan Ebû Hureyre anlat�yor:

Bir adam Peygamberimize (as) geldi ve “Ey Allah’�n Elçisi!” dedi. “Falan kad�n�n 
çokça namaz k�ld���, oruç tuttu�u, sadaka verdi�i söyleniyor; fakat o diliyle 
kom�ular�n� incitiyor.” dedi.

Resûlullah (as), “O kad�nda hay�r yoktur, o cehennemliktir.” buyurdu.

Ayn� adam; “Ey Allah’�n Elçisi! Falan kad�n da farz namazlar� k�l�yor, ihtiyaç 
sahiplerine peynir da��t�yor, kom�ular�n� da incitmiyor.” dedi.

Peygamberimiz (as) de, “O kad�n cennetliktir.” buyurdu.

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

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

A�a��daki metni okuyunuz. Birinci kad�n�n 
cehennemlik, ikinci kad�n�n cennetlik olma-
s�n�n sebebi hangi ahlâkî özelliklerdir? Dü-

�ünüp yaz�n�z.

2

a. Lâ ilâhe illâllah Muhammeden resûlullah.

b. Lâ ilâhe illâllah Muhammedun resûlullah.

c. Lâ ilâhe illâllah Muhammeden resûlallah.

d. Lâ ilâhe illâllah Muhammedun resûlallah.

A�a
cehe
s�n�n

a. 

b. 

c. 

d. 

1 �nsanlar bu 
sözü inanarak söy-
lerlerse Müslüman 

olurlar ve �slâm halka-
s�na kat�lm�� olurlar. Bu 
sözün do�ru söyleni�i 
a�a��dakilerden han-

gisidir?

Kur Sonu Genel De�erlendirme
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a. Vacip

b. M
üstehap

c. M
ekruh

d. M
üfsit

a
b

c
dHaram olma-

makla beraber 

yap�lm
as� d

in tara-

f�ndan ho� kar��l
an-

mayan davran��a 

ne ad verilir
?

5

a. Hindistanb. Sasanic. Bizansd. M�s�r

a Hindiddd stan

Hz. Peygam-
ber (as) Hudeybiye 

Anla�mas�’ndan sonra 

kom�u ülke hükümdarla-

r�na mektuplar gönder-

mi�tir. A�a��dakilerden 

hangisi bunlardan 
biri de�ildir?

6

A�a��daki tablonun bi-
rinci sütununda �slâm’�n esas-

lar� ile iman�n esaslar� verilmi�tir. 
�kinci ve üçüncü sütuna hangisine 

ait olduklar�n� i�aretleyiniz.

Esaslar �slâm’�n Esaslar� �man�n Esaslar�

Allah’a iman 3

Namaz k�lmak

Meleklere iman

Oruç tutmak

Ahiret gününe iman

Kaza ve kadere iman

Zekât vermek

Kitaplara iman

Kelime-i �ehadet

Peygamberlere iman

Hacca gitmek

4

Be�
Bir dalda be� meyve,

�kisi gün görür,

Üçü ise görmez.

Cevab�n nerede?

109

7
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� El ba�lamak

� Bilinç

� Diz kapa��

� Seccade

� Ba�lamak

� Ettehiyyâtü

� Ayakta durmak

� Sure

� Kâbe

� Zaman

� E�ilmek

� Allahu ekber

� Ayet

� Burun

� Oturmak

� Abdest

� Gusül

� Al�n

� Amaç

� Saat

� Yere kapanmak

� Yön

� Elbise

� Diz

� Beklemek

� Kur’an

� Örtmek

� Son

1. Hadesten 
taharet

2. Necasetten  
taharet

3. Setr-i avret
4. �stikbal-i k�ble
5. Vakit

6. Niyet
7. �ftitah tekbiri
8. K�yam
9. K�raat
10. Rükû
11. Secde
12. Ka’de-i ahîre

1.

2.

3.
4.
5.

A�a��daki kelimeler 
namaz�n hangi farz�yla 
ili�kili ise ba��ndaki ku-
tucu�a o farz�n numa-

ras�n� yaz�n�z. 

�slâm'dan önce; 

• Mekke, hac mevsiminde önemliydi çünkü;

• Mekke panay�r merkeziydi. Panay�rlarda �unlar yap�l�rd�: 

• Mekke’de hanifler de vard�. Hanif �u anlama gelmektedir:

• Mekke’de kötülük ve cehalet hâkimdi. Örne�in; yeni do�an k�z 
çocuklar� öldürülüyordu. Ayr�ca,

A�a��daki cüm-
leleri tamamla-

y�n�z.

8

9
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A�a��daki cümlelerdeki 
bo�luklar� parantez içinde 
verilenlerden uygun olan� 

ile doldurunuz.

a - Peygamberimiz (as), Medine’ye hicretinin hemen ard�ndan burada bir 
mescit in�a etti. Bu mescide ………………………….. ad� verildi.

(Mescid-i Nebevî / Mescid-i Haram / Mescid-i Aksâ)

b - Müslümanlar�n Mekkeli mü�riklerle yapt�klar� ilk sava� ……………………… 
idi. Bu sava� ayn� zamanda Müslümanlar�n ilk büyük zaferi oldu.

(Bedir Sava�� / Uhud Sava�� / Hendek Sava��)

c - Hz. Peygamber (as), Hudeybiye Anla�mas�’ndan sonra çevre ülkelerdeki 
hükümdarlara �slâm’a davet mektuplar� gönderdi. Kendisine gönderilen 
mektubu alan ………………………… hükümdar� Neca�i, Müslüman oldu.

(Bizans / Sasani / Habe�istan)

d - Hz. Peygamber’e (as) ilk vahiy …………… Ma�aras�’nda iken geldi.
(Hira / Sevr / Taif)

e - ……………………. Peygamberimize (as) ilk iman eden ki�i oldu.
(Hz. Hatice / Hz. Ai�e / Hz. Fatma)

10

Abdest Gusül Teyemmüm
Uyumak
Yellenmek
Su bulmak
Küçük veya büyük tuvaletini yapmak
Namaz k�larken yan�ndaki ki�inin i�itece�i 
kadar gülmek
Cünüplük
Suyu kullanma engelinin ortadan kalkmas�
Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin, 
sar� su ç�kmas�
A��z dolusu kusmak
Bay�lmak

11

A�a��da abdest, gusül ve teyemmümü bozan du-
rumlar bir arada verilmi�tir. Hangi durum bunlardan hangisini 

bozar? �lgili sütunu i�aretleyiniz. Yaln�z dikkat ediniz, baz� durumlar 
her üçünü birden bozabilir. Ayr�ca teyemmümün hem gusül hem de 

abdest yerine geçmek üzere al�nd���n� varsay�n�z.
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Damla Yay�nlar�, Diyanet Çocuk Dergisi, Dü� De�irmeni Kitapl���, EDAM (E�itim Dan��manl��� ve 
Ara�t�rmalar� Merkezi), Erdem Yay�nlar�, Esma K�l�ç, Esra Nur Uçkan, Hasan Ayc�n, Melike Günyüz, 
Nobel Yay�nlar�, Reza Hemmatirad, Ya�ar Kandemir.

Ayr�ca eserlerinden yaz� ve görsel kullanmam�za izin veren a�a��daki telif sahibi ki�i ve kurumlara 
te�ekkür ederiz:

§ Diyanet Çocuk Dergisi [Esma K�l�ç imzal� �slâm’�n �artlar� adl� �iir / s. 37].

§ EDAM (E�itim Dan��manl��� ve Ara�t�rmalar� Merkezi) Birdirbir Dergisi ve Birdirbir Kitapl��� [Ça�r� 
Cebeci imzal� �lginç Sorular adl� metin ve görseli / s. 36 � Hatice I��lak imzal� Adil Bir Hakem yaz�s� ve 
görseli / s. 68-69 � Anka Ku�u ve Oduncu adl� öykü ve görseli / s. 105].

§ Erdem Yay�nlar�, [Bestami Yazgan imzal� �slâm’�n Anahtar� adl� �iir ve görseli /s. 15 � Bestami Yazgan 
imzal� Küçük Kul adl� �iir ve görseli /s. 21].

§ Hasan Ayc�n – Birdirbir Kitapl��� [Temizlik �mandand�r çizimi / s. 97].

§ Ö. Faruk Aksoy - �SAM Foto�raf Ar�ivi [Mekke’de kurulan en büyük panay�r olan Ukaz panay�r�n�n 
kal�nt�lar� görseli / s. 60 � Hz. Peygamber’in (as) do�du�u evin yerine in�a edilen ve bugün Mekke 
Kütüphanesi olarak kullan�lan yap� görseli / s. 63 � Sevgili Peygamberimizin (as) sütannesinin ya�ad��� 
Benî Sa’d Vadisi görseli / s. 64 � Sevgili Peygamberimizin (as) dedesinin kabrinin de bulundu�u 
Mekke’deki Cennetü’l-Mualla mezarl���n�n bugünkü hâli görseli / s. 65 � Hira Ma�aras� görseli / s. 72 
� Hira Da�� görseli / s. 73 � Mescid-i Aksa görseli / s. 78 � Mescidü’l-Bey’a: Medinelilerin Akabe’de 
Peygamberimizle (as) görü�tükleri yerde bugün bulunan mescit görseli / s. 79 � Sevr Ma�aras�n�n 
bulundu�u Sevr Da�� görseli / s. 80 � Hicret güzergâh�n� gösteren harita / s. 80 � Kuba Mescidi görseli / 
s. 81 � Mescid-i Nebevî / s. 84 � Hz. Peygamber (as) geldi�inde Medine’de Yahudilere ait olan topraklar 
görselleri / s. 85 � Uhud Sava��’n�n yap�ld��� alan görseli / s. 86 � Hudeybiye Antla�mas�’n�n yap�ld��� yer 
görseli / s. 87 � Hz. Peygamber’in (as) defnedildi�i yer (Hücre-i Saadet) görseli / s. 89].

 Di�er bütün yaz� ve görsellerin telif haklar� Türkiye Diyanet Vakf�’na aittir. Yaz�l� izin al�nmaks�z�n 
kitab�n tamam�n�n ya da bir k�sm�n�n herhangi bir ortamda herhangi bir �ekilde bas�m, yay�m, ço�altma 
ve/veya da��t�m� yap�lamaz.
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ahiret: Ölümle ba�layan, dünya hayat�ndan farkl� ve sonsuz 

olan hayat, öbür dünya, öteki dünya.

amel: Bir kimsenin dinin buyruklar�n� yerine getirmek için 

yapt��� �ey, i�, eylem, ibadet tarz�.

bedevî: Çölde, çad�rda ya�ayan göçebe.

din: Ak�l sahibi insanlar�n kendi bilinçli seçimleriyle tercih 

ettikleri; onlar� iyi, güzel ve do�ru olan �eylere yönlendiren 

ilâhî hüküm ve ö�ütler bütünü.

ensar: Mekke’den Medine’ye hicret eden Sevgili 

Peygamberimizi (as) ve arkada�lar�n� Medine’ye kabul eden ve 

onlara her türlü yard�m� yapan Medineli Müslümanlar.

hanif: Hz. �brahim’in (as) tebli� etti�i hak din üzere olan 

ve Allah’�n birli�ini kabul eden müminlere denir. Hz. 

Muhammed’in (as) ya�ad��� Hicaz bölgesinde, az da olsa 

hanifler vard�. 

haram: Dinimizin yap�lmas�n� ya da yenip içilmesini kesin bir 

�ekilde yasaklam�� oldu�u �eyler.

helâl: Dinimizce yap�lmas� ya da yenip içilmesi serbest 

b�rak�lm�� �eyler.

hutbe: Cuma ve bayram namazlar�nda minberde okunan dua 

ve verilen o�üt.

ilâh: Kendisine tap�lan, ibadet edilen varl�k, mâbud. 

inkârc�: Peygamberi ve onun Allah’tan getirdi�i buyruklar� 

kabul etmeyen ki�i. 

�slâm: Bar�� ve esenlik, selamet, ba�lanma, boyun e�me, 

teslim olma, selam verme, hay�r ve iyilik dileme.

kamet: Farz namazlardan önce namaz�n ba�lad���n� bildiren, 

ezana benzeyen sözlerdir. Ezandan fark� ìhayye ale’l-

felâhî cümlesinden sonra ìkad kâmeti’s-salâhî cümlesinin 

eklenmesidir.

kayser: Bizans hükümdarlar�na verilen isim.

kelime: Söz, sözcük.

kisra: Sasani hükümdarlar�na verilen isim.

mesh: Bir �eyi elle s�vazlama anlam�na gelen bu kelime abdest 

al�rken �slak eli ba�a, enseye; teyemmüm al�rken de topra�a 

vurulan eli, kol ve yüze sürmeyi ifade eder.

minber: Camilerde hatibin ç�k�p hutbe okudu�u merdivenli, 

yüksekçe yer.

mizan: Mah�er günü herkesin amellerinin tart�laca�� adalet 

terazisi.

muhacir: Mü�riklerin dayan�lmaz bask� ve i�kencelerinden 

dolay� yurtlar�ndan ayr�l�p göç etmek zorunda kalan Mekkeli 

Müslümanlar.

mukavk�s: M�s�r hükümdarlar�na verilen isim.

mümin: Allah’a, Hz. Muhammmed’e (as) ve onun bildirdi�i 

her �eye kalpten inan�p boyun e�en ki�i, inançl�, imanl�.

mü�rik: Allah’�n e�i, orta�� ya da benzeri bulundu�una 

inanan kimse.

nafile: Farz ve vacip olmayan, yap�ld���nda mükâfat verilen, 

terk edildi�inde ceza gerektirmeyen, ki�inin kendi iste�iyle 

yapt��� amellerdir.

necaset: Kan, idrar, d��k�, kusmuk, yenmesi helâl olmayan 

hayvanlar�n eti vb. maddî kirler.

neca�i: Habe�istan hükümdarlar�na verilen isim.

putperest: �badet maksad�yla Allah’tan ba�ka birine veya 

bir �eye sayg� sunup tap�nan, putlar� Allah’a e�, ortak veya 

benzer kabul eden kimse.

rekât: Namaz�n k�yam, k�raat, rükû ve iki secdeden olu�an 

k�s�mlar�ndan her biri.

resûl: �nsanlara Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran, onlar� dine 

ça��ran kimse. Türkçe’de elçi, peygamber, nebi, yalvaç 

kelimeleri de e� anlaml�s� olarak kullan�l�r.

taharet: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir.

tavaf: Kâbe’yi sola al�p Hacerülesved’in hizas�ndan ba�layarak 

yedi defa Kâbe etraf�nda dönmek.

tefekküre dalmak: Derin derin dü�ünmek, dü�ünceye 

dalmak.

tevekkül: Her konuda Allah’a güvenmek, O’na dayan�p 

teslim olmak.

vaha: Çöllük bölgelerde yüzeye ç�kan yer alt� sular�n�n imkân 

verdi�i tar�m veya yerle�im bölgesi. 

vahiy: Allah’�n peygamberlerine mesajlar�n� bildirmesi.

Sözlük
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TÜRK�YE D�YANET VAKFI YAYINLARI

Dinimizi 
Ö�reniyoruz

Yaz Kur’an Kurslar�
Ö�renci Kitab�

Dinimizi Ö�reniyoruz
Yaz Kur’an Kurslar�

Ö�renci Kitab�

Her �eyi bir hikmetle yaratm�� olan Rabbimiz, iki kitap 
açm��t�r önümüzde: Kudretinin s�n�rs�z ve say�s�z eserleriyle 
dopdolu kâinat ve kendisinin kelâm� olan mübarek Kur’an.

�nsano�lu, Allah’�n, kâinat kitab�nda ve Kur’an’�nda önüne 
açm�� oldu�u ayetlerini okuyarak evrenin ve hayat�n 

s�rlar�n� anlamaya çal���r.

Ve ke�fedilen her bir s�r, kar�ncay� bile incitmeyecek 
hassasl��a sahip daha iyi bir insan olman�n da ilk ad�m�d�r.

Sevgili yavrular�m�z, sizler de bu yolculu�a yaz Kur’an 
kurslar�nda sayg�de�er ö�reticilerinizle kat�lacaks�n�z.

Sararan yapraklar�yla güzü, her �eyi kendi rengine 
boyayan k��� ve büyüleyen ye�illi�iyle bahar� geride 

b�rakt�k.

Ard�ndan güzelim yaz mevsimi geldi. �imdi yaz 
Kur’an kurslar�nda c�v�l c�v�l bir ne�eyle Allah’�n iki 
kitab�n� okuyup evrenin s�rlar�n� aralaman�n zevkini 

tadacaks�n�z.

Dinimizi Ö�reniyoruz: Yaz Kur’an Kurslar� Ö�renci 
Kitab� adl� bu kitap, sizin yaz yolculu�unuzun rahat 
ve zevkli geçmesi için sade bir dilde ve e�lendirici 

etkinliklerle haz�rland�.

Umuyoruz ki “Nereye gidiyorsun?” diye soranlara art�k 
daha bir ne�eyle “Yaz Kur’an Kursuna” diyeceksiniz.

Sevgiyle büyüyün ve gelece�e umutla yürüyün.
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�ST�KLÂL MAR�I

Korkma, sönmez bu �afaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y�ld�z�d�r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay�m, çehreni ey nazl� hilâl!
Kahraman �rk�ma bir gül! ne bu �iddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlar�m�z sonra helâl...
Hakk�d�r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür ya�ad�m, hür ya�ar�m.
Hangi ç�lg�n bana zincir vuracakm��? �a�ar�m!
Kükremi� sel gibiyim, bendimi çi�ner, a�ar�m.
Y�rtar�m da�lar�, enginlere s��mam, ta�ar�m.

Garb�n âfâk�n� sarm��sa çelik z�rhl� duvar,
Benim iman dolu gö�süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas�l böyle bir iman� bo�ar,
“Medeniyyet!” dedi�in tek di�i kalm�� canavar?

Arkada�! Yurduma alçaklar� u�ratma, sak�n;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs�zca ak�n.
Do�acakt�r sana va’detti�i günler Hakk’�n...
Kim bilir, belki yar�n, belki yar�ndan da yak�n.

Bast���n yerleri “toprak” diyerek geçme, tan�:
Dü�ün alt�ndaki binlerce kefensiz yatan�.
Sen �ehit o�lusun, incitme, yaz�kt�r, atan�:
Verme, dünyalar� alsan da, bu cennet vatan�.

Kim bu cennet vatan�n u�runa olmaz ki fedâ?
�ühedâ f��k�racak topra�� s�ksan, �ühedâ!
Cân�, cânân�, bütün var�m� als�n da Huda,
Etmesin tek vatan�mdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden �lâhi, �udur ancak emeli:
De�mesin mabedimin gö�süne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki �ahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta��m,
Her cerîhamdan, �lâhi, bo�an�p kanl� ya��m,
F��k�r�r  rûh-� mücerred gibi yerden na’��m;
O zaman yükselerek ar�a de�er belki ba��m.

Dalgalan sen de �afaklar gibi ey �anl� hilâl!
Olsun art�k dökülen kanlar�m�n hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, �rk�ma yok izmihlâl:
Hakk�d�r, hür ya�am��, bayra��m�n hürriyet;
Hakk�d�r, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

    Mehmet Âkif Ersoy
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ÖnsözÖnsöz
Yüce Yaratan’�m�za hamd,
O’nun kulu ve kutlu elçisi, Peygamberimiz Muhammed’e (as) salat ve selam ile…

�nsan her gün edindi�i yeni bilgiler ve birikim sayesinde bir önceki gününden daha zengin bir dünya-
ya sahip olur. Ö�renme süreci özümüzü gürle�tirir, bizleri özgürle�tirir. Hele bu bilgiler sonsuz �efkat 
ve merhamet sahibi Rabbimizden gelmi�se… O, bizi karanl�klardan ayd�nl��a ç�karmak için kulu 
Muhammed’i (as) apaç�k ayetlerle elçi olarak göndermi�tir. Sevgili Peygamberimizin (as) bize bildirdi�i 
ilâhî mesajlar dünden bugüne, bugünden yar�nlara hep yolumuzu ayd�nlatm��t�r.

Sevgili Ö�renciler,

Yaz boyunca devam edece�iniz Kur’an kurslar�, sizlere, önü de sonu da ayd�nl�k bu yolda yürürken 
gerekli olacak ilâhî bilgileri sunar. Bu çat� alt�nda ö�rendikleriniz sayesinde hayat yolculu�umuz an-
lam kazanacak, sizi dünya ve ahiret mutlulu�una götüren bir ya�am süreceksiniz. 

Elinizdeki Dinimizi Ö�reniyoruz kitaplar�, yaz boyunca sürecek olan Kur’an kursu maceran�z� daha 
da zevkli hâle getirmek için haz�rland�. Kitaplar, sade bir dille kaleme al�nd�. Konular�n anlat�ld��� ana 
metinler d���nda birtak�m farkl� bölümlere de yer verildi:

Sözlerin en güzeli
Kur’an-� Kerim’den ayetler

Ayet-i kerime kutucuklar�nda…1

Âlemlere rahmet
olarak gönderilen sevgili

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (as)
örnek sözleri ve davran��lar�

Hadis-i �erif  kutucuklar�nda… 2

Kimi zaman �a��raca��n�z,
kimi zaman “Evet, ben bunu daha önce 
duymu�tum!” diyece�iniz ama mutlaka 

ö�renmekten zevk alaca��n�z ilginç bilgiler

Biliyor muydunuz? kutucuklar�nda…

3

Belki de ilk defa
kar��la�t���n�z kelimelerin 

anlamlar�

Hem sayfa altlar�ndaki minik 
sözlüklerde hem de kitaplar�n�z�n 

sonundaki sözlüklerde…

ha�ir: �nsanlar�n hesap vermek 

üzere Allah’�n huzuruna 

toplanmas�.

4

2 / Bakara Suresi, 183. ayet

Ey iman edenler! Allah’a kar�� 
gelmekten sak�nman�z için oruç, sizden 

öncekilere farz k�l�nd��� gibi, size de 
farz k�l�nd�.

A Peygamberimize cennet (as) nimetlerini sordular.

�öyle cevap verdi:

- Allah diyor ki:

 “Kullar�ma, cennette,

 hiçbir gözün görmedi�i,

 hiçbir kula��n duymad���,

 hiçbir insan�n akl�na hayaline gelmeyen 

 en güzel nimetleri haz�rlad�m.”

Hadis-i �erif

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Oruç kelimesinin Arapças� olan 

savm ve siyam kelimelerinin 

“sab�rl� olmak ve günahlardan 

kaç�nmak” anlam�na geldi�ini 

biliyor muydunuz?
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Bütün bunlar kitaplar�n�z� rahat okuman�z� sa�layacak güzel bir gra� k tasar�mla sizlere sunulmaya çal�-
��ld�. Usta ressamlar�n çizgileri ve güzel foto�ra� ar ile kitaplar�n�z�n görselli�i zenginle�tirildi.

Tüm bu çal��malar Rabbimizin mesaj�n� daha rahat ö�renebilmeniz için üstlendi�imiz görevin bir ge-
re�i olarak yap�ld�. Görevin önemi, kitaplar� haz�rlayan ekibi titiz bir çal��maya yöneltti.

Kitaplar yaz�l�p bir dönem kullan�ld�ktan sonra okuyanlar, kitab� haz�rlayan ekiple bilgi ve görgülerini, 
katk� ve beklentilerini payla�t�lar. Bu sayede daha önce tek kitap olan Dinimizi Ö�reniyoruz, her kur 
için bir kitap olmak üzere üçe bölündü. Baz� k�s�mlar daha anla��l�r olmas� amac�yla yeniden düzen-
lendi. Yeni resimler ve foto�ra� ar eklendi. Baz� etkinlikler de�i�tirildi. Bu çerçevede ikinci y�l de�i�ik-
likleri için bizimle görü�lerini payla�an tüm hocalar�m�za, ö�reticilerimize ve de�erli ö�rencilerimize 
te�ekkür ediyoruz. Burada isimlerini anmak, her birine gönülden te�ekkürlerimizi sunmak bizler için 
zevkli bir görev:

Abdullah Gelgör, Abdülkadir Aytimur, Adil Gülmez, Asl� Ayd�n, Ayhan Ba�ak, Ay�e Aslan, Beyza Kaba-
ta�, Beyza Nur Öztop, Beyza Poyraz, Bilal Ayd�n, Bülent Dilmaç, Cahit Ezerbolato�lu, Cihangir Aksu, 
Elif Çakar, Enes Erdem, Fat�ma Y�ld�z Kenan, Fatih Ediz, Fatma Erdem, Hakim Ak�n, Halil Ek�i, Halit 
Gülmez, Hülya Alper, Kas�m Y�lmaz, Kübra Ayd�n, Lamia Kenan, Mahbube Çiftçi, Mehmet Demir, Meh-
met Furkan Otrar, Mehmet Keskin, Mehmet Ya�ar �ahin, Mihriban Demirel, Müberra Kapusuz, Na-
gehan Demirel, Nezire Demir, Recai Do�an, Rumeysa Durmu�, Rümeysa Eskiba�, Sena Af�ar, Sena 
Kaya, Serman Kutlu, Sey�  Kenan, Sinan �sko, Süeda Ayd�n, Süleyman Akyürek, Sümeyye Bal, �amil 
Ezerbolato�lu, �eyda Poyraz, Tu�ba Ekinci, Tu�ba Koç, Turgay Gündüz, Tülay Koçyi�it, Ulviye Ezer-
bolato�lu, Yasemin Dilek, Yusuf Kaya, Zahide Poyraz, Zeki Erik, Zi�an Göksan, Zümra Durmu�.

Ayr�ca bu kitab�n haz�rlanmas�na imkân sunan Türkiye Diyanet Vakf�na, böyle bir çal��man�n gerekli-
li�ini fark eden ve fark edilmesini sa�layan meslekta�lar�m�za da te�ekkürlerimizi sunuyoruz. Burada 
size aktard���m�z her bir cümlede katk�lar� olan, çok k�ymetli bilgilerin yan� s�ra bilgiye ula�ma yollar�-
n� da bize ö�reten k�ymetli hocalar�m�za, bütün bu bilgilerin günümüze ula�mas�nda arac� olan pey-
gamber varisi âlimlere bu vesile ile dualar ediyoruz. Gayretlerimizin Allah kat�nda makbul amellerden 
say�lmas� için kitab�n�z�n yazarlar� ve çizerleri olarak biz de sizlerden dua bekliyoruz.

Okudu�unuz bilginin
kitab�n�zda daha geni� ya da farkl� 
bir yönüyle ele al�nd��� yerler ve 

sayfa numaralar�

Yönlendirme kutucuklar�nda…

5

Ö�rendi�iniz konularla ilgili,
keyifle okuyaca��n�z �iirler, hikâyeler vb.

Okuma Parças� kö�elerinde…

6

Ö�rendiklerinizi tekrar
etmenizi ve peki�tirmenizi sa�layacak zevkli, 

e�lenceli,  c�v�l c�v�l etkinlik ve bulmacalar

E�lenelim Ö�renelim sayfalar�nda…
2. KUR
Kur Sonu Genel De�erlendirme

2. KUR
Kur Sonu Genel De�erlendirme

72

73

2 Zümra hangi 
peygamberin ad�n� 

saymay� unuttu? Bula-
bildiniz mi? Yandaki 

kutuya yaz�n�z.

Baba: Çocuklar, nas�l gidiyor, memnun 
musunuz hâlinizden?

Halil: �yi, birçok yeni �ey ö�reniyoruz.
Zümra: Bence de iyi. Bir de havalar bu kadar 

s�cak olmasa!
Baba: Eee, her güzelli�in bir bedeli var. 

Zorluklara katlanmaz, sabretmezseniz 
istediklerinizi öyle kolayca elde edemezsiniz.

Halil: Baba, dün hocam�z tarih boyunca binlerce peygamberin geldi�ini söyledi, gerçekten o kadar çok mu?
Baba: Evet o�lum. �lk peygamber Hz. Âdem’le (as) son peygamber …………………. aras�nda say�lar�n� bilmedi�imiz kadar çok peygamber gelmi�tir.Zümra: O zaman binlerce çe�it, farkl� farkl� din getirmi�ler, öyle mi?Baba: Hay�r yavrum. Bütün peygamberler insanlar� ayn� �eye, yani tevhide davet etmi�lerdir.
Halil: Biz kelime-i tevhidi ö�rendik.
Baba:  Söyle de, bir de senden duymu� olal�m o zaman.
Halil: ……………………..
Baba:  Güzel! Peki anlam�n� da ö�rendiniz mi?
Zümra: Tabii. Onu da ben söyleyeyim:…………….
Baba: Bu arada ben de size ufak bir s�nav yapay�m, ister misiniz?
Zümra ve Halil: Olur. Ö�rendiysek zaten cevab� haz�r!
Baba: Bizlere Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran peygamberlerin adlar�n� biliyor musunuz?Zümra: Ben hocam�z�n ö�retti�i s�ray� bile biliyorum: Âdem, �dris, Nuh, Hud, Salih, �brahim, Lût, �smail, �shak, Yakub, Yusuf, �uayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, �lyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, Muhammed.Baba: Aferin sana!
Halil: Bir aferin de ben isterim.
Zümra: Niyeymi�? Sen saymad�n ki ben sayd�m!
Halil: Ama bir peygamberin ad�n� unuttun! Onu da ben buldum. 

1
A�a��da bir baba 

ile iki çocu�unun konu�-
ma metni bulunuyor. Bo� 

b�rak�lan yerleri uygun �ekilde 
tamamlay�n�z.

u Genel De�erlendirme

1
A d biA�a��da birA�a��da bir

Kur Sonu Genel De�erlendirme

3 Yüce Rabbimizi 
k�sa ve öz bir �ekil-

de bizlere anlatan �hlâs 
Suresi’nde yandaki bilgile-
rin hangileri verilmektedir? 
Uygun ifadelerin ba��ndaki 

kutucu�u i�aretleyiniz.

� Bütün evreni yaratm�� oldu�u
� Samed oldu�u
� Allah’�n peygamberler göndermi� oldu�u
� Do�urmam�� ve do�mam�� oldu�u
� Gayb� ancak Allah’�n bildi�i
� Bir ve tek oldu�u
� En güzel isimlerin O’na ait oldu�u
� Allah’�n ezelî ve ebedî oldu�u
� Hiçbir �eyin O’na denk ve benzer olmad���               

4
Tablonun ilk sütununda 

yaz�lanlar hangi namaza/namaz-
lara uygunsa ilgili kutucu�a �� 

i�areti koyunuz.

Sabah 
Namaz�

Ö�le 
Namaz�

�kindi 
Namaz�

Ak�am 
Namaz�

Yats� 
Namaz�

Cuma 
Namaz�

Cenaze 
Namaz�

2 rekât farz �
�

2 rekât sünnet

3 rekât farz

4 rekât farz

4 rekât sünnet

Ka’de-i Ahîre

K�yam

Niyet

Rükû

Secde

Tekbir

7

Kendinizi s�naman�z,
ne kadar ö�rendi�inizi kontrol 

etmeniz için çok çok kolay sorular

Kur Sonu Genel 
De�erlendirme sayfalar�nda…

2. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

2. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

72

73

2 Zümra hangi 

peygamberin ad�n� 

saymay� unuttu? Bula-

bildiniz mi? Yandaki 

kutuya yaz�n�z.

Baba: Çocuklar, nas�l gidiyor, memnun 

musunuz hâlinizden?

Halil: �yi, birçok yeni �ey ö�reniyoruz.

Zümra: Bence de iyi. Bir de havalar bu kadar 

s�cak olmasa!

Baba: Eee, her güzelli�in bir bedeli var. 

Zorluklara katlanmaz, sabretmezseniz 

istediklerinizi öyle kolayca elde edemezsiniz.

Halil: Baba, dün hocam�z tarih boyunca binlerce peygamberin geldi�ini söyledi, 

gerçekten o kadar çok mu?

Baba: Evet o�lum. �lk peygamber Hz. Âdem’le (as) son peygamber …………………. 

aras�nda say�lar�n� bilmedi�imiz kadar çok peygamber gelmi�tir.

Zümra: O zaman binlerce çe�it, farkl� farkl� din getirmi�ler, öyle mi?

Baba: Hay�r yavrum. Bütün peygamberler insanlar� ayn� �eye, yani tevhide davet 

etmi�lerdir.

Halil: Biz kelime-i tevhidi ö�rendik.

Baba:  Söyle de, bir de senden duymu� olal�m o zaman.

Halil: ……………………..

Baba:  Güzel! Peki anlam�n� da ö�rendiniz mi?

Zümra: Tabii. Onu da ben söyleyeyim:…………….

Baba: Bu arada ben de size ufak bir s�nav yapay�m, ister misiniz?

Zümra ve Halil: Olur. Ö�rendiysek zaten cevab� haz�r!

Baba: Bizlere Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran peygamberlerin adlar�n� biliyor musunuz?

Zümra: Ben hocam�z�n ö�retti�i s�ray� bile biliyorum: Âdem, �dris, Nuh, Hud, Salih, 

�brahim, Lût, �smail, �shak, Yakub, Yusuf, �uayb, Harun, Musa, Davud, 

Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, �lyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, Muhammed.

Baba: Aferin sana!

Halil: Bir aferin de ben isterim.

Zümra: Niyeymi�? Sen saymad�n ki ben sayd�m!

Halil: Ama bir peygamberin ad�n� unuttun! Onu da ben buldum. 

1 A�a��da bir baba 

ile iki çocu�unun konu�-

ma metni bulunuyor. Bo� 

b�rak�lan yerleri uygun �ekilde 

tamamlay�n�z.

u Genel De�erlendirme

1 A d biA�a��da birA�a��da bir

Kur Sonu Genel De�erlendirme

3 Yüce Rabbimizi 

k�sa ve öz bir �ekil-

de bizlere anlatan �hlâs 

Suresi’nde yandaki bilgile-

rin hangileri verilmektedir? 

Uygun ifadelerin ba��ndaki 

kutucu�u i�aretleyiniz.

� Bütün evreni yaratm�� oldu�u

� Samed oldu�u

� Allah’�n peygamberler göndermi� oldu�u

� Do�urmam�� ve do�mam�� oldu�u

� Gayb� ancak Allah’�n bildi�i

� Bir ve tek oldu�u

� En güzel isimlerin O’na ait oldu�u

� Allah’�n ezelî ve ebedî oldu�u

� Hiçbir �eyin O’na denk ve benzer olmad���               

4
Tablonun ilk sütununda 

yaz�lanlar hangi namaza/namaz-

lara uygunsa ilgili kutucu�a � 

i�areti koyunuz.

Sabah 
Namaz�

Ö�le 
Namaz�

�kindi 
Namaz�

Ak�am 
Namaz�

Yats� 
Namaz�

Cuma 
Namaz�

Cenaze 
Namaz�

2 rekât farz �
�

2 rekât sünnet

3 rekât farz

4 rekât farz

4 rekât sünnet

Ka’de-i Ahîre

K�yam

Niyet

Rükû

Secde

Tekbir

8

Oruç ay� ramazana 

özel bir ibadet olan 

teravih namaz� 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 2, s. 39

OKUMA PARÇASI

A�açlar yaprak döker

Yeniden açmak için

Sonra döner çiçe�e

Kokular saçmak için

Beden çürür, yok olur

Dünyadan kaçmak için

Yeniden hayat bulur

Sonsuza göçmek için

Mah�erde bir tela� var

S�rat� geçmek için

Cehennemi görmeden

Cennete uçmak için

Mümin yan�p tutu�ur

Kevserden içmek için

Dünyada ekti�ini 

Ahrette biçmek için

DÖNME DOLAP
DÖNME DOLAP

(M. Ya�ar Kandemir, Âhirete �nan�yorum)



8

�çindekiler�çindekiler
I. BÖLÜM: �T�KAT

Haz�rl�k Sorular�  .................................................. 12

I. ÜN�TE: ALLAH’A �MAN
1. Allah Vard�r ve Birdir  ................................ 14
2. Allah’�n Varl���na ve Birli�ine �nanman�n 
Önemi  ........................................................... 14
3. Kur’an’da Allah’�n S�fatlar�  ........................ 16

Zatî S�fatlar  ................................................ 16
Subûtî S�fatlar  ............................................ 17

4. Allah’�n Güzel �simleri  ............................... 17
Okuma Parças�: Ve, Ve De… / �lyas Aslan (dua)  
  ....................................................................... 20
E�lenelim Ö�renelim  .................................... 22

II. ÜN�TE: PEYGAMBERLERE �MAN
1. Peygamberlere Niçin �htiyaç Vard�r?  ....... 24
2. Peygamberlerin Özellikleri  ........................ 25
3. Peygamberlerin Görevleri  ......................... 25
4. Kur’an’da �simleri Geçen Peygamberler  .. 26
E�lenelim Ö�renelim  .................................... 28

III. ÜN�TE: AH�RETE �MAN
Okuma Parças�: As�l Yurdumuz / M. Ya�ar 
Kandemir (�iir)  .............................................. 30
1. Ahiret Gününe �man ve Önemi  ................ 31
2. Ölüm ve Ölümden Sonra Dirilme  ............ 32
3. �nsan�n Yapt�klar�ndan Sorgulanmas�  ....... 32
4. Cennet ve Cehennem  ............................... 33
Okuma Parças�: Dönme Dolap / M. Ya�ar 
Kandemir (�iir)  .............................................. 33
E�lenelim Ö�renelim  .................................... 34

  II. BÖLÜM: �BADET

  Haz�rl�k Sorular�  ................................................ 36

I. ÜN�TE: NAMAZ KILIYORUZ
1. Bayram Namaz�  ......................................... 38

Bayram Namaz�n�n K�l�n���  ........................ 38
2. Teravih Namaz�  ......................................... 39

Teravih Namaz�n�n K�l�n���  ........................ 39
3. Cenaze Namaz�  ......................................... 40

Cenaze Namaz�n�n K�l�n���  ........................ 40
Okuma Parças�: Ablama Dua / Ahmet Mercan 
(�iir)  ............................................................... 41
E�lenelim Ö�renelim  .................................... 42

II. ÜN�TE: ORUÇ TUTUYORUZ
1. Oruç Nedir?  .............................................. 44
2. Oruç Tutman�n Önemi  ............................. 44
3. Oruç �badetiyle �lgili Kavramlar  ............... 45
4. Orucu Bozan Durumlardan Baz�lar�  ......... 46
5. �ftar Duas�  .................................................. 46
Okuma Parças�: Oruç Sözlü�ü / Alpaslan 
Durmu� (�iir)  ................................................. 47
E�lenelim Ö�renelim  .................................... 48

.. 30

..

..

..

..
r
..
..

.... 30

.... 31

.... 32

.... 32

.... 33

.... 33

.... 34



9

III. BÖLÜM: S�YER

Haz�rl�k Sorular�  .................................................. 50
Okuma Parças�: �nsanl���n Önderinin Hayat 
Serüveni (kronoloji)  ............................................ 52

I. ÜN�TE: HZ. PEYGAMBER’�N (as) 
ÖRNEK K���L���
1. Kur’an-� Kerim’de Hz. Peygamber (as)  ..... 54
2. Hz. Peygamber’in (as) Ki�ili�i  ................... 55
3. Hz. Peygamber’in (as) Örnekli�inin �slâm’� 
Anlamada Rolü  ............................................. 55

�badetlerin Yap�lmas�nda Örnekli�i  .......... 55
�nsan �li�kilerinde Örnekli�i  ...................... 56
Aile Hayat�ndaki Örnekli�i  ........................ 58

Okuma Parças�: Bayram Sevinci / Hatice I��lak 
(k�ssa)  ............................................................. 59
E�lenelim Ö�renelim  .................................... 60

  IV. BÖLÜM: AHLÂK

  Haz�rl�k Sorular�  ................................................ 62

I. ÜN�TE: GÜZEL SÖZLER SÖYLEY�P 
GÜZEL DAVRANI�LARDA BULUNALIM
1. Ho�görülü ve Ba���lay�c� Olal�m  ............... 64
2. Yard�mla�al�m ............................................ 65
3. Sözümüzde Dural�m  ................................. 66
4. Adaletli Olal�m  .......................................... 67
5. Özverili Olal�m  .......................................... 68
Okuma Parças�: Hz. Ali ve H�rs�z (k�ssa)  ........ 69
E�lenelim Ö�renelim  .................................... 70

Kur Sonu Genel De�erlendirme  ........................ 72
Te�ekkür ve Telif Haklar�  ..................................... 76
Kaynakça  ............................................................. 76
Sözlük  .................................................................. 78

KuKu
Te
Ka
Sö



10



11

2

itikat

ibadet

siyer

ahlâk

- ALLAH’A �MAN

- PEYGAMBERLERE �MAN

- AH�RETE �MAN

- NAMAZ KILIYORUZ

- ORUÇ TUTUYORUZ

- HZ. PEYGAMBER’�N (as) ÖRNEK K���L��� 

- GÜZEL SÖZLER SÖYLEY�P GÜZEL 
DAVRANI�LARDA BULUNALIM



Haz�rl�k Sorular�

1. Allah’�n güzel isimlerinden hangilerini biliyorsunuz?
2. Genelde evrende ve özel olarak dünyam�zda var olan düzene dair be� 

örnek veriniz.
3. �hlâs Suresi’ni ve mealini okuyunuz. Hiçbir �eyin Allah’a denk ve benzer 

olmamas� ne demektir? Arkada�lar�n�zla tart���n�z. 

1. Allah niçin peygamberler göndermi�tir? Arkada�lar�n�zla tart���n�z.
2. Mektup, kargo, mesaj ve e-postalar size nas�l ula�maktad�r? Ara�t�r�n�z. 

Buldu�unuz sonuçlar� Allah’�n davetini insanlara iletme görevi olan 
peygamberlikle kar��la�t�r�n�z.

3. Size bir haber getiren bir insana inan�p güvenebilmeniz için onda hangi 
özellikler bulunmal�d�r?

4. Peygamberler Allah’tan ald�klar� mesajlar� insanlara sadece bildirmekle 
mi yükümlüdürler? De�ilse ba�ka ne gibi görevleri vard�r?

5. Çevrenizde ad�n� bir peygamber ad�ndan alan kaç ki�i tan�yorsunuz? 

1. “Dünya ahiretin tarlas�d�r.” sözünün anlam�n� ara�t�r�n�z.
2. �lkbahar, yaz, sonbahar, k�� mevsimlerinin birbirini takip edi�ini 

insanlar�n yeniden dirili�i aç�s�ndan dü�ününüz. 
3. Bir haks�zl��a u�rad���n�zda haks�zl��� yapan ki�i cezaland�r�lmazsa ne 

hissedersiniz?
4. Her an izlendi�ini bilen bir ki�i ile izlenmedi�ini dü�ünen bir ki�inin 

davran��lar� aras�nda sizce bir fark olur mu? Bunu ahirette hesaba 
çekilme duygusu ile kar��la�t�r�n�z.



itikat
ÜN�TE

1

1. Allah Vard�r ve Birdir

2. Allah’�n Varl���na ve Birli�ine �nanman�n Önemi

3. Kur’an’da Allah’�n S�fatlar�

4. Allah’�n Güzel �simleri

ÜN�TE

2
1. Peygamberlere Niçin �htiyaç Vard�r?

2. Peygamberlerin Özellikleri

3. Peygamberlerin Görevleri

4. Kur’an’da �simleri Geçen Peygamberler

ÜN�TE

3
1. Ahiret Gününe �man ve Önemi

2. Ölüm ve Ölümden Sonra Dirilme

3. �nsan�n Yapt�klar�ndan Sorgulanmas�

4. Cennet ve Cehennem
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Allah’a �man 

1 Allah Vard�r ve BirdirAllah Vard�r ve Birdir

2 Allah’�n Varl���na ve Birli�ine �nanman�n ÖnemiAllah’�n Varl���na ve Birli�ine �nanman�n Önemi
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Allah’�n varl���n� kabul etmek ve O’na inanmak, bütün insanlar�n yarat�l���nda olan bir 
yöneli�tir. Bir insan, kendi iç dünyas�nda, vicdan�nda ve evrende var olan pek çok delille 
Allah’�n varl���n� fark eder ve anlar. 

Evrende var olan düzen, Allah’�n birli�inin en aç�k i�aretidir. Çünkü evrende ve varl�klar 
aras�nda görülen düzen “yarat�c�”n�n bir ve tek olmas�n� gerekli k�lmaktad�r.

�nsanl�k tarihi boyunca Allah taraf�ndan seçilip gönderilen bütün peygamberler insanlar� 
Allah’�n birli�ine iman etmeye ça��rm��lard�r. Onlar, Allah’�n tek, e�siz, ortaks�z ve benzer-
siz oldu�unu bildirmi�lerdir. Buna kar��n çe�itli zamanlarda de�i�ik toplumlar ve insanlar, 
Allah’a e�ler ko�mu�lar, ba�ka ilâhlar edinmi�lerdir.

�slâm dini, tevhid dinidir. Tevhid inanc�, insanlar� tevhide ayk�r� her türlü inan��tan ve davra-
n��tan uzak tutar. Allah’�n nas�l bir ilâh oldu�u Kur’an-� Kerim’de birçok yerde anlat�l�r. �hlâs 
Suresi’nde de bu konu özetlenir.

De ki:
O,  Allah’t�r, bir tektir.

Allah, Samed’dir. (Her �ey O’na muhtaçt�r. O, hiçbir �eye muhtaç de�ildir.)
O’ndan çocuk olmam��t�r (kimsenin babas� de�ildir). Kendisi de do�mam��t�r (kimsenin 

çocu�u de�ildir).
Hiçbir �ey O’na denk ve benzer de�ildir.

112 / �hlâs Suresi, 1-4. ayetler

A

Allah’�n varl���na ve birli�ine iman (tevhid),  �slâm dininin en temel ve öncelikli esas�d�r. 
�slâm’da var olan bütün inanç esaslar�, hükümler ve ilkeler bu temel üzerine oturur. 

Allah’�n varl���na ve birli�ine inanmak her �eyden önce insan�n yarat�l���nda var olan 
do�al bir ihtiyaçt�r. �nsan�n, hayat�n� sürdürebilmesi için nas�l hava, su, yiyecek, bar�nma 
gibi ihtiyaçlar� varsa ayn� �ekilde inanmak da temel bir ihtiyaçt�r. Çünkü insan güven için-
de olmak ister. Allah’a ve O’nun birli�ine inanmayan ki�iler huzursuz, sorunlu, mutsuz 
bir hayat� ya�amak zorunda kal�rlar. Kendilerini hiçbir zaman güvende hissedemezler. 
Ba�lanman�n ve ibadet etmenin zevkini ya�ayamazlar. �man�n huzur iklimini soluyamaz-
lar. Korku, kayg�, karma�a, endi�e, tedirginlik, belirsizlik, çaresizlik gibi olumsuzluklar 
onlar� çepeçevre ku�at�r.
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�nsan�n güven içinde olma iste�i, inanmak ve ba�lanmak �eklinde kendini gösterir. Ör-
ne�in bebek annesine güven duyar ve onun kendisini koruyaca��na inan�p dört elle 
annesine sar�l�r. �nsan arkada��na güven duyar; onun her zaman arkas�nda olaca��na 
inan�r ve ona ba�lan�r, güvenir. Allah’�n varl���na ve birli�ine inanan insan da O’na olan 
iman� sayesinde bu dünyada güvenli, mutlu ve huzurlu bir hayat ya�ar. Ak�l, ruh, kalp, 
beden tutarl�l���na eri�ir ve sa�lam bir ki�ilik geli�tirir. Böylece hem kendi iç dünyas�nda 
hem toplumla ve hem de bütün varl�klarla olan ili�kilerinde mutlu ve ba�ar�l� olabilir. 
Huzur ve güvende olmak, sevilmek, say�lmak ve itibar görmek gibi temel gereksinimleri-
ni kar��lar. Böylece her �eye iman nuruyla bakar. Zorluklar ve s�k�nt�lar kar��s�nda teselli 
bulur. Her �ey onun için iman�n ayd�nl���nda anlaml� hâle gelir.

Allah’a �man Eden �nsan…

� Allah’� sever, O’nun sevgisini kazand�ran davran��lar sergiler. Allah’�n sevgi ve 
ho�nutlu�unu kazanmaya, kazand�ktan sonra da kaybetmemeye çal���r.

� Güven içinde olur, iman�n huzur dolu havas�n� teneffüs eder. Huzurlu, mutlu, 
korku ve endi�eden uzak bir hayat sürer.

� �ç dünyas�yla, toplumla ve çevresini ku�atan canl� cans�z bütün varl�klarla do�-
ru, tutarl� ve düzenli bir ili�ki geli�tirir. 

� Allah’�n her �eyi gördü�ünü ve her sözü i�itti�ini bildi�i için yaln�zken de ba�-
kalar�n�n yan�ndayken de dürüst ve erdemli davran�r, içi d��� bir olur. 

� Yüz yüze kald��� zorluklar ve s�k�nt�lar kar��s�nda Allah’�n daima kendisiyle oldu-
�unu bilir, teselli ve güven duyar.

� Kudret ve kuvvetin yaln�zca Allah’a ait oldu�unu bilir. Bu bilgisi ve inanc�, onu 
sadece Allah’a kul yapar, ba�ka varl�klara boyun e�mekten ba��ms�z k�lar.

� Allah’tan ba�ka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmad���n� bilir. Ba-
�ar� için Allah’�n ho� görmeyece�i çarelere ba�vurmaz. Kendine dü�en görevin 
çal���p gayret etmekten ibaret oldu�unu bilerek hareketlerini düzenler.

� Allah’�n bütün dualar� i�itti�ini bilir; her zaman Allah’a s���n�r ve güvenir. Böyle-
ce her türlü zorlu�un üstesinden gelme gücü kazan�r.

� Yarat�l�� amac�n�, nereden geldi�ini ve nereye gidece�ini bilir ve kendini gü-
vende hisseder.

� Allah’�n bütün güzel isim ve niteliklerini bir kul olarak kendine rehber edinir ve 
bu güzel niteliklerin gere�iyle donanarak olgun bir insan olmaya çabalar.
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Allah’�n varl���na ve birli�ine iman etmenin yolu O’nu tan�maktan geçer. Allah’� do�ru 

bir �ekilde tan�yabilmemiz ise O’nun s�fatlar�n� ve isimlerini bilmekle mümkün olur. En 

mükemmel din olan �slâm, Allah’a tam ve mükemmel bir iman�n nas�l olmas� gerekti�ini 

Kur’an-� Kerim’le ayr�nt�l� bir �ekilde bize bildirmi�tir. Allah’�n Kur’an-� Kerim’de bize 

ö�retilen s�fatlar�ndan baz�lar� a�a��da sunulmaktad�r.

3 Kur’an’da Allah’�n S�fatlar�Kur’an’da Allah’�n S�fatlar�

“Allah, kendisinden ba�ka hiçbir ilâh bulunmayand�r. Diridir, kayyumdur.”
(3 / Âl-i �mrân Suresi, 2. ayet)

Var olmas�d�r; olmamas� ya da yok olmas� dü�ünülemez.

Vücud

“O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bât�n’d�r. O, 
her �eyi hakk�yla bilendir.”

(57 / Hadîd Suresi, 3. ayet)

Ba�lang�c�n�n olmamas�d�r; ezel-

den beri vard�r ve varl��� sonra-

dan ortaya ç�kmam��t�r.

K�dem

“De ki: O, Allah’t�r, 
bir tektir.”

(112 / �hlâs Suresi, 1. ayet)

E�i, benzeri ve orta�� olmama-

s�d�r. Birdir, tektir, biriciktir.

“D ki O All h’

Vahdaniyet

“Yer üzerinde bulunan her canl� yok ola-
cakt�r. Ancak azamet ve ikram sahibi Rab-

binin zât� bâki kalacakt�r.”
(55 / Rahmân Suresi, 26 ve 27. ayetler)

Sonsuz olmas�d�r; varl��� hiçbir 

zaman son bulmayacakt�r.

Beka

“Onun benzeri hiçbir �ey 
yoktur.”

(42 / �ûrâ Suresi, 11. ayet)

Yarat�lm��lara benze-

memesidir; O’ndan 

ba�ka her �ey sonra-

dan olmu�tur ve hiçbir 

�ey O’na denk ya da 

benzer de�ildir.

Muhalefetün 
li’l-havadis:

6

“Allah Samed’dir. 
(Her �ey O’na muh-
taçt�r, o, hiçbir �eye 
muhtaç de�ildir.)” 
(112 / �hlâs Suresi, 2. ayet)

Hiçbir �eye ve hiç kimse-

ye ihtiyac� olmamas�d�r; 

varl���n�n ba�kas�na ba�l� 

olmamas�d�r.

K�yam
bi-nefsihi

Zatî S�fatlar
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Allah’� tan�yabilece�imiz en kolay ve ö�retici bilgileri O’nun isimlerinde buluruz. En gü-

zel isimler ve nitelemeler, bütün güzelliklerin kayna�� olan Allah’a aittir. Nitekim Kur’an-� 

Kerim’de “En güzel isimler Allah’a aittir. Öyleyse bu isimlerle yaln�z O’nu ça��r�n, O’na dua 

edin.” denilmektedir. (7 / A’râf Suresi, 180. ayet; 17 / �srâ Suresi, 110. ayet; 20 / Tâ-Hâ Su-

resi, 8. ayet; 59 / Ha�r Suresi, 24. ayet). Kur’an’da bu ayette geçen “esmaü’l-hüsna” ifadesi 

“Allah’�n güzel isimleri” anlam�na gelmektedir. Bu güzel isimler, hem Kur’an’da hem de 

Peygamberimizin (as) hadislerinde bize bildirilir.

“Göklerin ve yerin hükümranl��� yaln�zca 
O’nundur. Diriltir, öldürür. O her �eye 

hakk�yla gücü yetendir.”
(57 / Hadîd Suresi, 2. ayet)

Her �eye gücünün yetmesidir.

Kudret

“Allah, Musa ile de do�rudan konu�tu.”
(4 / Nisâ Suresi, 164. ayet)

Do�ru ve güzel söz söylemesidir.

Kelâm

“Sen, o ölümsüz ve daima diri ola-
na (Allah’a) tevekkül et.”

(25 / Furkân Suresi, 58. ayet)

Diri olmas�d�r. O’nun için 

“ölüm” söz konusu de�ildir.

Hayat

“O gayb� da, görünen âlemi de bilendir.” 
(59 / Ha�r Suresi, 22. ayet)

Her �eyi bilmesi ve her �eyden 

haberdar olmas�d�r.

�lim

“�üphesiz Allah hak-
k�yla i�itendir, hakk�yla 

bilendir.”
(2 / Bakara Suresi, 181. ayet)

Her �eyi duyma-

s� ve i�itmesidir.

Semi

“�üphesiz Allah bütün yapt�klar�n�z� görür.”
(2 / Bakara Suresi, 110. ayet)

Her �eyi görmesidir.

“�üp

Basar

“Bir �eyi diledi�i zaman onun emri o �eye ancak 
‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.”

(36 / Yâsîn Suresi, 82. ayet)

Dilemesidir. Her �ey O’nun dilemesiyle olur.

�rade

“Allah diledi�ini yarat�r. O bir �eyin ol-
mas�n� diledi�inde ona sadece ‘ol’ der.”

(3 / Âl-i �mrân Suresi, 47. ayet)

Diledi�ini, diledi-
�ince yaratmas�d�r.

Tekvin

Subûtî S�fatlar
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Ate�i yaratt�n, suyu da…
 Ruhumuzda yanan kötülük ate�lerini merhametinin suyuyla söndür! 

Bahar� yaratt�n, güzü de…
Suçlarla sararm�� yüzlerimize ba���lama bahar�ndan ne�eler saç!

Cezay� yaratt�n, aff� da…
 Cezaya u�rat�p mahcup etme, kerem et bize aff�nla sevindir!  

Çukurlar� yaratt�n, da�lar� da…
 Bizi fenal�k çukurlar�ndan kurtar, iyilik da�lar�n�n zirvesine ula�t�r!

Derdi yaratt�n, derman� da…
 Onulmaz dertler verme, kap�ndan ba�ka yerde bize derman aratma!

Eksiyi yaratt�n, art�y� da…
 Amel defterlerimize yazd�rd���m�z eksileri sen art�lara çevir!

Fark� yaratt�n, benzeri de…
 Farkl�l�klar�m�z� zenginlik bilmemizi, benzerliklerimizi ço�altmam�z� sa�la!

Gözya��n� yaratt�n, gülücü�ü de…
 Gözlerimizden akan gözya�lar�n� sil, dudaklar�m�za gülücükler kondur!  

Hatay� yaratt�n, tövbeyi de…
 Bilerek veya bilmeyerek yapt���m�z hatalar için tövbe etme f�rsat� ba���la!

Irma�� yaratt�n, denizi de…
 Birer �rmak olan bizleri rahmet denizine ula�t�r!

�nciyi yaratt�n, istiridyeyi de…
 Benlik istiridyelerimizde gizli kalm�� incilerimizi gün �����na ç�kart! 

Jaleyi yaratt�n, yapra�� da…
 Karanl�k gecelerde üstümüze dü�en jalelerle yapraklar�m�z� besle! 

Korkuyu yaratt�n, cesareti de…
 Korkular�m�z�n üzerine cesurca gitmemiz için bize güç ver!

Labirenti yaratt�n, ç�k��� da…
 Hayat�n zorlu labirentlerinde hedefe giden ç�k��� en k�sa zamanda buldur bize! 

Mesafeyi yaratt�n, yolu da…
Do�ruyla aram�zdaki mesafeyi senin istedi�in yolda yürümeyi nasip et!

1. ÜN�TE

Allah’a �man 

VE, VE DE…
�lyas Aslan
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Noktay� yaratt�n, çizgiyi de…
 Savruk birer nokta olursak bizi hakikat çizgisinde bulu�tur!

Oksijeni yaratt�n, karbondioksiti de…
 Çirkinlik karbondioksitini yok edip benlik ci�erlerimizi güzellik oksijeniyle doldur! 

Öfkeyi yaratt�n, �efkati de…
 Öfkeye kap�l�rsak en k�sa zamanda bizi �efkat k�y�lar�na ula�t�r!

Parçay� yaratt�n, bütünü de…
 Parçalara ayr�lm�� ba�lar�m�z� bir bütün hâlinde birle�tir!

Rengi yaratt�n, çiçe�i de…
 Ellerimizde solmu� çiçekleri kat�ndaki renklerle tazele!

Serti yaratt�n, yumu�a�� da…
 Sertle�mi� duygular�m�z� sevgi örsüyle yumu�ak hâle getir!

�eytan� yaratt�n, mele�i de…
 �eytan�n ayartmalar�ndan bizi koru, melekleri bize yolda� eyle!

Tuzu yaratt�n, �ekeri de…
 �çimizden kopup gelen tuzlu sözlerimizi dilimizde �ekerle�tir! 

Uykuyu yaratt�n, uyan�kl��� da…
 Uyan�kl�k nimetinin k�ymetini ö�retip gaflet uykusundan uyand�r! 

Üzüntüyü yaratt�n, sevinci de…
 K�rg�nl�klar�m�z�n üzüntüsünü bayram sevinçlerine dönü�tür!

Vermeyi yaratt�n, almay� da…
 Al�rken onurlu kalmay�, verirken cömert olmay� unutturma! 

Yava�� yaratt�n, h�zl�y� da…
 Sonu sana varan yar��ta yava�larsa ad�mlar�m�z, deste�inle h�zland�r!

Zoru yaratt�n, kolay� da…
 Zorluklar� kolayca a�mam�z için yüreklerimize direnç ver!

(Yazar�n�n izni ile al�nt�lanm��t�r.) 21



1. ÜN�TE

Allah’a �man 

SIFAT VE ANLAM
A�a��daki tabloda dikey sütunda yer alan Allah’�n nitelikleri ile yatay sat�rda yer 
alan uygun s�fatlar� birbiriyle e�le�tiriniz ve kesi�en karelere çarp� i�areti koyunuz.
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Muhalefetün li’l-havadis

K�yam bi-nefsihi

Hayat

�lim

Semi

Basar

�rade

Kudret

Kelâm

Tekvin

O’NDAN ADIYLA �STEMEK
Allah’�m!

Her türlü mükemmellik Sen’de toplanm��t�r.

R�z�klar�m�z� Sen verirsin. Bol r�z�k verirken de güzelsin, az verirken de.

Sen Vekîl’sin. Sana güvenir, Sana dayan�r�m. ��lerimi çözmeme yard�m et.

Ey varl�klar� farkl� farkl� yaratan Allah’�m!

Bizlere farklar� fark etmemizi sa�layacak ak�l ve kalp ver!

Duay� okudunuz. Duay� yapan arkada��m�z, Allah’�n isimlerinden bildikleriyle bir 
dilekte bulunuyor. Siz de bir iste�inizi dile getirir misiniz? Haydi kalem ba��na!
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KEL�ME BULMACA

A�a�›daki bulmacada yüce Rabbimizin on dört s›fat› bulunmaktad›r. Yatay, dikey ve 
çapraz olarak sakl› bulunan bu s›fatlar› bulunuz.

c a t c j e a i u ö a f t h e u k d � n h m y

e a i u ö j d z s e o t r h a a v j f n g g k

n o r j i r a d e c y z m o d y r � u c p o a

� d r e g d p a d i k u o g j g a g o d n h k

e ç k i o j g o a g u d r � g d � t e k v i n

u d � u ö j d z s e d n o r j � d r e g i u ö

f f y j f n j f n o r j f h a a v j f n g g k

t b a i u b n o r j e j e a i u ö j d z s e ö

o d m u h a l e f e t ü n l i l h a v a d i s

g n b a i s i u u ö j d z s e d r e � d r e g

g a i j f a j f n g g � v n o r j d r � g d �

e s n � p r ö j d z s e a ö p i u ö k e l a m

n j e u c j d z s e p u h m r e o t r h a a v

� o f u ö j d z s e a i d j f n u ö j d z s e

e ö s j f n b n o r j s a j e a i u ö s k a �

u f i i u ö p e � i u ö n v j f n g e u � n o

o n h j f n g g k j f n i r ö u v ü c u d h ö

n h i o t r h a a a n o y � d r e g ö s e j f

e ç e i o j g o a g j f e u ö j d z s e m s e

o d r � g d � j d z s e t j f n g v j f n g o

� d r e g i l i m o t r h a i v s e m i e j f

e a i u ö j d z s e o t r h a a v j f n g g k
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2. ÜN�TE

Peygamberlere �man 

1 Peygamberlere Niçin �htiyaç Vard�r?Peygamberlere Niçin �htiyaç Vard�r?

Peygamberlere �man Eden �nsan…

� Peygamberlerin Allah’tan ald�klar� mesajlar� insanlara aktarma, kendi söz-
leri ve ya�ant�lar�yla da insanlara rehberlik yapma özelliklerini örnek al�r. 
Onlar gibi, söylediklerini öncelikle kendisi uygulamaya çal���r.

� Onlar�n dini tebli� ederken ya�ad�klar� s�k�nt�lara sab�rla gö�üs germelerini 
örnek edinir. Kendisi de inançlar� u�runda azimli, sab�rl� ve kararl� bir du-
ru� sergilemeye çabalar.

� Peygamberlerin ahlâkî erdemlerini kendine rehber edinir. Bu güzel nitelik-
lerle donanarak olgun bir insan olmaya çabalar.

� Peygamberlerin farkl� olaylar ve olgular kar��s�ndaki davran�� ve uygulama-
lar�n� ö�renir, bunlar� da kendi hayat�nda uygulamak için çaba gösterir.

� Peygamberlerin görevlerini gere�i gibi yerine getirmeleri sayesinde zulüm 
ve cehalet karanl�klar�ndan kurtulup iman ve teslimiyetin ayd�nl���na ka-
vu�tu�unu bilir. Onlar�n b�rakt�klar� ö�retileri ba�kalar�na ula�t�rmak için 
gayret eder.

� Peygamberlerin herkese adil davrand�klar�n� bilir, kendisi de onlar gibi adil 
olmaya çal���r.

24

Allah evreni yaratm�� ve içinde canl� cans�z bütün varl�klarla birlikte insan� var etmi�tir. 

�nsanlardan iyi olanlarla kötüleri belirlemek üzere bir s�nav yeri olarak da dünyay� yarat-

m��t�r. Gerekti�i zaman iyi, do�ru ve güzeli anlatmak ve hat�rlatmak üzere mesajlar gön-

dermi�tir. Bu mesajlar� insanlara aktarmak için de baz� kimseleri seçip görevlendirmi�tir. 

Allah’�n kendilerine bildirdi�i mesajlar� di�er insanlara aktarmakla görevli bu ki�ilere pey-

gamber denir. Peygamberler Allah’tan ald�klar� mesajlar� insanlara aktarman�n yan� s�ra bu 

mesajlar� insanlar�n do�ru anlay�p uygulamalar� için de rehberlik ederler. Onlar sözleri ve 

ya�ant�lar�yla da insanlara örnek olan �erefli kullard�r. (Hepsine salat ve selam olsun.)

�nsanl�k, peygamberler sayesinde zulüm ve cehalet karanl�klar�ndan kurtulup iman ve 

teslimiyetin ayd�nl���na kavu�mu�tur. �nsanlar� felaketlerden ve cehennem ate�inden 

kurtar�p huzura ve sonsuz mutlulu�a ula�t�ranlar Allah’�n gönderdi�i bu elçiler olmu�lar-

d�r. Allah’�n kullar�na yard�m ve merhametinin bir göstergesi olarak gönderdi�i peygam-

berlere inanmak, iman�n temel esaslar�ndan biridir. Müslümanlar ayr�m yapmaks�z�n 

bütün peygamberlere iman ederler.
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2 Peygamberlerin ÖzellikleriPeygamberlerin Özellikleri

3
Peygamberlerin Peygamberlerin 

GörevleriGörevleri

25

Dünya ve ahiret hayat�nda mutluluk 

yollar�n� kendilerinden ö�rendi�imiz 

peygamberler de bizim gibi insand�rlar. 

Onlar da yerler, içerler, uyurlar, evlenip 

çocuk sahibi olurlar. Sokaklarda, çar�� 

ve pazarlarda gezerler. Ancak onlar, 

peygamber olmadan önce de toplum-

lar� taraf�ndan do�ru sözlü ve dürüst, 

güvenilir, zeki ve ak�ll�, kötü i�lerden ve 

günahlardan uzak duran insanlar olarak 

bilinirler. Bu güzel özelliklerine ek ola-

rak peygamberlikle beraber Allah’tan 

ald�klar� vahyi insanlara eksiksiz bir �e-

kilde ula�t�r�rlar. 

Peygamberlerin sahip olduklar� 
ortak özellikler be� maddede 

özetlenebilir:

Peygamberler her zaman do�ru sözlü-

dürler. Bütün peygamberler peygam-

berlikten önce de peygamber olarak 

görevlendirildikten sonra da asla yalan 

söylememi�lerdir.

Peygamberlerin hepsi dürüst ve güvenilir 

ki�ilerdir. Emanete asla hainlik etmezler.

S�dk

Emanet

Peygamberlerin hepsi Allah’tan ald�klar� 

vahyin tamam�n�, eksiksiz bir �ekilde ve 

ald�klar� hâliyle insanlara ula�t�rm��lard�r.

Tebli�

Peygamberlerin hepsi son derece ak�ll� ve 

zeki insanlard�r.

Fetanet

Peygamberlerin hepsi günah ve kötülük-

lerden uzak tutulmu�lard�r.

�smet

Peygamberlerin en temel görevi Allah’�n 

kendilerine yükledi�i tebli� sorumlulu�u-

dur. Bu sebeple peygamberler iyi, do�ru 

ve güzel olan her �eyin insanlar aras�nda 

kabul görmesi ve uygulamaya konulmas� 

için canla ba�la çal��m��lard�r. �nsanlara 

birer ö�retmen olmu�lar, onlar� e�itmi�-

ler, her türlü kötülükten insanlar� ar�nd�rarak güzel ahlâk�n insanlar aras�nda yayg�n-

la�mas� için çaba harcam��lard�r. Allah’�n kendilerine verdi�i görevi O’nun yard�m�yla, 

azim ve sab�rla eksiksiz bir �ekilde yerine getirmi�lerdir.
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Peygamberlere �man 

4 Kur’an’da �simleri Geçen PeygamberlerKur’an’da �simleri Geçen Peygamberler

1. Hz. Âdem (as)
Kur’an’da ad� 25 defa 

geçmektedir. �lk insan, ilk 
peygamber, ilk örtünen, topra�� ilk 

i�leyen ve “es-selamu aleyküm” 
�eklindeki selam� ilk verendir.

2. Hz. �dris (as)
Kur’an’da ad� 2 defa 

geçmektedir. Astronomi ve 
matematikle ilk u�ra�an, ilk defa 

i�ne ile diki� diken ve elbise yaparak 
giyen, ölçü ve tart� aletlerini ilk 

defa kullanand�r.
u aleyküm”

verendir.
giyen, ölçü v

defa k

4. Hz. Hud (as)
Kur’an’da ad� 10 defa 

geçmektedir. Kur’an’�n 11. 
suresi onun ad�n� ta��maktad�r. 

Ya�ad�klar� yer olan �rem �ehrinde, 
yüksek binalar in�a etme 

yar���na girmi� Âd kavmine 
gönderilmi�tir. Ticaretle 

u�ra�m��t�r.

�

3. Hz. Nuh (as)
Kur’an’da ad� 43 defa 

geçmektedir. Kur’an’�n 71. suresi 
onun ad�n� ta��maktad�r. Kavminden 
kendisine çok az ki�i iman etmi�tir. 

Kar�s� ve çocuklar�ndan biri de 
iman etmeyenler aras�ndad�r. 

950 ya��na kadar 
ya�am��t�r.

5. Hz. Salih (as)
Kur’an’da ad� 8 defa 

geçmektedir. Da�lar� ve 
yüksek kayalar� oyarak in�a 
ettikleri görkemli evleriyle 

ünlü Semud kavmine 
gönderilmi�tir. Ticaretle 

u�ra�m��t�r.

6. Hz. �brahim (as)
Kur’an’da ad� 69 defa 

geçmektedir. Kur’an’�n 14. 
suresi onun ad�n� ta��maktad�r. 
O�lu Hz. �smail (as) ile birlikte 

Kâbe’yi in�a etmi�tir. Çok 
misafirperver biriydi. 

Kurban kesmeyi bize o 
ö�retmi�tir.

7. Hz. Lût (as)
Kur’an’da ad� 27 

defa geçmektedir. Hazreti 
�brahim’e (as) iman eden ilk 
ki�idir, onunla birlikte hicret 

edenlerdendir.

u����ra�m��t�r.

8. Hz. �smail (as)
Kur’an’da ad� 12 defa 

geçmektedir. Çobanl�k yapm��t�r. 
Ayr�ca ata binme, ok atma ve avc�l�k 
konusunda da hünerlidir. Babas� Hz. 
�brahim (as) ile birlikte Kâbe’yi in�a 
etmi�tir. Hacla ilgili pek çok merasim 

ve kurban kesme konular�nda 
Hz. �brahim (as) ile birlikte 

Müslümanlara örnek olmu�tur. 
Hz. Muhammed (as) onun 

soyundan gelmektedir.

9. Hz. �shak (as)
Kur’an’da ad� 15 

defa geçmektedir. Hz. 
�brahim’in (as) o�ludur. 

Kur’an’da ad� geçen 
ve �srailo�ullar�na 
gönderilen, bütün 
peygamberlerin 

atas�d�r.

o  

10. Hz. Yakub (as)
Kur’an’da ad� 16 defa geç-

mektedir. Hz. �brahim’in (as) 
torunudur. Evlat ac�s� ve evlat 

ihaneti ile imtihan edilmi�tir. O�lu 
Hz. Yusuf ’un (as) ac�s� dolay�s�yla 
gözleri kapanm��, sonra ona ka-

vu�mas�yla yeniden aç�lm��t�r.

dolay�s�yla 
a ona ka-
ç�lm��t�r.

11. Hz. Yusuf  (as)
Kur’an’da ad� 27 defa geçmektedir. 

Kur’an’�n 12. suresi onun ad�n� ta��maktad�r. 
Kendisine rüyalar� yorumlama yetene�i 

verilmi�tir. Bu bilgi ve yetene�i sayesinde M�s�r’a 
yönetici olmu�tur. Kur’an’da toplu olarak 
bir surede, ba�tan sona anlat�lan tek k�ssa 
onunkidir. Bu k�ssa Kur’an’da “k�ssalar�n en 

güzeli” olarak nitelenmi�tir. 
26

�lk peygamber Hz. Âdem (as) ile son peygamber Hz. Muhammed (as) aras�nda pek 
çok peygamber gönderilmi�tir. Kur’an-� Kerim’de ad� geçen peygamberler 25 tanedir: 
Âdem, �dris, Nuh, Hud, Salih, �brahim, Lût, �smail, �shak, Yakub, Yusuf, �uayb, Harun, 
Musa, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, �lyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, �sa, Mu-
hammed.
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12. Hz. �uayb (as)
Kur’an’da ad� 11 defa geçmektedir. 

Hitabet yetene�inden ötürü 
“Peygamberlerin Hatibi” olarak an�lm��t�r. 

Ölçü ve tart�da hile yapan Medyen ve 
Eyke halk�na gönderilmi�tir.

13. Hz. Musa (as)
Kur’an’da ad� 136 defa 
geçmektedir. Kur’an’da 

kendisinden ve mücadelesinden en 
çok bahsedilen peygamberdir. 

Hz. �uayb’�n (as) 
damad�d�r. 

14. Hz. Harun (as)
Kur’an’da ad� 20 

defa geçmektedir. Hz. 
Musa’n�n (as) karde�idir. 
Onun yard�mc�s� olarak 

görevlendirilmi�tir. Güzel 
konu�mas� ve hitabet 
yetene�i, en güçlü 

özelli�idir. 

Eyke halk�na göndeerilmi�tir.

15. Hz. Davud (as)
Kur’an’da ad� 16 defa 

geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi 
ki sesine da�lar ve ku�lar e�lik 

ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda 
bir asker olarak sava�m��, daha sonra 

Allah’�n kendisine verdi�i peygamberlik 
ve hükümdarl�kla birlikte �srailo�ullar�na 

kral olmu�tu. Demirciydi.

16. Hz. Süleyman (as)
Kur’an’da ad� 17 defa 

geçmektedir. Babas� Hz. 
Davud’dur (as). Bütün canl�larla 
konu�abilme yetene�ine sahipti. 

Emrinde bütün canl�lar� 
çal��t�rabilirdi. Ordusunda 

rüzgârlar, cinler, insanlar ve 
ku�lar vard�.

17. Hz. Eyyub (as)
Kur’an’da ad� 4 defa 
geçmektedir. Çok a��r 
bir hastal�k geçirmi�, 

sabr�yla sembol 
olmu�tur.

18. Hz. Zülkifl (as)
Kur’an’da ad� 2 defa geç-

mektedir. Hz. Eyyub’un (as) 
o�ludur. Sabreden, Allah’�n 
rahmetine ula�an ve salihler-

den oldu�u bildirilen pey-
gamberlerdendir. 

19. Hz. Yunus (as)
Kur’an’da ad� 4 defa geçmektedir. Kur’an’�n 10. 

suresi onun ad�n� ta��maktad�r. Gönderildi�i halk�n kendisinin 
davetine ald�rmamas� üzerine ya�ad��� �ehri terk etmi�tir. Bindi�i 

gemiden denize at�lm��, bir bal�k taraf�ndan yutulmu� ve bir mucize 
olarak kendisini yutan bal���n midesinde ya�am��t�r. Hatalar� için 
samimi olarak tövbe etmi�, Allah’�n affetmesi üzerine yeniden 

�ehrine dönmü�tür. Bundan sonra toplumunun tamam� 
kendisine iman etmi�tir ve bu özelli�e sahip tek 

peygamberdir.

20. Hz. �lyas (as)
Kur’an’da ad� 3 defa 
geçmektedir. Ba’l adl� 

bir puta tapan topluma 
peygamber olarak 

gönderilmi�tir.

21. Hz. Elyesa (as)
Kur’an’da ad� 2 defa geçmek-
tedir. Hz. �lyas’a (as) yard�mc� 
olmak üzere gönderilmi�tir.

22. Hz. Zekeriyya (as)
Kur’an’da ad� 7 defa geçmektedir. 

Hazreti Süleyman’�n (as) soyundand�r. 
Kudüs’te Hz. Meryem’in himayesini 

üstlenmi�, ona koruyuculuk yapm��t�r. 
�srailo�ullar� taraf�ndan �ehit 

edilmi�tir.

23. Hz. Yahya (as)
Kur’an’da ad� 5 defa geçmek-

tedir. Hz. Zekeriyya’n�n (as) o�lu-
dur. Ad� daha önce hiç kullan�lma-
m�� bir isimdir ve Allah taraf�ndan 
konulmu�tur. Hazreti �sa’n�n (as) 

müjdecisidir. 

24. Hz. �sa (as)
Kur’an’da ad� 25 defa 
geçmektedir. Babas�z 

olarak do�mu�tur. Daha 
be�ikteyken konu�mu�tur. 

Ölüleri diriltmi�, hastalar� ve 
körleri iyile�tirmi�tir. Onun 

do�du�u sene miladî 
takvimin ba�lang�c� 

kabul edilir.

25. Hz. Muhammed (as)
Kur’an’da ad� 4 defa 

geçmektedir. Kur’an’�n 
47. suresi onun ad�n� 

ta��maktad�r. Son 
peygamberdir.
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Peygamberlere �man 

ÇENGEL BULMACAYA YERLE�T�RMECE
A�a��daki peygamber isimlerini çengel bulmacaya yerle�tiriniz.

5 harfliler

DAVUD 

EYYUB

HARUN

İDRİS

İLYAS

İSHAK

SALİH

ŞUAYB

YAHYA

YAKUB

YUNUS

YUSUF

6 harfliler

ELYESA
İSMAİL

HUD
İSA
LÛT
NUH

3 harfliler

ÂDEM
MUSA

4 harfliler

7 harfliler

İBRAHİM
ZÜLKİFL

8 harfliler
MUHAMMEDSÜLEYMAN

�

9 harfliler

ZEKERİYYA

ÂDEM
MUSA

4 harfliler ZÜLKİFL

8 harfliler
MUHAMMEDSÜLEYMAN

�

9 harfliler

ZEKERİYYA

U
M

A
M
M
E
D

H
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3. ÜN�TE

Ahirete �man 

OKUMA PARÇASI

30

Zehra sordu:

Gülleri hiç solmayan,
Kokusu kaybolmayan,
�nsanlar� ölmeyen
Bir ülke yok mu, anne?

Zehraa ssoorrdu:

ASIL YURDUMUZASIL YURDUMUZ

Annesi �öyle cevap verdi:

Bizim as�l yurdumuz
Cennetimiz var, k�z�m.
Gülleri solmaz, çünkü
Her günü bahar, k�z�m.

Beyaz gülü kar gibi,
K�rm�z�s� nar gibi,
Kokla beni der gibi
�nsana bakar, k�z�m.

Orda her �ey olacak.
Mutluluk kucak kucak.
�nsanlar ya�ayacak
Sonsuza kadar, k�z�m.

(M. Ya�ar Kandemir, Âhirete �nan�yorum)
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1 Ahiret Gününe �man ve ÖnemiAhiret Gününe �man ve Önemi

Derler ki: “Hayat ancak dünya hayat�m�zd�r. Art�k biz bir daha 
diriltilecek de de�iliz.”

Rablerinin huzurunda durdurulduklar� vakit (hâllerini) bir görsen!
(Allah) diyecek ki: “Nas�l, �u (dirilmek) gerçek de�il miymi�?”
Onlar, “Evet, Rabbimize ant olsun ki gerçekmi�.” diyecekler.
(Allah), “Öyleyse inkâr etmekte oldu�unuzdan dolay� tad�n 

azab�!” diyecek.
Allah’�n huzuruna ç�kmay� yalanlayanlar gerçekten ziyana 

u�ram��t�r. Nihayet onlara ans�z�n o saat (k�yamet) gelip çat�nca 
bütün günahlar�n� s�rtlar�na yüklenerek “Hayatta yapt���m�z 
kusurlardan ötürü vay hâlimize!” diyecekler. Dikkat edin, 

yüklendikleri günah yükü ne kötüdür!
Dünya hayat� ancak bir oyun ve bir e�lencedir. Elbette ki ahiret 

yurdu Allah’a kar�� gelmekten sak�nanlar için daha hay�rl�d�r. Hâlâ 
ak�llanmayacak m�s�n�z?

(6 / En’âm  Suresi, 29-32. ayetler)

A
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Gökleri, yeri ve ikisi aras�ndaki 

her �eyi yaratan Allah’t�r. Can-

l�, cans�z bütün varl�klar� ve ta-

bii ki hayat� ve ölümü de yara-

tan Allah’t�r. Canl� olan her �ey 

gibi insan da dünyaya gelir, bir 

süre ya�ar ve ölür.

Ahiret hayat�, herkesin yeniden 

dirilece�i ve adaletle yarg�la-

naca�� günle ba�layan ebedî 

ya�ant� yeridir. �yi olan ve iyilik 

yapanlar ile kötü olan ve kötü-

lük yapanlar�n ayr��acaklar� ve 

yapt�klar�n�n kar��l�klar�n� ala-

caklar� yerdir ahiret yurdu.

Ahirete �man Eden �nsan…

� �yi ya da kötü, büyük veya küçük yapt��� hiçbir �eyin kar��l�ks�z kalma-
yaca��n� bilir. Bu sebeple sürekli olarak söz ve davran��lar�n� öz dene-
timden geçirir.

� Allah’�n cennette kendisi için haz�rlad��� nimetlere kavu�mak ve 
O’nun sevgisinden mahrum kalmamak için buyruklar�n� yerine getir-
meye çal���r.

� Dünya hayat�n�n bir tarla, ahiretin de ürün toplama zaman� oldu�unu 
bilir; dünyadaki hayat�n� en güzel �ekilde de�erlendirmeye çal���r.

� Hayat�n insan ya�ant�s� aç�s�ndan geçici bir durak 
oldu�unu bilir. Bugün ölecekmi� gibi ahiret haz�r-
l��� yapar, hiç ölmeyecekmi� gibi dünyadaki i�leri 
için çaba gösterir.

� Herkesin hakk�n� alaca�� bir günün mutlaka gele-
ce�ini bilir; kimseye haks�zl�k yapmaz.

Kim de mümin olarak ahireti 
ister ve ona ula�mak için gere�i 

gibi çal���rsa i�te bunlar�n 
çal��malar�n�n kar��l��� verilir.  

(17 / �srâ Suresi, 19. ayet)

A



3 �nsan�n Yapt�klar�ndan Sorgulanmas��nsan�n Yapt�klar�ndan Sorgulanmas�

3. ÜN�TE

Ahirete �man 

ba’s: Öldükten sonra yeniden dirilme.

ha�ir: �nsanlar�n hesap vermek üzere Allah’�n huzuruna toplanmas�.

mah�er: �nsanlar�n dünya hayat�nda yapt�klar�n�n hesab�n� verecekleri yarg�lama yeri.

sûr: �srâfîl taraf�ndan üfürülecek boru. Hz. Peygamber (as), sûrun, üflenen bir boru oldu�unu bildirmi�tir. 

Fakat bu borunun nas�l bir �ey oldu�u insanlar taraf�ndan bilinemez.

2 Ölüm ve Ölümden Sonra DirilmeÖlüm ve Ölümden Sonra Dirilme

32

Mah�er meydan�nda insanlara amel defterleri da��t�l�r. Kirâmen Kâtibîn ad� verilen 

melekler taraf�ndan yaz�lan bu defterler hakk�nda Kur’an’da �öyle buyurulur: “Kitap 

ortaya konur. Suçlular�, kitab�n içindekilerden korkuya kap�lm�� görürsün. ‘Eyvah bize! 

Bu nas�l bir kitapt�r ki küçük, büyük hiçbir �ey b�rakmadan hepsini say�p dökmü�!’ derler. 

Onlar bütün yapt�klar�n� kar��lar�nda bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (18 

/ Kehf Suresi, 49. ayet)

Sonra insanlar Allah taraf�ndan hesaba çekilirler, herkes bu sorgulamadan geçer. Buna 

sual denir. Ard�ndan, yap�lan iyilikler ve kötülükler ilâhî adalet ölçüsüyle tart�l�r (mizan). 

Hesap, sual ve mizanda kesinlikle adaletsizlik yap�lmaz, her �ey en ince ayr�nt�s�na va-

r�ncaya kadar de�erlendirme kapsam�na al�n�r. Ufac�k da olsa “iyi” ve “kötü” her �ey 

kar��l���n� bulur.

Hayat denen yolculuk çe�itli önemli duraklara sahiptir: bebeklik, çocukluk, gençlik, yeti�-

kinlik, ihtiyarl�k gibi. Ölüm, “hayat” denen yolculu�un bu dünyadaki son dura��d�r. Ebedî 

hayat olan ahiretin ise ba�lang�c�… Yeni hayat�n ilk mekân� kabirdir. Kabir hayat� ölümle 

ba�lar ve yeniden dirili�e kadar devam eder. Kabir hayat�na “berzah” da denilir.

Her yarat�lm���n bir sonu oldu�u gibi evrenin de bir sonu vard�r. Evrenin varl���n�n son 

bulmas�na k�yamet denir. K�yametin ne zaman olaca��n� sadece Allah bilir. O ans�z�n geli-

verecektir. K�yamet, �srâfîl’in sûra ilk üfürü�üyle kopacakt�r. Allah’�n diledikleri hariç gök-

lerde ve yerde olan her �ey sûrun deh�etinden sars�lacak, evrendeki düzen alt üst olacak 

ve k�yamet kopmu� olacakt�r. �srâfîl’in sûra ikinci üfürü�üyle insanlar yeniden dirilecek 

(b’as) ve yarg� yerinde (mah�er), Allah’�n huzurunda bir araya toplanacaklard�r (ha�ir).



OKUMA PARÇASI

2. KUR

�tikat

4 Cennet ve CehennemCennet ve Cehennem
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Hesap sonras�nda iyilikleri ve sevaplar� a��r gelenler cennete, kötülükleri ve günahlar� 

a��r gelenler cehenneme giderler. Cennet, e�i benzeri bulunmayan çe�it çe�it ödüllerin, 

her türlü nimetin bulundu�u, güzelliklerin, mutluluklar�n oldu�u sonsuzluk yurdudur. 

Orada ne yak�c� s�cak ne donduru-

cu so�uk vard�r. Cennette herkese 

gözünün gördü�ü ve can�n�n çekti�i 

her �ey ikram edilir. Cehennem ise 

s�k�nt�lar�n, azaplar�n, mutsuzluklar�n 

mekân�d�r. Rabbimiz bizleri cehen-

nem azab�ndan korusun ve cennetiy-

le mükâfatland�rs�n. Âmin.

Peygamberimize cennet (as) nimetlerini sordular.

�öyle cevap verdi:

- Allah diyor ki:

 “Kullar�ma, cennette,

 hiçbir gözün görmedi�i,

 hiçbir kula��n duymad���,

 hiçbir insan�n akl�na hayaline gelmeyen 

 en güzel nimetleri haz�rlad�m.”

Hadis-i �erif

A�açlar yaprak döker

Yeniden açmak için

Sonra döner çiçe�e

Kokular saçmak için

Beden çürür, yok olur

Dünyadan kaçmak için

Yeniden hayat bulur

Sonsuza göçmek için

Mah�erde bir tela� var

S�rat� geçmek için

Cehennemi görmeden

Cennete uçmak için

Mümin yan�p tutu�ur

Kevserden içmek için

Dünyada ekti�ini 

Ahrette biçmek için

DÖNME DOLAP
DÖNME DOLAP

(M. Ya�ar Kandemir, Âhirete �nan�yorum)
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Haz�rl�k Sorular�

1. Be� vakit namaz d���nda k�l�nan namazlardan hangilerini biliyorsunuz?
2. Bir cenazenin ard�ndan neler yap�l�r?
3. Be� vakit namaz günlük, cuma namaz� haftal�k namazlard�r. Peki, y�ll�k 

namazlar hangileridir? Y�lda kaç kere k�l�n�r?
4. Teravih namaz�na hiç kat�ld�n�z m�? Bu namazda di�erlerinden farkl� olarak 

neler yap�lmaktad�r? Anlat�n�z.

1. Oruç tutmakla aç kalmak, diyet yapmak, perhiz uygulamak aras�nda ne gibi 
bir fark vard�r?

2. A�a��daki kelimeleri s�raya diziniz ve niçin böyle s�ralad���n�z� aç�klay�n�z. 
 �ftar     Sahur     �msak     Teravih
3. Türkçemizde ramazanda Allah r�zas� için bir �ey yiyip içmemeyi ifade etmek 

için “oruç tutmak” tabiri kullan�l�r. Sizce niçin “oruç k�lmak”, “oruç yapmak” 
gibi ifadeler de�il de “oruç tutmak” ifadesi kullan�lmaktad�r?
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I. Bayram Namaz�
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1. Oruç Nedir?

2 Oruç Tutman�n Öne



Bayram namazlar� y�lda iki kez, Ramazan ve Kurban bayramlar�nda cemaatle iki rekât ola-

rak k�l�n�r. Bayram namaz�n�n vakti, güne�in do�mas�ndan sonra zeval vaktine kadard�r. 

1. ÜN�TE

Namaz K�l�yoruz

fecr: Güne�in do�mas�ndan önce beliren tan yeri a�armas�, �afak sökmesi, gün a�armas�. 

zeval vakti: Güne�in tepe noktas�n� geçme zaman�. Zeval vaktine kadar her �eyin gölgesi bat�ya do�ru 

dü�erken bu vakitten sonra do�uya do�ru dü�meye ba�lar.
38

1 Bayram Namaz�Bayram Namaz�

Bayram Namaz�n�n K�l�n���

� Her iki bayram namaz� da ayn� �ekilde k�l�n�r. Tek fark, niyet edilirken hangi bay-

ram�n namaz�n�n k�l�nd���n�n belirtilmesidir. Ramazan Bayram� namaz� k�laca��m�z 

zaman �öyle niyet ederiz: “Allah r�zas� için Ramazan Bayram� namaz� k�lmaya niyet 

ettim, uydum haz�r olan imama.” Ard�ndan ellerimizi kald�r�r ve kulaklar�m�za götü-

rürüz. Ellerimizi kulaklar�m�za kald�r�rken “Allahu ekber” deriz.

� Ellerimizi ba�lar�z. Hem imam hem de cemaat sessizce Sübhâneke duas�n� okur.

� Sübhâneke duas�n�n okunmas�n�n ard�ndan imam ellerini kald�rarak seslice üç defa 

tekbir al�r; cemaat de bu tekbirleri sessizce al�r. Birinci ve ikinci tekbirlerde ellerimizi 

yana salar, üçüncüden sonra salmadan ba�lar�z.

� �mam içinden eûzü besmele çeker, sesli bir �ekilde Fâtiha Suresi’ni okur. Ard�ndan 

bir sure veya birkaç ayet okur. Cemaat ise okumay�p susar ve dinler.

� “Allahu ekber” diyerek rükûya gideriz.

� Rükûnun ard�ndan secdeye var�r�z. 

� Secdeden tekrar aya�a kalkar�z ve imam içinden besmele çeker, sesli bir �ekilde 

Fâtiha Suresi’ni okur. Ard�ndan bir sure veya birkaç ayet okur. Cemaat yine okuma-

y�p susar ve dinler.

� �mam okumas�n� bitirince ilk rekâtta oldu�u gibi cemaatle beraber üç defa tekbir 

al�r. Tekbirler al�n�rken ellerimizi ba�lamaz, yanlara salar�z. Ard�ndan “Allahu ekber” 

diyerek rükûya var�r�z.

� Rükû ve secdeyi, usulüne uygun olarak yapt�ktan sonra otururuz. Otururken 

Ettehiyyâtü, Salli, Barik, Rabbenâ âtinâ ve Rabbena�firlî dualar�n� okuruz.

� Dualar�n okunmas� bitince selam veririz. Böylece iki rekâtl�k bayram namaz� bitirilmi� olur.

� Namazdan sonra imam minbere ç�k�p hutbe okur. Hutbeye ba�larken te�rik tekbiri 

getirir ve cemaat de buna e�lik eder.

� Kurban Bayram�’n�n arefe günü sabah namaz�ndan ba�layarak bayram�n dördüncü 

günü ikindi namaz�na kadar (ikindi namaz� dâhil) 23 vakitte farz namazlardan sonra 

te�rik tekbiri getirilir.



2. KUR

�badet

Teravih namaz�, ramazan ay�n da k�l�nan sünnet bir namazd�r. Teravih, orucun de�il ramazan 
ay�n�n sünnetidir. Bundan dolay� herhangi bir sebeple oruç tutamayanlar da teravih namaz� 
k�labilirler. Teravih namaz�n�n vakti, yats� namaz�n�n k�l�nmas�ndan sonra ba�lar, fecrin do-
�u�uyla sona erer. Teravih namaz�, yats� namaz� (4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz, 2 rekât son 
sünnet) k�l�nd�ktan sonra yirmi rekât olarak k�l�n�r. Vitir namaz� ise en son k�l�n�r.

Teravih Namaz�n�n K�l�n���

Teravih namaz�, dört rekâtta veya iki rekâtta bir se-
lam verilerek k�l�n�r. �ki rekâtta bir se lam verilirse sa-
bah namaz�n�n sünneti gibi, dört rekâtta bir selam 
verilirse yats� namaz� n�n sünneti gibi k�l�n�r. Yani 
dört rekâtta bir selam verilerek k�l�nd���nda birin-
ci oturu�ta Ettehiyyâtü duas�ndan sonra Salli ve 
Barik dualar� da okunarak üçüncü rekâta kalk�-
l�r. Üçüncü rekât�n ba��nda da Sübhâneke duas� 
okunur. Her selam veri�ten sonra biraz dinleni-
lir. Bu dinlenme esnas�nda dualar edilir.

Teravih hem yaln�z olarak hem de cemaatle 
k�l�nabilir. Cemaatle k�l�nd���nda imam k�raati 
seslice yapar, cemaat ise susup dinler.

39

2 Teravih Namaz�Teravih Namaz�

Te�rik Tekbiri 

Allah büyüktür. Allah büyüktür.

Allah’tan ba�ka hiçbir ilâh yoktur.

Allah büyüktür. 

Allah büyüktür.

Hamd Allah’a mahsustur.



farz-� kifaye: Müslümanlar�n tek tek de�il topluca sorumlu olduklar�, ama içlerinden bir veya birkaç ki�i-

nin yapmas�yla di�erleri üzerinden o ibadetle ilgili sorumlulu�un kalkt��� yükümlülüktür. 

1. ÜN�TE

Namaz K�l�yoruz

1. Tekbir Í Sübhâneke duas�

2. Tekbir Í Salli ve Barik dualar�

3. Tekbir Í Cenaze duas�

4. Tekbir ve Selam

40

Ölen bir insan için yap�lmas� gereken görevler onu y�kamak, kefenlemek ve cenaze na-
maz�n� k�lmakt�r. Cenaze namaz�, ölü y�kan�p kefenlendikten sonra k�l�n�r. Cenaze namaz�, 
farz-� kifaye bir namazd�r. Bir grup (hatta bir tek) Müslüman�n yerine getirmesiyle bu iba-
det gerçekle�tirilmi� olur. Di�erleri üzerinden bu namaz�n yükümlülü�ü kalkar. Cenaze 
namaz�, ölen için dua etmek amac�yla k�l�n�r. Cenaze namaz� ayakta k�l�n�r, rükû ve secde 
yap�lmaz. Cenaze namaz�nda ilk tekbir d���nda eller kald�r�lmaz. Di�er namazlar� bozan 
durumlar cenaze namaz�n� da bozar.

Cenaze Namaz�n�n K�l�n���

� Cenaze, musalla ta��n�n üzerinde bulunur. 
�mam, cenazenin gö�üs hizas�nda cemaa-
tin önünde durur. Cemaat de onun arka-
s�nda saf tutar.

� “Niyet ettim Allah için namaza, ölü için dua-
ya, er ki�i (kad�n ise “hatun ki�i” denir) niye-
tine, uydum imama.” �eklinde niyet edilerek imama uyulur.

� Tekbir al�n�r, namaza ba�lan�r.

� Hem imam hem de cemaat taraf�ndan sessizce Sübhâneke duas� “ve celle senâük” k�s-
m�yla birlikte okunur.

� Eller kald�r�lmadan imam seslice, cemaat ise gizlice “Allahu ekber” der ve sonra sessizce 
Salli ve Barik dualar� hem cemaat hem de imam taraf�ndan okunur.

� Yine eller kald�r�lmadan imam sesli, cemaat ise sessiz olarak üçüncü kez “Allahu ekber” 
der ve sonra sessizce hem cemaat hem de imam taraf�ndan cenaze duas� okunur. Ce-
naze duas�n� ezbere bilmeyenler bildi�i ba�ka bir dua ayetini okur.

� Bu duadan sonra dördüncü defa tekrar “Allahu ekber” denilerek tekbir al�n�r. Tekbirden 

sonra önce sa�a ve sonra sola selam verilerek namaz bitirilir.

3 Cenaze Namaz�Cenaze Namaz�



OKUMA PARÇASI
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Ahmet Mercan
(Birdirbir Dergisi, Mart 2007)

Ablam namaz k�l�yor, 
Ben k�l�nca gülüyor.
Sebebi belli de�il,
Sizce neden gülüyor? 

Neymi�, ben küçükmü�üm,
Namazda konu�mu�um.
Sadece “Çekil” dedim,
Bir de g�d�klay�nca
Az bir �ey gülüverdim.

Günde be� vakit namaz, 
Kim demi� ben k�lamam? 
Küçükler de �ükreder,
Sordum, söyledi babam.

Yok, abdest almam���m.
Dur, bitsin bir namaz�m, 
Abdesti de al�r�m.
Güldü, dedi ki, “Olmaz!” 

Abdest al�n�rm�� önce, 
Gülmeden söylesene,
Duyana duymayana,
Ko�up yeti�tirmesene.

Ablan varsa derdin var. 
Kalk�p abdest alay�m,
Bari dua edeyim 
Hem ona hem Müslümanlara. 

ABLAMA 
DUA
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K�M, NEREDE, HANG� NAMAZI
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 Kim? Nerede? Hangi Namaz?

�puçlar�:
• Teravih namaz�n� k�lan, erkek 

de�ildir.

• Ahmet, Ankara’da oturmaktad�r.

• Ay�e, �stanbul’da oturmamaktad�r.

• �stanbul’da oturan cuma namaz� 
k�lm��t�r.

• Gaziantep’te oturan teravih namaz� 
k�lm��t�r.

Ahmet, Ay�e ve Burak farkl� �ehirlerde 
oturmaktad�rlar. Her biri farkl� zamanlarda farkl� bir 

namaza kat�lm��t�r. Acaba kim, nerede, hangi namaz� 
k�lm��t�r? �puçlar�ndan yararlanarak bulunuz!

KILMI�TIR?
Ahmet, Ay�e ve Burak farkl� �ehirlerde 

turmaktad�rlar. Her biri farkl� zamanlarda farkl� bir 
amaza kat�lm��t�r. Acaba kim, nerede, hangi namaz�

, NEREDE, HANG� NAMAZI
K�M, NEREDE, HANG� NAMAZI
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Sonuca ula��rken en önemli kural� 

akl�n�zdan ç�karmay�n:

Tablonun her bir bölmesinin her sat�r ve 

sütununda sadece bir EVET (E) olabilir. Yani 

bir EVET’i buldu�unuzda 

o kareye E’yi yerle�tirebilir 

ve onun bulundu�u 

sat�r ve sütundaki di�er 

kareleri HAYIR (H) ile 

doldurabilirsiniz.  
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Ramazan ay� boyunca oruç tutmak �slâm’�n be� �ar-

t�ndan biridir. �slâm’�n temel ilkelerinden olan oruç, 

bedenle yap�lan ibadetlerdendir. �slâm’a göre oruç 

tutmak “tan yerinin a�armas�ndan gün bat�m�na 

kadar Allah r�zas� için ibadet maksad�yla yemek, 

içmek gibi dav-

ran��lardan uzak 

durmak” de-

mektir. Oruç bir ibadettir ve bundan dolay� da bu bilinç 

ve amaçla gerçekle�tirilmesi gerekir. Ak�ll� ve ergenlik 

ça��na gelmi� her Müslüman�n oruç tutmas� farzd�r. 

2. ÜN�TE

Oruç Tutuyoruz

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Oruç kelimesinin Arapças� olan 

savm ve siyam kelimelerinin 

“sab�rl� olmak ve günahlardan 

kaç�nmak” anlam�na geldi�ini 

biliyor muydunuz?

2 / Bakara Suresi, 183. ayet

Ey iman edenler! Allah’a kar�� 
gelmekten sak�nman�z için oruç, sizden 
öncekilere farz k�l�nd��� gibi, size de farz 

k�l�nd�.

A

Allah’�n bize emretti�i ibadetleri yaparken tek amaç Allah’�n r�zas�n� kazanmakt�r. Bütün 

varl�klar� yaratan Allah, emretti�i ibadetlerde hiç �üphesiz hem birey hem de toplumla 

ilgili birçok fayda var etmi�tir. Oruç da böyledir.

Orucun insan üzerinde olu�turdu�u en büyük etki, insan�n kendini e�iterek güçlü bir 

irade sahibi olmas�na katk� sa�lamas�d�r. Böylece insan, Allah u�runa pek çok zorlu�a 

katlanabilece�ini, iradesini güçlendirerek kendi s�n�rs�z istek ve zevklerini dizginleyebile-

ce�ini ö�renmi� olur. Oruçlu ki�i Allah’�n r�za-

s�n� elde etmek için açl�k ve susuzlu�a dayan�r. 

Böylece tahammül ve sab�r s�n�rlar�n� geni�letir. 

Nitekim Peygamberimiz (as) “Oruç, sabr�n yar�-

s�d�r.” buyurur. Ayr�ca yemek içmek gibi insan 

için çok önemli ve vazgeçilemez bir ihtiyaç, bir 

ay boyunca Allah emretti�i için s�n�rland�r�lm�� 

olur. Bu da insanda “Kendi istek ve irademle 

zorunlu bir ihtiyaçtan uzak durabiliyorum. De-

mek ki kötü ve çirkin davran��lardan da uzak 

durabilirim.” dü�üncesini olu�turur. Böylelikle 

oruç insanda güzel bir ahlâka sahip olman�n 

kap�lar�n� açar.
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2 Oruç Tutman�n ÖnemiOruç Tutman�n Önemi



2. KUR

�badet

Hz. Peygamber (as), oruçlu iken nas�l davran�lmas� gerekti�ine dair �u tavsiyede bulunur: 

“Birisi size sata�acak olursa ‘Ben oruçluyum’ deyin.” Oruç Allah’a kar�� samimiyeti ve kullu-

�u peki�tirir. Sahip olunan nimetlerin fark�na var�lmas�n� ve insanlar aras�nda dayan��ma 

ve yard�mla�ma ruhunun güçlenmesini sa�lar. Oruç tutarak açl�k ve susuzlu�un ne demek 

oldu�u ö�renilir. Allah’�n verdi�i nimetlerle yetinme ve kanaat sahibi olma gibi önemli bir 

nitelik kazan�lm�� olur. Oruç, sahip olunan imkân ve nimetlerin fark edilmesine, ihtiyaç sa-

hibi insanlar�n durumunun dü�ünülmesine ve onlara yard�m edilmesine zemin haz�rlar. 

Peygamberimizin (as) “Bir kimse inanarak ve kar��l���n� sadece Allah’tan bekleyerek oruç 

tutarsa onun geçmi� günahlar� ba���lan�r.” hadisi bir müjdedir. Oruç tutan insan geri 

kalan hayat�nda temiz bir sayfa açm�� olur, kendini günahlardan ve kötülüklerden uzak 

tutmaya çal���r.

Oruç, ayr�ca sa�l�k aç�s�ndan da birtak�m faydalar sa�lar. On bir ay boyunca durmaks�z�n 

çal��an vücut, âdeta bir ayl�k bir bak�ma al�nm�� olur. Nitekim Peygamberimiz (as) “Oruç 

tutun, sa�l�kl� olun.” buyurmu�tur. 

Oruç, insana on bir ay boyunca sürdürdü�ü gündelik hayat ak���n� 

de�i�tirebildi�ini gösterir. Böylece insan, kendini iyiye ve do�ruya 

yönlendirebilece�ini, hayat�nda istedi�inde de�i�iklikler olu�turabile-

ce�ini kavrar.

�msak: Oruca ba�lama zaman�na denir. Tan yerinin a�armaya ba�lama vaktidir. Sabah 

namaz� vaktinin de ba�lang�c�d�r.

�ftar: Güne�in batmas�yla birlikte orucun sona erdi�i ana denir. Ak�am namaz� vaktinin de 

girdi�i zamand�r.

Kaza: Yolculuk ve hastal�k gibi durumlardan dolay� oruç 

tutulamad���nda ramazan ay� d���nda, tutulamayan gün sa-

y�s�nca oruç tutulmas�na denir.

Fidye: Hastal�k, ya�l�l�k gibi çe�itli sebeplerden ötürü za-

man�nda tutulamayan ve özrün devam etmesinden dolay� 

daha sonra da kaza edilemeyen oruçlar için tan�nm�� bir 

kolayl�kt�r. Tutulamayan her bir gün oruç için fidye verilir. 

Fidye miktar� ki�inin bir günlük yiyece�i veya bunun para 

olarak kar��l���d�r.

Oruç ay� ramazana 

özel bir ibadet olan 

teravih namaz� 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 2, s. 39
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3 Oruç �badetiyle �lgili KavramlarOruç �badetiyle �lgili Kavramlar



Sahur: Ertesi günkü oruca bir haz�rl�k ve niyet olarak imsaktan önceki vaktin ve bu vakitte 

yenilen yeme�in ad�d�r.

Fitre: Ramazan ay�na ve ondan elde etti�imiz berekete bir te�ekkür ifadesi olarak bayram 

namaz�ndan önce verilmesi gereken sadakaya denir. Oruç tutsun ya da tutmas�n dinimize 

göre zengin say�lan ki�ilerin fitre vermesi gerekir. Fitrenin ölçüsü bir ki�inin kendisinin ve 

ailesinin sabahl� ak�aml� bir günde yedi�i yeme�in ortalama olarak bedelidir.

�ftar zaman� gelince dua ederek oruç aç�l�r. Herkes istedi�i gibi dua edebilir. A�a��da top-

lumumuzda yayg�n olarak yap�lan bir iftar duas� örne�i verilmektedir:

2. ÜN�TE

Oruç Tutuyoruz

Allah’�m! Senin için oruç tuttum, sana inand�m, sana 
güvendim. Senin r�zk�nla orucumu açt�m ve Ramazan 

ay�n�n yar�nki orucuna da niyet ettim. Benim geçmi� ve 
gelecek günahlar�m� ba���la.
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4 Orucu Bozan Durumlardan Baz�lar�Orucu Bozan Durumlardan Baz�lar�

5 �ftar Duas��ftar Duas�

� Bilerek bir �ey yemek ve içmek. (Unutarak bir �ey yenilmesi ya da içilmesi durumunda 

oruç bozulmaz. Oruçluyken unutarak bir �ey yiyip içen bir ki�i oruçlu oldu�unu hat�r-

lay�nca hemen yeme içmeyi kesmeli ve oruca devam etmelidir. Bundan dolay� orucu 

kaza etmesi gerekmez.)

� �ftar vaktinin girdi�ini zannederek iftar etmek.

� A�za giren ya�mur, kar ve doluyu bilerek yutmak.

� Kendili�inden gelen kusmu�u bilerek yutmak. 

� Di�ler aras�nda sahurdan kalan nohut tanesinden büyük art��� bilerek yutmak.



OKUMA PARÇASI

2. KUR

�badet

Farz oruç tutmak için

Beklersin Ramazan’�.

Aylar�n sultan�d�r,

Takip eder �aban’�.

Bir günlük orucunun

�msaktir ba�lang�c�,

Sahur bitince ba�lar

“Tutmak” onun anlam�.

ORUÇ SÖZLÜ�Ü

Sahur nedir der isen

Diyeyim manas�n�:

Gece bir vakit kalkar,

Doyurursun karn�n�.

Bir günün orucunun

�ftard�r son noktas�

Ak�am ezanla ba�lar

�enlendirir sofran�

Yats� vakti k�lars�n

Teravih onun ad�

Bol bol namaz k�l�n�r

Ramazan rahmet ay�.

Alpaslan Durmu�

(Birdirbir Dergisi, Ekim 2006) 
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2. ÜN�TE

Oruç Tutuyoruz
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2. KUR

�badet
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Haz�rl�k Sorular�

1. Günlük hayat�n�zda Hz. Peygamber’in (as) davran��lar�ndan hangilerini 
yapmaktas�n�z? Listeleyiniz.

2. Kur’an’da Peygamberimize (as) hitaben “Sen yüce bir ahlâka sahipsin.” 
(68 / Kalem Suresi, 4. ayet) buyurulmaktad�r. Peygamberimizin (as) yüce 
ahlâk�yla ilgili örnekler veriniz.

3. Kur’an’da gelmi� ve geçmi� bütün günahlar�n�n affedildi�i bildirilmesine 
ra�men bütün bir ömrü boyunca Peygamberimiz (as) ibadet etmeyi 
hiçbir zaman terk etmemi�tir. Buradan ç�karabilece�imiz dersler üzerinde 
dü�ünüp tart���n�z.



siyer

ÜN�TE

1

1. Kur’an-� Kerim’de Hz. Peygamber (as)

2. Hz. Peygamber’in (as) Ki�ili�i

3. Hz. Peygamber’in (as) Örnekli�inin �slâm’� 
Anlamada Rolü

ÜN�TE

1

1. Kur’an-� Kerim’de Hz. Peygamber

2. Hz. Peygamber’in (as) Ki�ili�i

3. Hz. Peygamber’in (as) Örnekli�ini
Anlamada Rolü



� Peygamberimizin (as) amcas� Hamza’n�n Müslüman olmas�. 

� Ömer b. Hattab’�n Müslüman olmas�. 

� Habe�istan’a hicret. 

� Mü�riklerin Müslümanlara kar�� boykot uygulamaya ba�lamas�.

20 Nisan 571 Pazartesi

574

575

577

578

589

594

605

610

614

616

619

620

621

622

� Sevgili Peygamberimizin (as) do�umu.

� Sütannesi Halime’ye verilmesi.

� Sütannesi tara-
f�ndan Mekke’ye 
getirilerek annesi 
Âmine’ye teslim 
edilmesi.

� Annesi Âmine’nin vefat�.

� Hilfü’l-Fudûl 
Antla�mas�’na kat�lmas�. 

� Amcas� Ebu Talib ile 
yapt��� Suriye seyahati.

� Dedesi Abdulmuttalib’in 
vefat� ve amcas� Ebu 
Talib’e emanet edilmesi.

� Hz. Hatice’ye ait tica-
ret kervan�na yönetici-
lik yapmas�. 

� Hatice annemiz ile 
evlenmesi.

� Hira Ma�aras�’nda ilk vahyi (Alak 
Suresinin ilk be� ayeti) almas�.

� Boykotun sona ermesi.

� Mü�riklerin Müslümanlara yönelik 
bask� ve eziyetlerinin ba�lamas�.

� Ebu Talib’in ve Hz. Hatice’nin 
vefat� (Hüzün Y�l�). 

� Taif ’e gitmesi.

� Hac mevsiminde Medineli 
bir grubun Akabe’de Hz. 
Peygamber’le (as) görü�üp 
Müslüman olmas�.

� �sra ve mirac hadisesi, be� vakit 
namaz�n farz k�l�nmas�. 

� Birinci Akabe Biat� ve Hz. 
Peygamber’in (as) �slâmiyet’i ö�-
retmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i 
Medine’ye göndermesi.

�kinci Akabe Biat�.

Mekkeli Müslümanlar�n Medine’ye hicret etmeye ba�lamas�.

Mü�riklerin Hz. Peygamber’i (as) öldürme karar� almas�.

Hz. Peygamber’in (as) Hz. Ebu Bekir’le birlikte hicreti.

� Kâbe’nin tamiri s�ras�nda 
Hacerülesved’in yerine konulma-
s� konusunda hakemlik yapmas�.

574

� Süt i t

MEKKEMEKKE
DÖNEM�DÖNEM�

�NSANLI�IN �NSANLI�IN 
ÖNDER�N�NÖNDER�N�N
HAYATHAYAT
SERÜVEN�… SERÜVEN�… 

571
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OKUMA PARÇASI

h. 1/622

h. 1/623

h. 2/624

h. 3/625

h. 5/627

h. 6/628

h. 7/628

h. 8/629

h. 8/630

h. 9/630

h. 10/632

13 Rebîülevvel 11
8 Haziran 632

Pazartesi

� Kuba Mescidi’nin in�as�.

� Hz. Peygamber’in (as) Kuba’dan ayr�lmas� ve Ranuna vadisinde ilk 
cuma namaz�n� k�ld�rmas�; ayn� gün Medine’ye ula�mas�.

� Mescid-i Nebevî’nin in�as�na ba�lanmas�.

� Bedir Sava��.

� Hz. Peygamber’in (as) 
k�z� Rukiye’nin vefat�.

� Uhud Sava��.

� Muhacirlerle ensar aras�nda karde�lik ilan edilmesi.

� Medineli di�er inanç mensuplar�yla anla�ma yap�lmas�.

� Mescid-i Nebevî’nin in�as�n�n tamamlanmas�.

� Hendek Sava��.

� Hudeybiye Antla�mas�.

� Hz. Peygamber’in, (as) civar ülke yöneticileri-
ne ve kabile reislerine elçiler ve �slâm’a davet 
mektuplar� göndermesi.

� Habe� Neca�isinin Müslüman olmas�. 

� Yemen Valisi Bazan’�n müslüman olmas�.

� Hz. Peygamber’in (as) o�lu 
�brahim’in vefat�.

� Veda Hacc� ve Veda Hutbesi.

� Hz. Peygamber’in (as) k�z� Zeyneb’in vefat�.

� Hz. Peygamber’in (as) k�z� 
Ümmü Gülsüm’ün vefat�. 

� Mekke’nin fethi.

� Hz. Peygamber’in (as) o�lu �brahim’in do�umu.

� Hz. Peygamber’in (as) vefat�.

�NSANLI�IN 
ÖNDER�N�N
HAYAT
SERÜVEN�… 

MED�NEMED�NE
DÖNEM�DÖNEM�

Ac�lar�yla mutluluklar�yla, sevinçleriyle kederleriyle 63 y�la 
s��mayan bir serüven… 

Geldi, kainata ���k saçt�. Göçtü, kainata ���k saçmaya devam 
ediyor. 

571’de Mekke’de dünyam�z� �ere� endirdi. 

632’de Medine’de bedeni bu dünyay� terk etti. 

Ama O (as) bizi terk etmedi. 

O (as) hâlâ aram�zda…

��te o Seçilmi� �nsan’�n ad�mlad��� hayat yolundan

baz� ayak izleri…

Pe�inden gidenlere ne mutlu!

2. KUR

Siyer
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sahabî: Hz. Peygamber’in (as) devrine yeti�mi�, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i (as) görmü�, onun 

sohbetinde bulunmu� ve Müslüman olarak ölmü� kimse. Ço�ulu sahabe veya ashabt�r. 

Hz. Muhammed (as) Allah’�n kullar� aras�ndan seçti-
�i peygamberidir. O da bir insand�r ve di�er insanla-
r�n sahip olduklar� özelliklere sahiptir. O da bir anne 
babadan do�mu�, bir toplumda ya�am�� ve hayat�n-
da s�k�nt�larla kar��la�m��t�r. O da belli günlük i�leri-
ni yapmak ve ihtiyaçlar�n� kar��lamak zorunda kal-
m��t�r. Ancak onun peygamber olmas� ço�u zaman 
daha a��r sorumluluklar� beraberinde getirmi�tir. 

Kur’an’da s�k s�k Peygamberimizin (as) de insan ol-
du�u ve herkes gibi onun da ölece�i vurgulan�r. 
Allah’�n lütuf ve merhameti olmasayd�, onun da di�er insanlar gibi hataya dü�ebilece�i 
belirtilir. O ayn� zamanda Allah’�n Resûlü’dür ve bütün insanlara uyar�c� olarak gönderil-
mi�tir. Hz. Muhammed (as) peygamberlerin sonuncusudur. Ona (as) itaat eden Allah’a 
itaat etmi� olur. 

Peygamberimiz (as) kendisini, bitmek üzere olan bir duva-
r�n bo� kalm�� bir tu�lal�k yerini tamamlayan parças� olarak 
tan�mlam��t�r. Bununla peygamberlik halkas�n�n sonuncu-
su oldu�unu vurgulam��t�r. 

O bir peygamberdi, Allah taraf�ndan ba���lanm��t�. Buna 
ra�men Allah’�n emirlerine en çok o dikkat ederdi. Pey-

gamberimiz (as), ashab�ndan daha çok ibadet eder, gece kalkar, dua ederdi. Sahabe 
Hz. Peygamber’in (as) bu hâline çok �a��r�r, “Ey Allah’�n Resûlü! Sen zaten Allah tara-
f�ndan ba���land�n. Niçin kendini yoruyorsun?” diye sorar-
lard�. Peygamberimiz (as) onlara �öyle cevap verirdi: “Ben 

de Allah’a çok �ükreden 
bir kul olmayay�m m�?” 

�nsanlar ona sayg�lar�n� 
abart�l� tav�rlarla göster-
diklerinde k�zar, kendisinin de onlar gibi bir insan 
oldu�unu s�k s�k hat�rlat�rd�. �nsanlar� incitmekten 
korkar, “Ey Rabbim! Ben de bir insan�m. Taraf�m-
dan birine eziyet edilmi�se bana azap etme.” diyerek 
Allah’tan ba���lanma diler, O’na yalvar�rd�. 

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’in (as) Örnek Ki�ili�i

(7 / A’râf  Suresi, 158. ayet)

(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! 
�üphesiz ben, yer ve göklerin hüküm-

ranl��� kendisine ait olan Allah’�n hepinize 
gönderdi�i peygamberiyim. O’ndan ba�ka 
hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O 
hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan 

Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin 
ve ona uyun ki do�ru yolu bulas�n�z.” 

A

(48 / Fetih  Suresi, 8. ayet)

(Ey Muhammed!) �üphesiz biz seni 
bir �ahit, bir müjdeci ve bir uyar�c� 

olarak gönderdik. 

A

(21 / Enbiyâ  Suresi, 107. ayet)

(Ey Muhammed!) Seni 
ancak âlemlere rahmet 

olarak gönderdik. 

A
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2. KUR

Siyer

Peygamberimiz (as) bir taraftan Müslümanlara Allah’�n emirlerini iletirken di�er taraftan 
bunlar� kendi hayat�nda uygulayan en iyi örnekti. O da bir insand� ve dosdo�ru olmakla 
emrolunmu�tu. Hayat�nda bu ilkeyi benimsemi�, hâl, hareket ve tav�rlar�yla bu yolda 
ilerlemi�ti. Konu�mas�n�, kararlar�n�, insanlara kar�� davran��lar�n� bu do�rultuda yön-
lendirmi�ti. “Emrolundu�un gibi dosdo�ru ol.” emrini ald��� Hûd Suresi’nden o kadar 
etkilenmi�ti ki “Hûd Suresi beni ihtiyarlatt�.” demi�ti.

Sahabeden biri Hz. Ai�e’ye: “Resûlullah’�n (as) ahlâk� nas�ld�r?” diye sordu�unda; Hz. 
Ai�e �öyle cevap verdi: “Sen Kur’an okumuyor musun? Onun ahlâk� Kur’an’d�r.” 

Peygamberimizin (as) ahlâk� Kur’an’d�, onda hiçbir kötülük bulunmazd�. O güvenilirdi, 
hayat�nda kimsenin güvenini sarsacak bir harekette bulunmam��t�. O mü�riklerin bile 
güvendi�i, mallar�n� emanet etti�i biriydi. �aka da olsa yalan söylemeyecek kadar do�ru 
sözlüydü. Merhametiyle herkesi ku�at�rd�; çünkü o âlemlere rahmet olarak gönderilmi�-
ti. Kendisini öldürmek isteyenlere kar�� bile ba���lay�c�yd�. Adildi, hakl�ya hakk�n� verir; 
suçlu, k�z� da olsa onu cezaland�raca��n� ifade ederdi. Azim ve kararl�l���yla güçlüklerin 
üstüne cesurca gider, ba�lad��� bir i�i tamamlamadan b�rakmazd�. Kendi toplumunun 
yapt��� eziyetlere dayanacak ve tebli�ini b�k�p usanmadan tekrarlayacak kadar da sab�r-
l�yd�. Çok cömertti; elinde ne varsa ihtiyaç sahiplerine verirdi. Paras�z kalma endi�esine 
hiçbir zaman kap�lmazd�. �nsanlar� incitmezdi, onlar�n kaba davran��lar� kar��s�nda bile 
kötü söz söylemezdi.

Peygamberimiz (as) Allah taraf�ndan güzel ahlâk� tamamlamak üzere gönderilmi�tir. 
Allah’�n Resûlü (as) hayat�n her yönünü kapsayan bir ahlâka sahipti. Müslümanlara ör-
nek olaca�� bilincindeydi. Çünkü kendisinin her sözünü, her hareketini ashab� izliyor, 

gelecek nesillere aktar�yordu. 

�badetlerin Yap�lmas�nda Örnekli�i

Peygamberimiz (as) Allah sevgisini bütün hayat�na yans�t�rd�. Yaln�z kald��� zamanlarda 

Allah’� tefekkür ve tesbih eder, yapt��� ibadetlerle ona �ükreden bir kul olmay� isterdi. 

Namaz, Peygamberimizin (as) “gözümün nuru” diyerek sevgisini gösterdi�i bir ibadetti. 

Geceleri kalkarak uzun uzun namaz k�lard�. Mescid-i Nebevî’de ashab�na imaml�k yapar, 

insanlar�n i�leri olabilece�ini dü�ünerek namazlar� fazla uzatmadan k�ld�r�rd�.
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Ramazan ay�nda ibadetlerini art�r�r, ramazan�n son on gününde itikâfa girerdi. Her haf-
tan�n pazartesi ve per�embe günleri, her ay�n ortas�ndan üç günü ve �evval ay�ndan alt� 
günü oruç tutmak âdetiydi. Bazen günlerce üst üste nafile oruç tutar, bazen de uzun bir 
müddet nafile oruç tutmaya ara verirdi. 

Peygamberimiz geceleri Kur’an okurdu. Müjde içeren ayetleri okuyunca Allah’tan ona 
bu müjdeleri nasip etmesini ister, azap ayetleri gelince dua ederek Allah’a s���n�rd�. 

Peygamberimiz (as) ibadetlerinde ölçülüydü. Dünyevî ihtiyaçlar�n� ve i�lerini aksat-
mayacak �ekilde nafile ibadetlerini yapard�. Müslümanlar�n da bu �ekilde kendisini 
örnek almalar�n�, a��r�ya kaçmadan orta yolu tutmalar�n� isterdi. Bir defas�nda üç 
sahabî Hz. Peygamber’in (as) ba���lanm�� oldu�u için ibadette a��r�ya gitmedi�ini 
ve kendilerinin daha çok ibadet etmeleri gerekti�ini dü�ünerek birer karar verdiler. 
Biri bütün hayat� boyunca gece namaz k�lacak, di�eri sürekli oruç tutacak, üçüncü-
sü de ibadetlerini sürekli yapabilmek için hiç evlenmeyecekti. Peygamberimiz (as) 
verdikleri bu kararlar� duyunca onlar� yan�na ça��rd�. Kendisinin bazen oruç tutup 
bazen tutmad���n�, geceleri hem namaz k�l�p hem uyudu�unu, ayr�ca evlendi�ini de 
söyleyerek ibadetlerde a��r�ya kaçmamalar� konusunda onlar� uyard�. Peygamberi-
miz (as) ibadetlerin Allah’a yak�nla�ma ve O’nun r�zas�n� kazanma vas�tas� oldu�unu 
göstererek ashab�na ve bize en güzel örne�i olu�turmu�tur.

�nsan �li�kilerinde Örnekli�i

Peygamberimizin (as) görevi insanlara dini tebli� etmekti. Bunu yaparken insanla-
r�n özelliklerine dikkat eder, söyleyeceklerini kar��s�ndakinin anlayabilece�i �ekilde 
ifade ederdi. Kar��s�ndakine sab�rla davran�r, anlamad��� konular� tekrarlard�. Allah 
Kur’an’da, Hz. Peygamber’in (as) insanlara yumu�akl�kla davranmam�� olmas� duru-
munda çevresindekilerin da��l�p gidece�ini bildirmi�tir (3 / Âl-i �mran Suresi, 159. ayet). 
Medine’ye bazen �slâm hakk�nda bilgi edinmek için göçebe Araplar gelirlerdi. Bu ki�i-
ler Peygamberimize (as) kaba davran��larda bulunabiliyorlard�. Ancak Peygamberimiz 
(as) onlar�n bu davran��lar�n� ho�görüyle kar��lar, onlara �slâm’� sab�rla anlat�rd�. 

Peygamberimiz (as) toplumunda sevilen, sayg� duyulan bir ki�iydi. Bunu insanlara de�er 
vererek kazanm��t�. Onun hiç kimseye k�r�c� bir davran��ta bulundu�u görülmemi�ti. As-
habdan Enes b. Malik on sene Peygamberimize (as) hizmet etmi�ti. O, bu süre boyunca 

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’in (as) Örnek Ki�ili�i

itikâf: �nsanlardan ayr�, tenha bir yere çekilerek yap�lan bir ibadet.

nafile ibadet: Yap�ld���nda mükâfat verilen, fakat terk edildi�inde ceza gerektirmeyen ibadetler.
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2. KUR

Siyer

kendisinden k�r�c� bir söz i�itmedi�ini, onun “Niçin bu i�i böyle yapt�n?” diye bir uyar�da 
bile bulunmad���n� söylemi�tir.

Peygamberimiz (as) insanlara yard�m etmeyi sever, fakirleri doyurur, yetimleri gözetirdi. 
Akrabalar�na iyi davran�r, s�k s�k onlar� ziyaret ederdi. Haks�zl��a u�rayanlar�n yan�nda yer 
al�rd�. Kom�ulu�a önem verir, “Kom�usu açken tok yatan bizden de�ildir.”  derdi. 

Tan�d��� biri hastalan�rsa onu ziyaret eder, hâlini hat�r�n� sorar, teselli edici sözler söy-
lerdi. Çocuklar� çok sever, onlarla da büyükler gibi ilgilenirdi. Ashab�yla �akala�maktan 
ho�lan�rd�. Biriyle kar��la��nca ilk olarak kendisi selam verirdi. Bir toplant�ya kat�ld���nda 
ba�kö�eye geçmez, bo� olan yere otururdu. �zin verilmedikçe ba�kas�n�n evine girmez, 
geri dönerdi.

n Peygamberimizin (as) defnedildi�i yer olan Hücre-i Saadet’in yandan görünü�ü 
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Aile Hayat�ndaki Örnekli�i

Müslümanlar Hz. Peygamber’e (as) gösterdikleri sayg� ve sevgiyi ayn� �ekilde ailesine 
de gösterirler. Her namazda ona ve onun ailesine dua ederler. Peygamberimizin (as) 
Ehli Beyt olarak bilinen ailesi, Müslümanlar için �slâm’� anlama ve ya�amada en de�erli 
örnektir. 

Peygamberimiz (as) ve ailesi sevgi, sayg� ve sadakatin hâkim oldu�u bir yuvada ya��-
yorlard�. Peygamberimiz (as) bu yuvada iyi bir e�, sevgi dolu bir baba ve ayn� zamanda 
merhametli bir dedeydi. Ailesinin en büyük güç kayna�� ve deste�iydi. Aile bireylerinin 
dertleriyle ilgilenirdi. Ailesiyle ilgili i�leri kendi yapar, ailesinin ihtiyaçlar�n� kendi kar��lar-
d�. Hz. Peygamber (as), ailesinin en büyük koruyucusuydu. Ashab�n� uyard���ndan daha 
fazla ailesini uyar�r, üzerlerine titrerdi. Allah’�n emirlerine dikkat etmeleri konusunda 
onlara s�k s�k nasihatlerde bulunurdu. Bir peygamber olmas�na kar��n ahiret gününde 
onlara faydas�n�n olmayaca��n� söylerdi. 

Peygamberimiz (as) ailesinin dünya mal�na önem vererek hataya dü�melerinden çok 
korkard�. Onlar�n lükse ve israfa dalmalar�n� istemez; “Allah’�m! Muhammed (as) ailesine 
geçinecek kadar mal ver.” diye dua ederdi. Hz. Peygamber (as) eline geçen paran�n bir 
k�sm�n� ailesinin ihtiyac�na ay�r�r, geri kalan�n� fakirlere da��t�rd�. Bu sebeple iki gün art 
arda yemek yiyemedikleri çok günler olurdu. 

Peygamberimiz (as) aile bireylerinin e�itimine önem verir, bununla bizzat kendisi ilgile-
nirdi. Ailesini �slâmî konularda bilgilendirirdi. Hz. Peygamber’in (as) ailesi onunla en çok 
vakit geçiren ki�ilerdi. Bu sebeple de �slâmî konularda en bilgili Müslümanlar onlard�. 
Sahabîler bazen bilmedikleri konularda onun aile bireylerine dan���rlard�. Onlar, �slâmî 
bilgilerin Müslümanlara aktar�lmas�nda en önemli ki�ilerdendiler, ayn� zamanda da Pey-
gamberimizin (as) en büyük yard�mc�lar�yd�lar. Ashab� Peygamberimizin (as) ya�ay���yla 
ilgili merak ettiklerini de onun ailesine sorarlar, Hz. Peygamber’i (as) her yönüyle kendi-
lerine örnek kabul ederlerdi.

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’in (as) Örnek Ki�ili�i
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OKUMA PARÇASI

2. KUR

Siyer

BAYRAM SEV�NC�

Peygamberimiz ve ashab�n�n Medine’de huzur ve güvenlik için-

de ya�ad��� y�llardan birinde güzel bir bayram sabah�nday�z: 

O sabah Medine’yi bayram sevinci kaplam��t�. Medineli Müs-

lümanlar en güzel elbiselerini giymi�, ne�e içinde birbirleriyle 

bayramla��yorlard�. Hele hele çocuklar… Herkesten daha çok ne-

�eliydiler. 

Bu mutlu manzaran�n içinde bir kö�ede kimsenin dikkatini 

çekmeden sessizce a�layan bir çocuk vard�. Üzerindeki eski 

elbisesi, aya��ndaki y�rt�k ayakkab�s�yla yolun kenar�nda bü-

zülmü�, boynunu bükmü� küçük bir k�z çocu�u…

Küçük k�z, kendi derdine dalm�� içini çekerken hemen yan� ba-

��nda bir ses i�itti:

- Yavrucu�um, bu güzel bayram gününde neden a�l�yorsun?

K�zca��z kafas�n� bile kald�rmadan h�çk�r�klar aras�nda cevap verdi:

- Babam… Babam� çok özledim. �lk defa onsuz bir bayram geçiriyorum. Peygamberimizle 

birlikte bir sava�a kat�lm��t�. Orada �ehit oldu. Onu… Onu çok özlüyorum…

- Bak sana ne diyece�im? �ster misin senin baban ben olay�m? Fatma ablan, Ay�e de annen 

olsun… Haydi, sil art�k gözlerini. Ne dersin, teklifimi kabul ediyor musun?

Küçük k�z �a�k�nl�k içinde kafas�n� kald�rd�. Kar��s�nda duran ki�i, Allah’�n elçisi, sevgili Pey-

gamberimizden ba�kas� de�ildi. Çok sevinmi�ti. Ne diyece�ini bilemedi, sadece gülümse-

yerek kafas�n� “evet” anlam�nda sallayabildi.

Peygamberimiz, k�z�n elinden tutup onu evine götürdü. Evdeki herkes bu minik misafiri 

sevinçle kar��lad�. Elini yüzünü y�kay�p saçlar�n� tarad�lar. Ona güzel elbiseler giydirdiler. 

Bayram harçl��� da verdiler. 

K�sa bir süre sonra küçük k�z oyun oynamak için d��ar�ya ç�kt�. Medine sokaklar�ndaki en 

mutlu çocuk �imdi oydu!

Hatice I��lak
(Birdirbir Dergisi, Aral�k 2006)

n-

-

ee 

e-e-e--e-eeee
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1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’in (as) Örnek Ki�ili�i

17 HARFTEN 3 KEL�MEYE
Size 6 adet A harfi, 3 adet S harfi, 3 adet H harfi, 3 adet B harfi, 1 adet � harfi 

ve 1 adet de E harfi verelim. Toplam 17 adet olan bu harflerden üç kelime 
olu�turacaks�n�z. Birincisi “Hz. Peygamber’in (as) devrine yeti�mi�, Müslüman 

olarak Hz. Peygamber’i (as) görmü�, O’nun sohbetinde bulunmu� ve Müslüman 
olarak ölmü� kimse” anlam�na geliyor. Di�er ikisi de bu kelimenin ço�ullar�. 

Buldunuz mu? Peki bu özelli�i ta��yan kimleri biliyorsunuz. Listeleyiniz.

�HT�YARLATAN SURE
Peygamberimizin (as), özellikle içinde bulunan bir ayetten dolay� kendisini ihtiyarlatt���n� 
söyledi�i sure ve bu ayet a�a��dakilerden hangisidir? Sure ad�n� ve ayeti daire içine al�n�z.

“Emrolundu�un 

gibi dosdo�ru ol.”

“Sen af yolunu tut. �yili�i emret. Cahillerden yüz çevir.”

“Yaratan 

Rabbinin ad�yla 

oku! O, insan� 

‘alâk’tan yaratt�.”

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim.” 

Alâk 
Suresi 

Mâide 
Suresi 

A’râf 
Suresi

Hûd 
Suresi

17 HARFTEN 3 KEL�MEYE
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ATLAYA
ZIPLAYA
Yandaki tabloda 25 harfin 
aras�nda bir kelime gizlidir. 
Renkli olan kutudan ba�layarak 
herhangi bir yönde çapraz 
ilerleyerek bu gizli kelimenin 
harflerini bulunuz. Bir de 
ipucumuz var size: Bulaca��n�z 
kelime Peygamberimizin (as) 
ailesini ifade etmek için kullan�l�r. 

K M E P O

A T F H R

Y � L Ç I

S E N � Z

Ü Y B D G

2. KUR

Siyer

EKS�LER ARTILAR, AKLIMIZI ALDILAR
“Hz. Peygamber’in (as) ahlak� nas�ld�?” diye sorulunca Hz. Ai�e (ra) annemiz ne 
cevap vermi�ti, biliyor musunuz? A�a��daki �ifreyi çözebilirseniz ö�reneceksiniz. 
Üstelik “Biz de Peygamberimiz (as) gibi nas�l güzel ahlâk sahibi olabiliriz?” 
sorusunun cevab�n� da…

�ifreyi çözmek son derece kolay: Kutucuklar�n altlar�ndaki 
yönlendirmeleri takip edin, yeter. Örne�in kutucu�un alt�ndaki harfin 
yan�nda parantez içinde “+ 2” varsa bu harften iki sonraki harfi kutuya 
yazacaks�n�z. “–3” varsa üç harf  öncekini…

K�sacas� “+” gördü�ünüz yerde say� adedince alfabede ileri,  “–” 
gördü�ünüz yerde ise say� adedince geri gideceksiniz. Bu kadar basit!

M(+2) O(–1) Y(–3) U(–8) D(–4) A(+9) M(–1) E(–5) H(+4) Ö(–8)

E(+8) �(+2) T(–3) I(–10) L(+2) A(+4) M(–5) Ü(–5)
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Haz�rl�k Sorular�

1. Sözümüzde durmam�z niçin önemlidir?
2. Bir haks�zl��a u�rad���n�zda neler hissedersiniz?
3. Birine kar��l�k beklemeden herhangi bir yard�mda bulundunuz mu? 

Niçin?
4. “Adalet mülkün temelidir.” sözünden ne anl�yorsunuz?
5. Bir arkada��n�zla yapt���n�z bir program için belli bir saatte bulu�mak 

üzere anla�t���n�z� hayal ediniz. Arkada��n�z randevuya gelmedi ve 
herhangi bir haber de vermedi. Ne hissederdiniz?

6. “Affetmek büyüklüktür.” sözünden ne anl�yorsunuz? Buradaki büyüklük 
kelimesiyle kastedilen nedir?



ahlak

ÜN�TE

1

1. Ho�görülü ve Ba���lay�c� Olal�m

2. Yard�mla�al�m

3. Sözümüzde Dural�m

4. Adaletli Olal�m 

5. Özverili Olal�m

^

ÜN�TE

1

1. Ho�görülü ve Ba���lay�c� Olal�m

2. Yard�mla�al�m

3. Sözümüzde Dural�m

4. Adaletli Olal�m 

5. Özverili Olal�m



Ba���lamak hatal� ki�inin özrünü kabul etmek, affetmek demektir. Ho�görü ise anlay��la 
kar��layabilmek, müsamahal� olmak anlamlar�na gelir.

Ho�görü ve ba���lama kavramlar�, yap�lan bir hatadan dolay� ki�iyi cezaland�rmama, 
ceza uygulamas�ndan vazgeçme �eklinde de ifade edilebilir. Kusur, kabahat, hata ve 
yanl��� ba���lamak, yap�lan bu tür davran��lardan dolay� cezaland�rmamak, hak etti�i 
hâlde cezaland�rmay� de�il de affetmeyi tercih etmek dinimizce tavsiye edilen ahlâkî 
erdemlerdendir.

Allah’�n günahkâr kullar�n� affetmesi gibi müminler de birbirlerini affetmesini bil-
melidirler. Kur’an, Müslümanlara ba���lamay� önerir; müminlerin affedici olmalar�n� 
tavsiye eder; affedenleri Allah’�n sevece�ini haber verir. Müminlerin özelliklerini sa-
yarken de onlar�n affedici olduklar�n� bildirir. Peygamberimizin (as) yumu�ak davra-
n���n� da onaylayarak ona affedici olmas�n� ö�ütler: “Allah’�n rahmeti sayesinde sen 
onlara kar�� yumu�ak davrand�n. E�er kaba, kat� yürekli olsayd�n onlar senin etraf�n-
dan da��l�p giderlerdi. Art�k sen onlar� affet. Onlar için Allah’tan ba���lama dile…” (3 / 
Âl-i �mrân Suresi, 159. ayet)

Peygamberimiz (as) intikamc� de�il, ba���lay�c� 
ve affedici idi. Çünkü o âlemlere rahmet olarak 
gönderilmi� bir peygamberdi. Bu sebeple de aff�n 
ve ba���laman�n en güzel uygulay�c�s�yd�. Nitekim 
Kur’an-� Kerim’de Peygamber Efendimizin (as) 
müminlere kar�� çok �efkatli ve pek merhametli 
oldu�u belirtilmi�tir. Onun yumu�ak huylulu�u, 
tatl� sözü, merhametli bir kalbe sahip olu�u, hata 

yapanlar� affetmesi, ceza vermekten kaç�n-
mas�, kendisine büyük kötülük yapanlar� 
bile ba���lamas� insanlar� etkilemi�tir. Pek 
çok kimse ondaki bu affedicilik sebebiyle 
Müslüman olmu�tur. Onun insan e�itimin-

deki en güzel metotlar�ndan biri de af ve 

ba���lamad�r.

1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

Onlar bollukta ve darl�kta Allah yolunda 
harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanlar� 
affedenlerdir.  Allah iyilik edenleri sever.

3 / Âl-i �mrân Suresi, 134. ayet

A

Sen af yolunu tut, iyili�i emret, cahillerden yüz 
çevir.

7 / A’râf Suresi, 199. ayet

A

P
v
g
v
K

Kim insanlara merhamet etmezse
Allah da ona merhamet etmez.

Hadis-i �erif

K
m
o
ta

Mümin hem ba�kalar�yla iyi geçinen 
hem de kendisiyle iyi geçinilen kimsedir.

Hadis-i �erif

Allah Teâlâ affetmeyi bilen kulunun 
de�erini art�r�r.

Hadis-i �erif
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2. KUR

Ahlâk

Yard�mla�ma, ki�inin sahip oldu�u imkânlar� ba�kalar�n�n yarar�na sunmas�, insanla-

ra s�k�nt�lar�n� gidermede destek olmas�d�r. Ba���, cömertlik, dayan��ma, hay�rseverlik, 

fedakârl�k, iyilik gibi di�er baz� olumlu kavramlarla ili�kilidir. Bencillik, cimrilik, vurdum-

duymazl�k, menfaatçilik gibi kavramlar ise yard�mla�ma ile z�t bir anlam ta��r.

�slâm, toplum hâlinde ya�aman�n do�al bir so-

nucu olarak yard�mla�may� hayat�n merkezine 

yerle�tirmi�, maddî ve manevî aç�dan dinî ve 

ahlâkî bir görev saym��t�r. Çünkü hem ba�kala-

r� ile ya�amak, hem yard�ma ihtiyaç duymamak 

imkâns�zd�r.

Yard�mla�ma konusunda temel ölçü �u ayet-i keri-

mede ifade edilmi�tir: “�yilik ve takva (Allah’a kar�� 

gelmekten sak�nma) üzere yard�mla��n. Ama günah ve dü�manl�k üzere yard�mla�may�n.” 

(5 / Mâide Suresi, 2. ayet)

Yard�m�n özünde fedakârl�k ve ba�kalar�n� dü�ünme vard�r. Çünkü yard�mla�ma denildi-

�inde maldan sevgiye kadar her �eyin ba�kalar�yla payla��lmas� söz konusudur. Üstelik iyi 

ve kötü bütün zamanlarda ve her yerde… Nitekim Kur’an-� Kerim’de “bir sald�r�ya u�ra-

d�klar�nda yard�mla�anlar” (42 / �ûrâ Suresi, 39. ayet) için mükâfat vadedilmektedir.

Yard�mla�ma ile birlik ve beraberlik duygular� 

geli�ir, karde�lik anlay��� yayg�nla��r, insanlar 

aras�nda çe�itli sebeplerle olu�abilecek kin, 

nefret, k�skançl�k ve dü�manl�k gibi kötü duy-

gu ve dü�ünceler engellenmi� olur. Sevgiy-

le i� bölümü yap�larak toplumsal dayan��ma 

sa�lanm�� olur. Yard�mla�man�n yayg�n oldu-

�u toplumlarda dostluk duygular� güçlü olur; 

zenginlik ve refah artar, fakirlik azal�r, dinimi-

zin ho� görmedi�i dilencilik ortadan kalkar; 

h�rs�zl�k ve gasp gibi haramlar�n i�lenmesi en 

alt düzeye iner.
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Müslüman Müslüman�n karde�idir. Ona 
zulmetmez. Onu yaln�z b�rakmaz. Kim 
karde�inin ihtiyac�n� giderirse Allah da 
onun ihtiyac�n� giderir. Kim bir Müslü-
man�n bir s�k�nt�s�n� giderirse Allah da 
onun k�yamet s�k�nt�lar�ndan bir s�k�n-
t�s�n� giderir. Kim Müslüman karde�inin 
ay�b�n� örterse Allah da k�yamet günün-

de onun ay�b�n� örter.

Hadis-i �erif
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Sözünde durmak, dürüstlü�ün, do�rulu�un ve güvenilirli�in gere�idir. Müslüman, bir 

söz verdi�i zaman bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Çünkü bu, Müslümanl���n ol-

mazsa olmaz �art�d�r. Sözünde durmamak, Peygamberimiz (as) taraf�ndan “münaf�kl�k” 

say�lm�� ve kesinlikle uzak durulmas� gereken bir davran�� olarak anlat�lm��t�r. Sözünden 

caymak, vaat etti�i �eyi yerine getirmemek, anla�malara uymamak gibi kötü s�fatlar Müs-

lümanlara yak��maz.

Kur’an’da ve hadislerde üzerinde en çok 

durulan konulardan biri de sözünde dur-

makt�r. Sözünde durmak insanlar aras� 

ili�kilerde söz konusu oldu�u gibi Allah’a 

verilen sözler için de geçerlidir: “Antla�ma 

yapt���n�z zaman, Allah’a kar�� verdi�iniz sözü 

yerine getirin. Allah’� üzerinize �ahit tutarak peki�-

tirdikten sonra yeminlerinizi bozmay�n. �üphesiz 

Allah yapt�klar�n�z� bilir.” (16 / Nahl Suresi, 91. 

ayet)

1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

3 Sözümüzde Dural�mSözümüzde Dural�m

Verdi�iniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz 
(veren sözünden) sorumludur.

17 / �srâ Suresi, 34. ayet

A

Yard�m Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar

� Yard�m� Allah r�zas� için yapmal�y�z (2 / Bakara Suresi, 272. ayet).

� Kar��l���nda hizmet, övgü ve mükâfat beklememeliyiz (76 / �nsan Suresi, 8-l0. ayet-
ler).

� Yard�m� ba�a kakmamal�y�z (2 / Bakara Suresi, 263-264. ayetler).

� Sevdi�imiz �eylerden vermeliyiz (3 / Âl-i �mrân Suresi, 92. ayet).

� Yard�m olarak verdiklerimiz baya�� ve de�ersiz �eyler olmamal� (2 / Bakara Suresi, 
267. ayet).

� Yard�m� hak edenlere ve iffetleri sebebiyle isteyemeyenlere ula�t�rmal�y�z (2 / Baka-
ra Suresi, 273. ayet).

� Ba�kalar�n� te�vik etmek amac�yla zekât� aç�ktan vermeli, ama gösteri�e kap�lmamak 
için sadaka ve benzeri yard�mlarda gizlili�e dikkat etmeliyiz (2 / Bakara Suresi, 271. 
ayet).

Münaf���n alameti üçtür:
Konu�unca yalan söyler.

Söz verince sözünde durmaz.
Kendisine bir �ey emanet edildi�inde 

h�yanet eder.

Hadis-i �erif

münaf�k: Asl�nda inanmad��� hâlde inand���n� söyleyerek mümin görünen kimse.
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Ahlâk

Sözünde duran insanlar� Allah sever. Sö-

zünden dönmemek ve vaat ettiklerini ye-

rine getirmek Allah’a ait özelliklerdendir. 

Allah, kullar�na da bu güzel özelli�i emret-

mektedir. Raz� olaca��n� ve kurtulu�a erdi-

rece�ini bildirdi�i güzel insanlar�n özellikleri 

aras�nda sözünde durmay� da saymaktad�r. 

Sözünde duran kimseler, içinde ya�ad�klar� 

toplum taraf�ndan da sevilirler. Dürüstlükle-

ri, do�ruluklar� ve güvenilir olu�lar� sebebiy-

le herkes onlara sayg� duyar. Sözünde dur-

mayan insanlara ise hiç kimse güvenmez. 

Bütün insanlar sözünden dönen insanlar� 

d��larlar.

Emanetlere ihanet etmemek de sözünde 

durman�n bir ba�ka boyutudur. Emanet de-

nince bunu, yaln�zca dar anlam�yla, verilen 

bir �eyi bir süre için saklama �eklinde anlamamak gerekir. Üstlenilen her türlü görev 

ve sorumluluk ki�inin üzerindeki bir emanettir. Bu görev gere�i gibi yerine getirilmezse 

emanete ihanet edilmi� olur. Örne�in birinin verdi�i s�r da bir emanettir, dolay�s�yla s�rr� 

saklamak da emanete riayet demektir.

Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.

5 / Mâide Suresi, 1. ayet

A

Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere 
riayet ederler. 

23 / Mü’minûn Suresi, 8. ayet

A

Adalet, tutarl� ve dengeli davranmak, her �eyin ve herkesin hakk�n� vermek, haks�zl�klar-

dan uzakla�arak orta yolu tutmak, insanlar aras�nda ayr�m yapmadan hükmetmek, her 

�eyi yerli yerine koymak anlamlar�na gelir. Adaletin z�dd� zulümdür.

Adalet ço�unlukla hukuk alan�nda ve mah-

kemeler söz konusu oldu�unda akla gelen 

bir kavramd�r. Oysa siyasal, hukuksal, sos-

yal, ekonomik, ki�isel ve benzeri alanlarda 

da adalet ve zulüm söz konusudur. Çünkü 

adalet, bütün varl�klara kar�� bir davran�� bi-

4 Adaletli Olal�mAdaletli Olal�m

Allah size, emanetleri mutlaka ehline 
vermenizi ve insanlar aras�nda hükmetti�iniz 

zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. 

4 / Nisâ Suresi, 58. ayet

A

Verdi�i sözden dönen kendi aleyhine 
dönmü� olur.  Allah’a verdi�i sözü yerine 

getirene,  Allah büyük bir mükâfat verecektir. 

48 / Fetih Suresi, 10. ayet

A
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Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

çimi, tav�rlarda tutarl�l�k ve den-

ge hâlidir. Kâinattaki her �eyle 

ilgilidir ve hayat�n tamam�n� ku-

�atan bir kavramd�r. Toplumsal 

yap�n�n da temelidir.

Özveri, ki�isel ç�karlar� bir kenara b�rakabilmek, fedakârl�kta bulunabilmektir. Allah’�n 

ho�nutlu�unu kazanma amac�yla veya kutsal de�erler ad�na ya da toplumun genel yara-

r� için ki�isel ç�kar ve beklentilerden vazgeçmektir.

Özverili olmak, bir toplumda yer etmi�se o toplumda bencil, ç�karc�, menfaatçi insan-

lar tutunamaz. Özverili insanlar sayesinde pek çok toplumsal sorun kolayca halledilir, 

insanlar aras�nda iyilik dalga dalga yay�l�r. Özveri ve fedakârl�k kendini daha çok, zor 

zamanlarda gösterir. Özellikle sava� zamanlar�nda sergilenen özverili davran��lar hem 

sevap bak�m�ndan hem de di�er insanlara cesaret verip onlar� da te�vik etmesi bak�m�n-

dan övülmü�tür.

“Mallar�n� Allah yolunda harcayanlar�n durumu, yedi ba�ak bitiren ve her ba�akta yüz tane 

bulunan bir tohum gibidir.” (2 / Bakara Suresi, 261. ayet) ayeti Müslümanlar� fedakârl��a 

yönelten te�viklerin ba��nda gelir. Peygamberimizin (as) bizzat sergiledi�i fedakârl�k örnek-

leri, mal� ve can�yla her türlü fedakârl��a zaten haz�r olan Müslümanlar� ayr�ca te�vik edici 

olmu�tur. Hz. Ebu Bekir ve Abdurrrahman b. Avf gibi sahabîler baz� durumlarda mallar�-

n�n tamam�n� Allah yolunda harcayarak çok üstün fedakârl�klar göstermi�lerdir.

Özveri, tarih boyunca Allah’�n dinini yüceltmek gayesiyle çal��an insanlar�n davran��lar�n-

da s�k s�k görülür. Mal�ndan, mülkünden, rahat�ndan, sahip oldu�u bütün imkânlar�ndan 

sadece Allah r�zas� için vazgeçerek fedakârca hizmetlere ko�an insanlara tarihimizde s�k-

ça rastlan�r. Kendini dinin ve ahlâkî güzelliklerin insanlara ula�t�r�lmas�na adayan nice 

fedakâr insan sayesinde bugün �slâm ö�renilip ya�anabilmektedir.

5 Özverili Olal�mÖzverili Olal�m

Ey iman edenler! Kendiniz, ana baban�z ve en yak�nlar�n�z�n 
aleyhine de olsa Allah için �ahitlik yaparak adaleti titizlikle 

ayakta tutan kimseler olun. (�ahitlik ettikleriniz) zengin veya 
fakir de olsalar (adaletten ayr�lmay�n). Çünkü Allah ikisine 

de daha yak�nd�r. (Onlar� sizden çok kay�r�r.) Öyle ise adaleti 
yerine getirmede nefsinize uymay�n. E�er (�ahitlik ederken 

gerçe�i) çarp�t�rsan�z veya (�ahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) 
�üphesiz Allah yapt�klar�n�zdan hakk�yla haberdard�r. 

4 / Nisâ Suresi, 135. ayet

A
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Ahlâk

Özveri denildi�inde ba�ta bizzat Peygamberimiz (as) olmak üzere �slâm’�n ilk dönemin-

de ya�anan zorluklara gö�üs geren sahabe akla gelir. Mekke döneminde ya�anan i�ken-

celer kar��s�nda taviz vermeden sabretmeleri, boykot edildiklerinde açl�k ve yoksullu�a 

dayanmalar�, hicret etmeleri istendi�inde mallar�n� mülklerini b�rak�p inançlar� u�runda 

vatanlar�n� terk etmeleri, Medineli Müslümanlar�n Mekke’den gelen karde�leriyle her 

�eylerini payla�malar�... Bütün bunlar ve benzeri olaylar, sahabenin ortaya koydu�u öz-

verili davran��lara birer örnektir.

HZ. AL� VE HIRSIZ
Hz. Ali, bir gün, mescide geldi. Mescidin kap�s�nda bir adam duruyordu. Hz. Ali, bu 
adamdan, kendisi mescitten ç�kana kadar bine�ine sahip ç�kmas�n� istedi. Hz. Ali 
mescide girdikten sonra, adam hayvan�n yular�n� al�p kaçt�. Hayvan� ortada ba��bo� 
b�rak�verdi. Hz. Ali mescitten ç�karken elinde iki dirhem para vard�; adam� yapt��� 
yard�mdan dolay� ödüllendirmek istiyordu. Fakat bir de ne görsün: Hayvanca��z tek 
ba��na, hem de yular� da çal�nm�� olarak kap�da bekliyor. Yapacak bir �ey yoktu. Hz. 
Ali evine döndü.

Daha sonra, yan�nda çal��an çocu�u yeni bir yular almas� için çar��ya gönderdi. 
Çocuk, iki dirheme bir yular ald�. Hz. Ali yular� görünce �a��rd�. Bu yular, çal�nan yular 

de�il miydi? 
H�rs�z, onu 
çocu�a iki 
dirheme 
satm��t�. 
Bunu gören 
Hz. Ali, �öyle 

dedi:

“�nsan, sabretmemekle sa-
dece, helâl olan r�zk�n� hara-
ma çevirir. Asla, kendisine 

takdir edilen r�zk� 
artt�ramaz.”

OKUMA PARÇASI
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DÜ�ÜN
Abdullah b. Âmir anlat�yor:

Bir gün Resûlullah (as) bize gelmi�ti. O zamanlar henüz 
çocuktum. Oynamak için soka�a ç�km��t�m. Annem, 
“Abdullah, buraya gel! Bak sana ne verece�im!” diye 
beni ça��rd�. Hz. Peygamber (as), anneme, “Ona ne 
verecektin?” diye sordu. Annem de “Bir hurma verecektim.” dedi. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber (as) anneme �unu söyledi: “E�er çocu�a bir �ey vermeseydin, 
senin hakk�nda ‘Bir yalan söyledi.’ diye yaz�lacakt�.”

Abdullah’�n anlatt��� bu olay� dü�ününüz. Günlük hayatta insanlar�n önemsemedi�i 
fakat yalan olarak kabul edilecek söz ve davran��lar� yaz�n�z.

SAKLAMBAÇ

1. �badetlerin bize 
kazand�rd��� 
güzelliklerden 
baz�lar�n� karelere 
gizledik. Bakal�m, 
kaç tanesini 
bulabileceksiniz?

2. �badeti ne için 
yapar�z? Koyu renkli 
kutucuklardaki 
harfleri do�ru 
s�ralayabilirseniz 
cevab� bulmu� 
olacaks�n�z.

1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

B M U T L U L U K V Y L

A P B Z S O S A H B S O

C N E D E P G F K S A O

E G R D V C C E A E Y A

N D E H A Ö C D Z V G S

N � K A P M U A O G I A

E � E Y Z E N K E � U B

T N T I Y R N A H N T I

Z G O R L T V R G G V R

S O R U M L U L U K Y Z

M L T E K � F I O � J M

H U Z U R K D K A R Z T
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Ahlâk

�K�NC�LER� S�Z YAZIN! bir ayet

bir hadis bir atasözü
Temizlenmek için mal�n� 
hayra veren en muttakî 
(Allah’a kar�� gelmekten en 
çok sak�nan) kimse o ate�ten 
uzak tutulacakt�r. O, hiç 
kimseye kar��l�k bekleyerek 
iyilik yapmaz. (Yapt��� iyili�i) 
ancak yüce Rabbinin r�zas�n� 
istedi�i için ( yapar).

(92 / Leyl Suresi, 17-20. ayetler)

Cömert ki�i, Allah’a 
yak�n, cennete yak�n, 
insanlara yak�n ve 
cehennem ate�inden 
uzakt�r.

Cimrinin zarar� 
cömerdin kâr�ndan 
fazla olur.

bir ayet

Yukar�da cömertlikle ilgili bir ayet, bir hadis, bir de atasözü bulunmaktad�r. 
�kincileri de siz bulunuz.

bir hadis

bir atasözü
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2 Zümra hangi 
peygamberin ad�n� 

saymay� unuttu? Bula-
bildiniz mi? Yandaki 

kutuya yaz�n�z.

Baba: Çocuklar, nas�l gidiyor, memnun 
musunuz hâlinizden?

Halil: �yi, birçok yeni �ey ö�reniyoruz.

Zümra: Bence de iyi. Bir de havalar bu kadar 
s�cak olmasa!

Baba: Eee, her güzelli�in bir bedeli var. 
Zorluklara katlanmaz, sabretmezseniz 
istediklerinizi öyle kolayca elde edemezsiniz.

Halil: Baba, dün hocam�z tarih boyunca binlerce peygamberin geldi�ini söyledi, 
gerçekten o kadar çok mu?

Baba: Evet o�lum. �lk peygamber Hz. Âdem’le (as) son peygamber …………………. 
aras�nda say�lar�n� bilmedi�imiz kadar çok peygamber gelmi�tir.

Zümra: O zaman binlerce çe�it, farkl� farkl� din getirmi�ler, öyle mi?

Baba: Hay�r yavrum. Bütün peygamberler insanlar� ayn� �eye, yani tevhide davet 
etmi�lerdir.

Halil: Biz kelime-i tevhidi ö�rendik.

Baba:  Söyle de, bir de senden duymu� olal�m o zaman.

Halil: ……………………..

Baba:  Güzel! Peki anlam�n� da ö�rendiniz mi?

Zümra: Tabii. Onu da ben söyleyeyim:…………….

Baba: Bu arada ben de size ufak bir s�nav yapay�m, ister misiniz?

Zümra ve Halil: Olur. Ö�rendiysek zaten cevab� haz�r!

Baba: Bizlere Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran peygamberlerin adlar�n� biliyor musunuz?

Zümra: Ben hocam�z�n ö�retti�i s�ray� bile biliyorum: Âdem, �dris, Nuh, Hud, Salih, 
�brahim, Lût, �smail, �shak, Yakub, Yusuf, �uayb, Harun, Musa, Davud, 
Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, �lyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, Muhammed.

Baba: Aferin sana!

Halil: Bir aferin de ben isterim.

Zümra: Niyeymi�? Sen saymad�n ki ben sayd�m!

Halil: Ama bir peygamberin ad�n� unuttun! Onu da ben buldum. 

1
A�a��da bir baba 

ile iki çocu�unun konu�-
ma metni bulunuyor. Bo� 

b�rak�lan yerleri uygun �ekilde 
tamamlay�n�z.

u Genel De�erlendirme

1
A�a��da birA d biA�a��da bir

Kur Sonu Genel De�erlendirme
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3 Yüce Rabbimizi 
k�sa ve öz bir �ekil-

de bizlere anlatan �hlâs 
Suresi’nde yandaki bilgile-
rin hangileri verilmektedir? 
Uygun ifadelerin ba��ndaki 

kutucu�u i�aretleyiniz.

� Bütün evreni yaratm�� oldu�u
� Samed oldu�u
� Allah’�n peygamberler göndermi� oldu�u
� Do�urmam�� ve do�mam�� oldu�u
� Gayb� ancak Allah’�n bildi�i
� Bir ve tek oldu�u
� En güzel isimlerin O’na ait oldu�u
� Allah’�n ezelî ve ebedî oldu�u
� Hiçbir �eyin O’na denk ve benzer olmad���               

4
Tablonun ilk sütununda 

yaz�lanlar hangi namaza/namaz-
lara uygunsa ilgili kutucu�a �� 

i�areti koyunuz.

Sabah 
Namaz�

Ö�le 
Namaz�

�kindi 
Namaz�

Ak�am 
Namaz�

Yats� 
Namaz�

Cuma 
Namaz�

Cenaze 
Namaz�

2 rekât farz � �

2 rekât sünnet

3 rekât farz

4 rekât farz

4 rekât sünnet

Ka’de-i Ahîre

K�yam

Niyet

Rükû

Secde

Tekbir
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5 “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir �eyi ortak 
ko�may�n. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 

yak�n kom�uya, uzak kom�uya, yan�n�zdaki arkada�a, yolcuya, elinizin 
alt�ndakilere iyilik edin. �üphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” 

4 / Nisâ Suresi, 36. ayet

Yukar�daki ayette Rabbimizin bize emretti�i güzel ahlâk ilkeleri 
a�a��dakilerden hangileridir? ��aretleyiniz.

�  Adalet
�  Af
�  Allah’a e� ya da denk tan�mamak
�  Ana babaya iyi davranmak
�  Cömertlik
�  Di�erkâml�k
�  �badet
�  �yilik
�  Kul hakk�na sayg� göstermek

� Kom�u ve arkada�lara iyi 
davranmak

�  Manevî de�erleri korumak
�  Özverili olmak
�  Sayg�l� olmak
�  Sorumluluk
�  Sözünde durmak
�  Yard�mla�mak
�  Yoksullara iyi davranmak

a. Hz. Muhammed (as) peygamberlerin  

(ilkidir / sonuncusudur)

b. Allah�n Resûlü (as), ashab�ndan daha  ibadet ederdi. 

(çok / az)

c. Peygamberimiz (as) ramazan�n  itikâfa girerdi. 

(son on gününde / ilk üç gününde)

d. Resûlullah (as) insanlara �slâm’�    anlat�yordu. 

(sab�rla / k�zg�nl�kla)

e. Sevgili Peygamberimiz (as) bir toplant�ya kat�ld���nda   
otururdu. 

(ba�kö�eye / bo� olan yere)

6
A�a��daki cümlelerde bo� b�rak�lan yerleri 

parantez içinde verilen kelime ya da ifadelerden birisi 
ile tamamlay�n�z.
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7
“Ey iman edenler! Allah’a 

kar�� gelmekten sak�nman�z için 
oruç………………….. farz k�l�nd��� gibi, size de 

farz k�l�nd�.” (2 / Bakara Suresi, 183. ayet)

 Yukar�daki ayet mealinde bo� b�rak�lan 
yere yandaki kutucukta verilenlerden 

hangisi gelmelidir?

a. Sizden sonrakilere

b. Hristiyanlara

c. Yahudilere

d. Sizden öncekilere

a. Mah�er

b. K�yamet

c. Sûr

d. Ba’s

8 Evrenin 
varl���n�n son bulup 
yok olmas�na ne ad 

verilmektedir?

a. Oruçlu oldu�umuzu unutarak yiyip içmek

b. Güne� batt� sanarak iftar etmek

c. A�za giren ya�mur damlas�n� bilerek yutmak

d. A��zda kalan nohut tanesinden büyük art��� 
bilerek yutmak

a

b

c

d

9

A�a��dakilerden 
hangisi 

orucumuzu 
bozmaz?

a. Teravih namaz� ramazan ay�nda k�l�nan sünnet bir 
namazd�r.

b. Bayram namaz� y�lda iki kez k�l�n�r.

c. Cenaze namaz� ayakta k�l�nan bir namazd�r.

d. Teravih namaz� ak�am namaz�ndan sonra k�l�n�r.

t bir

�r.

10
Yan tarafta 

verilenlerden hangisi 
yanl��t�r?



Kaynakça
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Adem Kandemir, Alpaslan Durmu�, Dudu Ekinci, Hatice I��lak ve �lyas Aslan. Hz. Peygamber’in Hayat�. 
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ahiret: Ölümle ba�layan, dünya hayat�ndan farkl� ve sonsuz 

olan hayat, öbür dünya, öteki dünya.

amel: Bir kimsenin dinin buyruklar�n� yerine getirmek için 

yapt��� �ey, i�, eylem, ibadet tarz�.

ba’s: Öldükten sonra yeniden dirilme.

bedevî: Çölde, çad�rda ya�ayan göçebe.

din: Ak�l sahibi insanlar�n kendi bilinçli seçimleriyle tercih 

ettikleri; onlar� iyi, güzel ve do�ru olan �eylere yönlendiren 

ilâhî hüküm ve ö�ütler bütünü.

ensar: Mekke’den Medine’ye hicret eden Sevgili 

Peygamberimizi (as) ve arkada�lar�n� Medine’ye kabul eden ve 

onlara her türlü yard�m� yapan Medineli Müslümanlar.

farz-� kifaye: Müslümanlar�n tek tek de�il topluca sorumlu 

olduklar�, ama içlerinden bir veya birkaç ki�inin yapmas�yla 

di�erleri üzerinden o ibadetle ilgili sorumlulu�un kalkt��� yü-

kümlülüktür.

fecr: Güne�in do�mas�ndan önce beliren tan yeri a�armas�, 

�afak sökmesi, gün a�armas�. 

hanif: Hz. �brahim’in (as) tebli� etti�i hak din üzere olan 

ve Allah’�n birli�ini kabul eden müminlere denir. Hz. 

Muhammed’in (as) ya�ad��� Hicaz bölgesinde, az da olsa 

hanifler vard�. 

haram: Dinimizin yap�lmas�n� ya da yenip içilmesini kesin bir 

�ekilde yasaklam�� oldu�u �eyler.

ha�ir: �nsanlar�n hesap vermek üzere Allah’�n huzuruna 

toplanmas�.

helâl: Dinimizce yap�lmas� ya da yenip içilmesi serbest 

b�rak�lm�� �eyler.

hutbe: Cuma ve bayram namazlar�nda minberde okunan dua 

ve verilen o�üt.

ilâh: Kendisine tap�lan, ibadet edilen varl�k, mâbud. 

inkârc�: Peygamberi ve onun Allah’tan getirdi�i buyruklar� 

kabul etmeyen ki�i. 

�slâm: Bar�� ve esenlik, selamet, ba�lanma, boyun e�me, 

teslim olma, selam verme, hay�r ve iyilik dileme.

itikâf: �nsanlardan ayr�, tenha bir yere çekilerek yap�lan bir 

ibadet.

kamet: Farz namazlardan önce namaz�n ba�lad���n� bildiren, 

ezana benzeyen sözlerdir. Ezandan fark� ìhayye ale’l-felâhî 

cümlesinden sonra ìkad kâmeti’s-salâhî cümlesinin eklenmesidir.

kayser: Bizans hükümdarlar�na verilen isim.

kelime: Söz, sözcük.

kisra: Sasani hükümdarlar�na verilen isim.

mah�er: �nsanlar�n dünya hayat�nda yapt�klar�n�n hesab�n� 

verecekleri yarg�lama yeri.

mesh: Bir �eyi elle s�vazlama anlam�na gelen bu kelime abdest 

al�rken �slak eli ba�a, enseye; teyemmüm al�rken de topra�a 

vurulan eli, kol ve yüze sürmeyi ifade eder.

minber: Camilerde hatibin ç�k�p hutbe okudu�u merdivenli, 

yüksekçe yer.

mizan: Mah�er günü herkesin amellerinin tart�laca�� adalet 

terazisi.

muhacir: Mü�riklerin dayan�lmaz bask� ve i�kencelerinden 

dolay� yurtlar�ndan ayr�l�p göç etmek zorunda kalan Mekkeli 

Müslümanlar.

mukavk�s: M�s�r hükümdarlar�na verilen isim.

mümin: Allah’a, Hz. Muhammmed’e (as) ve onun bildirdi�i 

her �eye kalpten inan�p boyun e�en ki�i, inançl�, imanl�.

münaf�k: Asl�nda inanmad��� hâlde inand���n� söyleyerek 

mümin görünen kimse.

mü�rik: Allah’�n e�i, orta�� ya da benzeri bulundu�una inanan 

kimse.

nafile: Farz ve vacip olmayan, yap�ld���nda mükâfat verilen, 

terk edildi�inde ceza gerektirmeyen, ki�inin kendi iste�iyle 

yapt��� amellerdir.

nafile ibadet: Yap�ld���nda mükâfat verilen, fakat terk 

edildi�inde ceza gerektirmeyen ibadetler.

necaset: Kan, idrar, d��k�, kusmuk, yenmesi helâl olmayan 

hayvanlar�n eti vb. maddî kirler.

neca�i: Habe�istan hükümdarlar�na verilen isim.

putperest: �badet maksad�yla Allah’tan ba�ka birine veya bir 

�eye sayg� sunup tap�nan, putlar� Allah’a e�, ortak veya benzer 

kabul eden kimse.

rekât: Namaz�n k�yam, k�raat, rükû ve iki secdeden olu�an 

k�s�mlar�ndan her biri.

resûl: �nsanlara Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran, onlar� dine 

ça��ran kimse. Türkçe’de elçi, peygamber, nebi, yalvaç 

kelimeleri de e� anlaml�s� olarak kullan�l�r.

sahabî: Hz. Peygamber’in (as) devrine yeti�mi�, Müslüman 

olarak Hz. Peygamber’i (as) görmü�, onun sohbetinde 

bulunmu� ve Müslüman olarak ölmü� kimse. Ço�ulu sahabe 

veya ashabt�r. 

sûr: �srâfîl taraf�ndan üfürülecek boru. Hz. Peygamber (as), 

sûrun, üflenen bir boru oldu�unu bildirmi�tir. Fakat bu 

borunun nas�l bir �ey oldu�u insanlar taraf�ndan bilinemez.

taharet: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir.

tavaf: Kâbe’yi sola al�p Hacerülesved’in hizas�ndan ba�layarak 

yedi defa Kâbe etraf�nda dönmek.

tefekküre dalmak: Derin derin dü�ünmek, dü�ünceye 

dalmak.

tevekkül: Her konuda Allah’a güvenmek, O’na dayan�p 

teslim olmak.

vaha: Çöllük bölgelerde yüzeye ç�kan yer alt� sular�n�n imkân 

verdi�i tar�m veya yerle�im bölgesi. 

vahiy: Allah’�n peygamberlerine mesajlar�n� bildirmesi.

zeval vakti: Güne�in tepe noktas�n� geçme zaman�. Zeval vak-

tine kadar her �eyin gölgesi bat�ya do�ru dü�erken bu vakitten 

sonra do�uya do�ru dü�meye ba�lar.

Sözlük
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Ö�renci Kitab�

Her �eyi bir hikmetle yaratm�� olan Rabbimiz, iki kitap 
açm��t�r önümüzde: Kudretinin s�n�rs�z ve say�s�z eserleriyle 
dopdolu kâinat ve kendisinin kelâm� olan mübarek Kur’an.

�nsano�lu, Allah’�n, kâinat kitab�nda ve Kur’an’�nda önüne 
açm�� oldu�u ayetlerini okuyarak evrenin ve hayat�n 

s�rlar�n� anlamaya çal���r.

Ve ke�fedilen her bir s�r, kar�ncay� bile incitmeyecek 
hassasl��a sahip daha iyi bir insan olman�n da ilk ad�m�d�r.

Sevgili yavrular�m�z, sizler de bu yolculu�a yaz Kur’an 
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boyayan k��� ve büyüleyen ye�illi�iyle bahar� geride 

b�rakt�k.

Ard�ndan güzelim yaz mevsimi geldi. �imdi yaz 
Kur’an kurslar�nda c�v�l c�v�l bir ne�eyle Allah’�n iki 
kitab�n� okuyup evrenin s�rlar�n� aralaman�n zevkini 

tadacaks�n�z.

Dinimizi Ö�reniyoruz: Yaz Kur’an Kurslar� Ö�renci 
Kitab� adl� bu kitap, sizin yaz yolculu�unuzun rahat 
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etkinliklerle haz�rland�.
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�ST�KLÂL MAR�I

Korkma, sönmez bu �afaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin y�ld�z�d�r, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay�m, çehreni ey nazl� hilâl!
Kahraman �rk�ma bir gül! ne bu �iddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlar�m�z sonra helâl...
Hakk�d�r, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür ya�ad�m, hür ya�ar�m.
Hangi ç�lg�n bana zincir vuracakm��? �a�ar�m!
Kükremi� sel gibiyim, bendimi çi�ner, a�ar�m.
Y�rtar�m da�lar�, enginlere s��mam, ta�ar�m.

Garb�n âfâk�n� sarm��sa çelik z�rhl� duvar,
Benim iman dolu gö�süm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nas�l böyle bir iman� bo�ar,
“Medeniyyet!” dedi�in tek di�i kalm�� canavar?

Arkada�! Yurduma alçaklar� u�ratma, sak�n;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs�zca ak�n.
Do�acakt�r sana va’detti�i günler Hakk’�n...
Kim bilir, belki yar�n, belki yar�ndan da yak�n.

Bast���n yerleri “toprak” diyerek geçme, tan�:
Dü�ün alt�ndaki binlerce kefensiz yatan�.
Sen �ehit o�lusun, incitme, yaz�kt�r, atan�:
Verme, dünyalar� alsan da, bu cennet vatan�.

Kim bu cennet vatan�n u�runa olmaz ki fedâ?
�ühedâ f��k�racak topra�� s�ksan, �ühedâ!
Cân�, cânân�, bütün var�m� als�n da Huda,
Etmesin tek vatan�mdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden �lâhi, �udur ancak emeli:
De�mesin mabedimin gö�süne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki �ahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta��m,
Her cerîhamdan, �lâhi, bo�an�p kanl� ya��m,
F��k�r�r  rûh-� mücerred gibi yerden na’��m;
O zaman yükselerek ar�a de�er belki ba��m.

Dalgalan sen de �afaklar gibi ey �anl� hilâl!
Olsun art�k dökülen kanlar�m�n hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, �rk�ma yok izmihlâl:
Hakk�d�r, hür ya�am��, bayra��m�n hürriyet;
Hakk�d�r, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

    Mehmet Âkif Ersoy
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ÖnsözÖnsöz
Yüce Yaratan’�m�za hamd,
O’nun kulu ve kutlu elçisi, Peygamberimiz Muhammed’e (as) salat ve selam ile…

�nsan her gün edindi�i yeni bilgiler ve birikim sayesinde bir önceki gününden daha zengin bir dünya-
ya sahip olur. Ö�renme süreci özümüzü gürle�tirir, bizleri özgürle�tirir. Hele bu bilgiler sonsuz �efkat 
ve merhamet sahibi Rabbimizden gelmi�se… O, bizi karanl�klardan ayd�nl��a ç�karmak için kulu 
Muhammed’i (as) apaç�k ayetlerle elçi olarak göndermi�tir. Sevgili Peygamberimizin (as) bize bildirdi�i 
ilâhî mesajlar dünden bugüne, bugünden yar�nlara hep yolumuzu ayd�nlatm��t�r.

Sevgili Ö�renciler,

Yaz boyunca devam edece�iniz Kur’an kurslar�, sizlere, önü de sonu da ayd�nl�k bu yolda yürürken 
gerekli olacak ilâhî bilgileri sunar. Bu çat� alt�nda ö�rendikleriniz sayesinde hayat yolculu�umuz an-
lam kazanacak, sizi dünya ve ahiret mutlulu�una götüren bir ya�am süreceksiniz. 

Elinizdeki Dinimizi Ö�reniyoruz kitaplar�, yaz boyunca sürecek olan Kur’an kursu maceran�z� daha 
da zevkli hâle getirmek için haz�rland�. Kitaplar, sade bir dille kaleme al�nd�. Konular�n anlat�ld��� ana 
metinler d���nda birtak�m farkl� bölümlere de yer verildi:

Sözlerin en güzeli
Kur’an-� Kerim’den ayetler

Ayet-i kerime kutucuklar�nda…1

Âlemlere rahmet
olarak gönderilen sevgili

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (as)
örnek sözleri ve davran��lar�

Hadis-i �erif  kutucuklar�nda… 2

Kimi zaman �a��raca��n�z,
kimi zaman “Evet, ben bunu daha önce 
duymu�tum!” diyece�iniz ama mutlaka 

ö�renmekten zevk alaca��n�z ilginç bilgiler

Biliyor muydunuz? kutucuklar�nda…

3

Belki de ilk defa
kar��la�t���n�z kelimelerin 

anlamlar�

Hem sayfa altlar�ndaki minik 
sözlüklerde hem de kitaplar�n�z�n 

sonundaki sözlüklerde…

gaybî: Duyu organlar�n�n alg�lar� 

d���nda kalan, ancak vahiyle 

bilebildi�imiz varl�k alan�.

4

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Melek kelimesinin güç, 

kuvvet, elçilik, idarecilik 

anlamlar�na geldi�ini biliyor 

muydunuz?

Bir müminin ba��na herhangi bir hastal�k 
veya rahats�zl�k gelirse bundan dolay� 

Allah onun günahlar�n�, a�ac�n yaprakla-
r�n� döktü�ü gibi döker.

Hadis-i �erif

Onlar; ba�lar�na bir musibet gelince, “Biz 
�üphesiz (her �eyimizle) Allah’a aidiz ve 

�üphesiz O’na dönece�iz.” derler.

2 / Bakara Suresi, 156. ayet

A
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Bütün bunlar kitaplar�n�z� rahat okuman�z� sa�layacak güzel bir gra� k tasar�mla sizlere sunulmaya çal�-
��ld�. Usta ressamlar�n çizgileri ve güzel foto�ra� ar ile kitaplar�n�z�n görselli�i zenginle�tirildi.

Tüm bu çal��malar Rabbimizin mesaj�n� daha rahat ö�renebilmeniz için üstlendi�imiz görevin bir ge-
re�i olarak yap�ld�. Görevin önemi, kitaplar� haz�rlayan ekibi titiz bir çal��maya yöneltti.

Kitaplar yaz�l�p bir dönem kullan�ld�ktan sonra okuyanlar, kitab� haz�rlayan ekiple bilgi ve görgülerini, 
katk� ve beklentilerini payla�t�lar. Bu sayede daha önce tek kitap olan Dinimizi Ö�reniyoruz, her kur 
için bir kitap olmak üzere üçe bölündü. Baz� k�s�mlar daha anla��l�r olmas� amac�yla yeniden düzen-
lendi. Yeni resimler ve foto�ra� ar eklendi. Baz� etkinlikler de�i�tirildi. Bu çerçevede ikinci y�l de�i�ik-
likleri için bizimle görü�lerini payla�an tüm hocalar�m�za, ö�reticilerimize ve de�erli ö�rencilerimize 
te�ekkür ediyoruz. Burada isimlerini anmak, her birine gönülden te�ekkürlerimizi sunmak bizler için 
zevkli bir görev:

Abdullah Gelgör, Abdülkadir Aytimur, Adil Gülmez, Asl� Ayd�n, Ayhan Ba�ak, Ay�e Aslan, Beyza Kaba-
ta�, Beyza Nur Öztop, Beyza Poyraz, Bilal Ayd�n, Bülent Dilmaç, Cahit Ezerbolato�lu, Cihangir Aksu, 
Elif Çakar, Enes Erdem, Fat�ma Y�ld�z Kenan, Fatih Ediz, Fatma Erdem, Hakim Ak�n, Halil Ek�i, Halit 
Gülmez, Hülya Alper, Kas�m Y�lmaz, Kübra Ayd�n, Lamia Kenan, Mahbube Çiftçi, Mehmet Demir, Meh-
met Furkan Otrar, Mehmet Keskin, Mehmet Ya�ar �ahin, Mihriban Demirel, Müberra Kapusuz, Na-
gehan Demirel, Nezire Demir, Recai Do�an, Rumeysa Durmu�, Rümeysa Eskiba�, Sena Af�ar, Sena 
Kaya, Serman Kutlu, Sey�  Kenan, Sinan �sko, Süeda Ayd�n, Süleyman Akyürek, Sümeyye Bal, �amil 
Ezerbolato�lu, �eyda Poyraz, Tu�ba Ekinci, Tu�ba Koç, Turgay Gündüz, Tülay Koçyi�it, Ulviye Ezer-
bolato�lu, Yasemin Dilek, Yusuf Kaya, Zahide Poyraz, Zeki Erik, Zi�an Göksan, Zümra Durmu�.

Ayr�ca bu kitab�n haz�rlanmas�na imkân sunan Türkiye Diyanet Vakf�na, böyle bir çal��man�n gerekli-
li�ini fark eden ve fark edilmesini sa�layan meslekta�lar�m�za da te�ekkürlerimizi sunuyoruz. Burada 
size aktard���m�z her bir cümlede katk�lar� olan, çok k�ymetli bilgilerin yan� s�ra bilgiye ula�ma yollar�-
n� da bize ö�reten k�ymetli hocalar�m�za, bütün bu bilgilerin günümüze ula�mas�nda arac� olan pey-
gamber varisi âlimlere bu vesile ile dualar ediyoruz. Gayretlerimizin Allah kat�nda makbul amellerden 
say�lmas� için kitab�n�z�n yazarlar� ve çizerleri olarak biz de sizlerden dua bekliyoruz.

Okudu�unuz bilginin
kitab�n�zda daha geni� ya da farkl� 
bir yönüyle ele al�nd��� yerler ve 

sayfa numaralar�

Yönlendirme kutucuklar�nda…

5

Ö�rendi�iniz konularla ilgili,
keyifle okuyaca��n�z �iirler, hikâyeler vb.

Okuma Parças� kö�elerinde…

6

Ö�rendiklerinizi tekrar
etmenizi ve peki�tirmenizi sa�layacak zevkli, 

e�lenceli,  c�v�l c�v�l etkinlik ve bulmacalar

E�lenelim Ö�renelim sayfalar�nda…

7

Kendinizi s�naman�z,
ne kadar ö�rendi�inizi kontrol 

etmeniz için çok çok kolay sorular

Kur Sonu Genel 
De�erlendirme sayfalar�nda…

3. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

3. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

88

89

Kur Sonu Genel De�erlendirme

2
Yandakilerden 

hangisi kurban kes-

mekle yükümlü olan 

ki�ide bulunmas� gere-

ken bir �art de�ildir?

a. Müslüman olmak

b. zengin olmak

c. ergen olmak

d. erkek olmak 

1  A�a��dakiler-
den hangisi pey-

gamberlere vahiy 

getirmekle görevli 
melektir?

a. Cebrâil

b. Azrâil

c. Mîkâil

d. �srâfîl

3 Dinimizce zengin kabul edilen Müs-

lümanlar, alt�n, gümü� ve para cinsinden 

mallar�n�n kaçta kaç�n� zekât olarak

verirler? 

a. % 50

b. 1/40

c. 1/50

d. % 40

5 Peygamberimize (as) 

�slâm’dan önce güveni-

lirli�inden dolay� Mek-

kelilerin verdikleri isim 

a�a��dakilerden 
hangisidir?

a. Muhammed Mustafa

b. Muhammedü’l-Emin

c. Muhammed Resûlullah

d. Ebu Kas�m Muhammed

4 Dua ne demektir? 

K�saca tan�mlay�n�z.

7
 

Hacca gidince 

ziyaret edilen veya 

hacla ilgili ibadetlerin ya-

p�ld��� kutsal yerlerin adlar�n� 

olu�turan harfler yandaki ku-

tulara kar��t�r�larak yaz�lm��t�r. 

Sizler için biz MEKKE kelime-

sini olu�turan harfleri i�aret-

ledik. Geriye 7 kutsal yer 

ad� kald�. Bulunuz.

A V F E A R

T E M A S B

E K A M E F

E T F Z � E

M K � A K Ü

A A L � R K

D N M E A M

1-   ...........................................

2-  ............................................

3-  ............................................

4-  ............................................

5-  ............................................

6-  ............................................

7-  ............................................

8-  ............................................

MEKKE

6 A�a��daki ilâhî kitaplar�, isimlerinin 

anlam�, gönderilen peygamber, gönderilen 

toplum ile e�le�tiriniz.

İlâhî Kitap

Tevrat

Zebur

İncil

Kur’an-ı 
Kerim

İsminin Anlamı

Okumak, toplamak, bir 

araya getirmek

Müjde, öğreti, öğretici 

Yazılı şey, kitap

Kanun, öğreti

Gönderilen Peygamber

Hz. İsa (as)

Hz. Muhammed (as)

Hz. Musa (as)

Hz. Davud (as)

Gönderilen Toplum

İsrailoğulları

Bütün insanlık

İsrailoğulları

İsrailoğulları 

t

1. ÜN�TE

Meleklere �man

3. KUR

�tikat

SADECE �K� YANLI�
A�a��da melekler hakk�nda yanl�� olan iki cümle var. Bulup yan�ndaki kutucu�u 

i�aretleyiniz. 

Allah’ı tesbih ederler.

Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekillere ve kılıklara bürünebilirler.

Allah’ın emriyle insanı korurlar. 

Asla günah işlemezler. 

Cinsiyetleri yoktur.

Günah işlediklerinde meleklikten çıkarlar.

İlim meclislerine misafir olmaktan hoşlanırlar.

İnsanı önünden ve ardından takip edenleri vardır. 

Kanatları vardır.

Kur’an dinlemekten hoşlanırlar.

Her birinin çok sayıda çocuğu vardır.

Müminlerle birlikte olmaktan hoşlanırlar.

Son derece güçlüdürler.

Son derece süratli varlıklardır.

A�a��da baz� meleklerin adlar� ve görevleri verilmi�tir. 

Bo�luklar� tamamlay�n�z.

Cebrâil ________ MIkÂIl ________

Görevi, ecelleri 

geldi�inde Allah’�n 

izniyle canl�lar�n 

ruhlar�n� almak oldu�u 

için “ölüm mele�i” 

ad�yla da an�l�r. 

Görevi sûra üfürmektir.

^ �

20

21

8

Sûr ve ahiret ha-

yat� hakk�nda bk. 

Dinimizi Ö�reni-

yoruz 2, s. 32

OKUMA PARÇASI

Küçükken derdi ki ninem:

“Gökten usul usul inen 

Her bir kar taneci�ini 

Melekler ta��r bir tanem.”

Meleklerle Beraber

Esra Nur Uçkan

Bir gün de yolda giderken

Aya��m tak�ld� birden.

Dedem dedi ki “Çok �ükür, 

Tuttu melekler elinden.”

Anneci�im derdi bana:

“Güzel davran insanlara,

Kötü i�ler yapma sak�n, 

Küser melek sa� tarafta.”

(Birdirbir Dergisi, May�s 2007)
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3

itikat

ibadet

siyer

ahlâk

- MELEKLERE �MAN

- K�TAPLARA �MAN

- KADER VE KAZAYA �MAN

- HACCA G�D�YORUZ

- KURBAN SUNUYORUZ

- ZEKÂT VE SADAKA

- ALLAH’A YAKARI�: DUA VE TÖVBE 

- HZ. PEYGAMBER’DEN (as) DAVRANI� ÖRNEKLER�

- GÜZEL SÖZLER SÖYLEY�P GÜZEL  
DAVRANI�LARDA BULUNALIM



Haz�rl�k Sorular�

1. Bildi�iniz melek isimlerini say�n�z.
2. Çevrenizdekilere melekler hakk�nda neler bildiklerini sorunuz ve 

cevaplar�n� not al�n�z.
3. Sa��m�zda ve solumuzda bulunup da sevap ve günahlar�m�z� yazan 

meleklerin varl���n� bilmek sizde nas�l bir duygu uyand�r�yor?
4. Meleklerin d���nda görünmeyen ba�ka varl�klar var m�d�r? Ara�t�r�n�z.

1. Kur’an d���nda ad�n� bildi�iniz kutsal kitaplar nelerdir?
2. Allah kimlere vahiy gönderir?
3. 53 / Necm Suresi, 36-62. ayetlerini okuyup geçmi� peygamberlere 

indirilen sahifelerde (suhuf) hangi hikmetlerin ve ö�ütlerin bulundu�unu 
listeleyiniz.

4. Elinizde adres olmadan yola ç�kt���n�z� dü�ünün. Ne gibi s�k�nt�lar ya�ard�-
n�z? Buradan hareketle Allah’�n gönderdi�i kitaplar�n bizim için hayat de-
nen yolculukta nas�l birer yol gösterici oldu�unu arkada�lar�n�zla tart���n�z. 

1. “Allah’�n takdiri” ifadesinin anlam�n� büyüklerinize sorunuz.
2. Bir kar��la�ma öncesinde yapmas� gereken antrenmanlar� yapmayan, 

beslenmesine ve dinlenmesine dikkat etmeyen ve “Kaderimizde yenmek 
ya da yenilmek, ne varsa, o olacakt�r nas�lsa.” diye dü�ünen bir sporcu 
do�ru dü�ünmü� olur mu? Bunu kader ve sorumluluk ile ba�lant�l� olarak 
tart���n�z.



itikat
ÜN�TE

1

1. Meleklere �man ve Önemi

2. Kur’an’da ve Hadislerde Ad� Geçen Melekler

3. Meleklerin Özellikleri

4. Meleklerin Görevleri

5. Meleklerden Ba�ka Gaybî Varl�klar

ÜN�TE

2

1. Kitaplara �man ve Önemi

2. Dört Büyük Kutsal Kitap

3. Sahifeler

ÜN�TE

3

1. Kader ve Kaza Ne Demektir?

2. Kader ve Kazaya �man�n Önemi

3. �nsan�n Kaderi ve Sorumlulu�u ile �lgili Baz� Özellikleri

4. Kur’an-� Kerim’de Kaderle �lgili Baz� Kavramlar

ÜN�TE

1

1 Meleklere �man ve Ö

Ü

1 Kitaplara �man ve

ÜN�TE

3



Melekler, Allah’�n nurdan yaratt��� varl�klard�r. Meleklerin ba�l�ca görevleri Allah’a kulluk 

etmek ve O’nun emirlerini yerine getirmektir. Melekler, Allah’a itaat ve teslimiyetin sem-

bolü olmu� �erefli varl�klard�r.

Meleklerin varl���na inananlar, onlar�n bir k�sm�n�n görevinin, insanlar�n söz ve davra-

n��lar�n� kay�t alt�na almak oldu�unu bilirler. Bu sebeple de meleklerin çevresinde oldu-

�unu bilen müminler, onlar�n varl���ndan dolay� 

daha dikkatli davranarak günahlardan uzak du-

rurlar. Onlar�n varl�klar�yla desteklendiklerinin 

fark�nda olurlar, kendilerini yaln�z hissetmekten 

kurtulurlar. 

Meleklerin Allah’a sürekli ibadet edip O’nu 

tesbih etmeleri, inanan insanlara da hep güzel 

�eyleri ilham eder, onlar� iyiliklere te�vik eder. 

Melekler güzel davran��lar�m�za sevinip o güzel-

li�in ba�ka yerlerde an�lmas�na ve yayg�nla�t�r�lmas�na arac� olurlar. Yapt�klar� dualarla 

müminleri desteklerler. Zor ve s�k�nt�l� zamanlar�nda Allah’�n izni ile müminlere yard�m 

edip onlar�n maneviyatlar�n� yükseltirler. Müminlerin sevinçli zamanlar�nda da bu sevin-

ci payla��rlar.

1. ÜN�TE

Meleklere �man

1 Meleklere �man ve ÖnemiMeleklere �man ve Önemi

Meleklere �man Eden �nsan…

� Kendisini çevreleyen varl�klar�n çe�itlili�ini ve çoklu�unu daha derinden fark 

eder ve Allah’�n kudretine olan hayranl��� artar.

� Meleklerin, kendilerine verilen görevlerde en ufak bir ihmal içinde olmad�k-

lar�n� ve daima görevlerini yerine getirdiklerini bilir. Kendisi de sorumluluk-

lar�n� yerine getirmekte daha özenli olur.

� Yaz�c� meleklerin (kirâmen kâtibîn), kendisinin yapt��� iyi ve kötü her �eyi 

kaydettiklerini bilir; davran��lar�nda daha dikkatli olur.

� Meleklerin kendisi için dua ettiklerini bilir; bundan manevî bir güç alarak 

hem kendisi hem de di�er Müslümanlar için dua eder.
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B�L�YOR MUYDUNUZ?

Melek kelimesinin güç, 

kuvvet, elçilik, idarecilik an-

lamlar�na geldi�ini biliyor 

muydunuz?



3. KUR

�tikat

2 Kur’an’da ve Hadislerde Ad� Geçen MeleklerKur’an’da ve Hadislerde Ad� Geçen Melekler

Cebrâil

Dört büyük melekten biridir. 

Allah’tan ald��� vahyi peygamberlere 

ula�t�rmakla görevlidir. 

De ki:  “Her kim Cebrâil’e dü�man ise bilsin 

ki o,  Allah’�n izni ile Kur’an’�; önceki kitaplar� 

do�rulay�c�, müminler için de bir hidayet 

rehberi ve müjde verici olarak senin 

kalbine indirmi�tir.”

2 / Bakara Suresi, 97. ayet

Mîkâil

Dört büyük melekten biridir. Ta-

biat olaylar� ve insanlar�n r�z�klar�n�n 

düzenlenmesiyle görevli melektir. 

Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberle-

rine, Cebrâil’e ve Mîkâil’e dü�man olursa 

bilsin ki Allah da inkâr edenlerin dü�-

man�d�r.

2 / Bakara Suresi, 98. ayet

Azrâil

Dört büyük melekten biri-
dir. Görevi, ecelleri geldi�inde 

Allah’�n izniyle canl�lar�n ruhlar�n� 
almak oldu�u için “melekü’l-mevt/

ölüm mele�i” ad�yla an�l�r. 

De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm 

mele�i can�n�z� alacak, sonra Rabbini-

ze döndürüleceksiniz.”

32 / Secde Suresi, 11. ayet

�srâfîl

Dört büyük melek-

ten biridir. Görevi 

k�yametin haberi 

olan sûra üfür-

mektir. 

Ayet ve hadislerde haklar�nda bilgi verilen baz� melekler �unlard�r: Cebrâil, Azrâil, 

Mîkâil, �srâfîl, Kirâmen Kâtibîn.

Sûr ve ahiret ha-

yat� hakk�nda bk. 

Dinimizi Ö�reni-

yoruz 2, s. 32
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1. ÜN�TE

Meleklere �man

Kirâmen Kâtibîn

�nsan�n sa��nda ve solunda bulu-

nan ve yap�lan davran��lar� kay�t alt�na 

alan iki mele�in ad�d�r. Sa�daki melek insa-

n�n iyi ve güzel davran��lar�n�, soldaki ise kötü 

ve çirkin davran��lar�n� kaydeder. 

Üstelik, biri insan�n sa� taraf�nda, biri sol taraf�nda 

oturmu� iki melek de (onun yapt�klar�n�) al�p kay-

detmektedir. �nsan hiçbir söz söylemez ki onun 

yan�nda (yapt�klar�n�) gözetleyen (ve kayde-

den) haz�r bir melek bulunmas�n.

50 / Kâf Suresi, 17-18. ayetler

Ar�’� 

ta��yanlar ve 

onun çevresinde bulu-

nanlar (melekler) Rablerini 

hamd ederek tesbih ederler, 

O’na inan�rlar ve inananlar için (�öy-

le diyerek) ba���lanma dilerler:  “Ey 

Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her 

�eyi ku�atm��t�r. O hâlde tövbe eden ve se-

nin yoluna uyanlar� ba���la ve onlar� cehen-

nem azab�ndan koru. Ey Rabbimiz! Onlar� da 

onlar�n babalar�ndan, e�lerinden ve soylar�n-

dan iyi olanlar� da kendilerine vaad etti�in 

Adn cennetlerine koy. �üphesiz Sen mutlak 

güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. 

Onlar� kötülüklerden koru. Sen o gün 

kimi kötülüklerden korursan ona rah-

met etmi� olursun. ��te bu büyük 

ba�ar�d�r.

40 / Mü’min Suresi, 7-9. ayetler

Bu sonuç da Adn cennet-

leridir.  Atalar�ndan, e�lerinden ve 

çocuklar�ndan iyi olanlarla beraber oraya 

girerler. Melekler de her bir kap�dan yanlar�na 

girerler (ve �öyle derler): “Sabretmenize kar��l�k 

selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu (olan 

cennet) ne güzeldir!”

13 / Ra’d Suresi, 23-24. ayetler

Ayr�ca;

� �nsan�n kalbine do�ruyu ve gerçe�i ilham eden,

� Her gün sabah ve ikindi namazlar�nda müminlerle birlikte olan,

� Kur’an okunurken yeryüzüne inip dinleyen,

� Allah’�n an�ld���, Kur’an’�n okundu�u, ilmin ö�renildi�i yerlere gelen,

� Müminlere, âlimlere ve peygamberlere dua edip rahmet okuyan ve onlar� 
destekleyen,

� Sadece Allah’a hamd, tesbih ve secdeyle görevli olan melekler de vard�r.
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3. KUR

�tikat

3 Meleklerin ÖzellikleriMeleklerin Özellikleri

� Melekler gözle görülmeyen nur-

dan yarat�lm�� varl�klard�r. Yemek, 

içmek, uyumak, yorulmak, gençlik, 

ihtiyarl�k, erkeklik, di�ilik gibi insanî 

özellikler onlar için geçerli de�ildir.

� Daima Allah’a itaat ederler, hiçbir 

zaman isyan etmezler. Görevleri 

ne ise onu yaparlar. Asla günah i�-

lemezler. 

� Son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varl�klard�r. Kur’an’da bildirildi�ine göre me-

leklerin kanatlar� vard�r (35 / Fât�r Suresi, 1. ayet). Bu kanatlar�n nas�l olduklar�n� 

bilmemekle beraber çok k�sa zamanda, çok 

uzak mesafelere gidebilmelerini sa�lad���n� 

ayetlerden ö�reniyoruz.

� Melekler Allah’�n emir ve izniyle çe�itli �ekil-

lere ve k�l�klara bürünebilirler. Örne�in pey-

gamberler melekleri hem melek olarak hem 

de insan suretinde görmü�lerdir. Ayr�ca insan 

suretinde olduklar� zamanlarda di�er insanlar 

taraf�ndan da görülmü�lerdir. Mesela Hz. Meryem, Cebrâil’i insan olarak görmü�tür. 

Peygamberimizin (as) arkada�lar� da Cebrâil’i bazen hiç tan�mad�klar� biri olarak ba-

zen de içlerinden birisi �eklinde görmü�lerdir.

� Melekler güzel kokulardan ve güzel sözlerden 

ho�lan�rlar. Kur’an dinlemek, ilim ve zikir mec-

lislerine misafir olmak gibi güzel yönleri vard�r. 

Kulluk ve itaat onlar� yüceltti�i gibi müminlerin 

kulluk ve itaatine de sevinirler. Müminlerle birlik-

te olmaktan ho�lan�rlar.

�nsan� önünden ve ard�ndan takip eden melekler 
vard�r. Allah’�n emriyle onu korurlar. �üphesiz ki 
bir kavim kendi durumunu de�i�tirmedikçe Allah 
onlar�n durumunu de�i�tirmez.  Allah, bir kavme 
kötülük diledi mi, art�k o geri çevrilemez. Onlar 
için Allah’tan ba�ka hiçbir yard�mc� da yoktur.

(13 / Ra’d Suresi, 11. ayet)

A

�üphesiz Rabbin kat�ndaki (melek)
ler O’na ibadet etmekten büyüklen-
mezler. O’nu tesbih ederler ve yaln�z 

O’na secde ederler.

(7 / A’râf Suresi, 206. ayet)

A

Göklerde ve yerde bulunan 
canl�lar ve melekler büyüklük 
taslamadan Allah’a secde eder-

ler (boyun e�erler.)

(16 / Nahl Suresi, 49. ayet)

A
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gaybî: Duyu organlar�n�n alg�lar� d���nda kalan, ancak vahiyle bilebildi�imiz varl�k alan�.

1. ÜN�TE

Meleklere �man

� Secde, zikir vb.  yollarla Allah’a ibadet etmek

� Kendilerine emredilen �eyleri yerine getirmek

� Peygamberlere vahiy getirmek (Meleklerin efendisi olan Cebrâil’in görevi)

� Peygamberleri salât ve selamla yüceltmek ve desteklemek

� Müminlere s�k�nt�l� zamanlarda destek vermek, üzüntü ve s�k�nt�lar�n� giderip onlar�n 

kalplerine ferahl�k vermek

� Müminleri iyiliklere te�vik etmek, onlar�n sevinçlerini payla�mak, müminleri takip 

edip korumak

� �nsanlar�n iyi ve kötü bütün fiillerini kaydetmek

� Kâinat�n idaresi ve ilâhî kanunlar�n uygulanmas�nda kendilerine verilen görevleri yerine 

getirmek

� Cennet ve cehennemde kendilerine verilen görevleri yerine getirmek

4 Meleklerin GörevleriMeleklerin Görevleri

5 Meleklerden Ba�ka Gaybî Varl�klarMeleklerden Ba�ka Gaybî Varl�klar

Melekler d���nda görünmeyen ba�ka varl�klar da vard�r. Kur’an’da bizlere bildirilen ve 

varl���n� kabul etmemiz gereken bu varl�klar cinler ve �eytanlard�r. Cinler ve �eytanlar 

ate�ten yarat�lm�� varl�klard�r.

 

Cin

Cinler, duyu organlar�m�zla alg�layamad���m�z varl�klard�r. Cinler de insanlar gibi Allah’a 

kulluk etmekle görevlidirler. �nsanlar�n oldu�u gibi cinlerin de mümin ve kâfir olanlar� 

vard�r. Kur’an-� Kerim’de cinlerden bahsedilmekte, hatta bu isimle bir de sure bulun-

maktad�r. Kur’an’�n 72. suresi Cin Suresi’dir.

Cinler de t�pk� insanlar gibi do�arlar, büyürler, yerler, içerler, evlenir, ço�al�r ve ölür-

ler. Cinsiyetleri vard�r.

Cinler çok h�zl� hareket edebilir, k�sa sürede uzak mesafelere gidebilirler. Çe�itli �ekillere 

girebilirler ve insanlar�n yapamayaca�� baz� zor i�leri yapabilirler. Nitekim peygamber-

lerden Hz. Süleyman (as), cinleri baz� zor ve a��r i�lerle görevlendirmi�tir. �nsanlara göre 

hayat sürelerinin uzunlu�u, mekân konusunda h�zl� hareketleri gibi özelliklerinden do-

18



OKUMA PARÇASI

3. KUR

�tikat

Küçükken derdi ki ninem:

“Gökten usul usul inen 

Her bir kar taneci�ini 

Melekler ta��r bir tanem.”

Meleklerle Beraber

Esra Nur Uçkan

Bir gün de yolda giderken

Aya��m tak�ld� birden.

Dedem dedi ki “Çok �ükür, 

Tuttu melekler elinden.”

Anneci�im derdi bana:

“Güzel davran insanlara,

Kötü i�ler yapma sak�n, 

Küser melek sa� tarafta.”

(Birdirbir Dergisi, May�s 2007)

lay� insan�n bilmedi�i baz� �eyleri bilebilirler. Ama cinlerin gelecekle ilgili bilgilere sahip 

olabilece�i �eklindeki yayg�n inan��� Kur’an reddeder. Cinler gayb� bilemezler. Onlar da 

Allah’�n kullar� olup ibadet ve kulluk için yarat�lm��lard�r. “Ben cinleri ve insanlar�, ancak 
bana kulluk etsinler diye yaratt�m.” (51 / Zâriyât Suresi, 56. ayet)

�eytan

�eytan, kötülükte ve azg�nl�kta çok ileri giden, asi ve kibirli olan varl�klara verilen bir 

isimdir. �eytanlar, cinlerden de insanlardan da olabilir. Azg�nla��p kötülükte ileri giden 

varl�klar �eytanla�m�� olurlar.

Genel olarak herkesin bildi�i ve ilk �eytan olarak kabul edilen cin, Kur’an-� Kerim’de 

�blis ad�yla geçer. �blis, Allah’�n emrine kar�� gelerek azg�nla�an, Allah’�n rahmetinden 

kovulan ve cinlerden olan bir varl�kt�r.

�eytan�n, samimiyetle inanan ve Allah’�n emirlerini yerine getirip yasaklar�ndan kaç�nan 

müminler üzerinde herhangi bir etkisi olamaz.
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1. ÜN�TE

Meleklere �man

SADECE �K� YANLI�
A�a��da melekler hakk�nda yanl�� olan iki cümle var. Bulup yan�ndaki kutucu�u 
i�aretleyiniz. 

Allah’ı tesbih ederler.

Allah’ın emir ve izniyle çeşitli şekillere ve kılıklara bürünebilirler.

Allah’ın emriyle insanı korurlar. 

Asla günah işlemezler. 

Cinsiyetleri yoktur.

Günah işlediklerinde meleklikten çıkarlar.

İlim meclislerine misafir olmaktan hoşlanırlar.

İnsanı önünden ve ardından takip edenleri vardır. 

Kanatları vardır.

Kur’an dinlemekten hoşlanırlar.

Her birinin çok sayıda çocuğu vardır.

Müminlerle birlikte olmaktan hoşlanırlar.

Son derece güçlüdürler.

Son derece süratli varlıklardır.
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3. KUR

�tikat

A�a��da baz� meleklerin adlar� ve görevleri verilmi�tir. 
Bo�luklar� tamamlay�n�z.

Cebrâil ________ MIkÂIl ________

Görevi, ecelleri 
geldi�inde Allah’�n 

izniyle canl�lar�n 
ruhlar�n� almak oldu�u 

için “ölüm mele�i” 
ad�yla da an�l�r. 

Görevi sûra üfürmektir.

^ �
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Kitaplara iman, Allah’�n baz� peygamberlere kitaplar indirdi�ini ve bunlar�n do�ru ve 
gerçek oldu�unu kabul etmek demektir. Müslümanlar olarak bizler Kur’an-� Kerim’e ve 
ondan önce vahyedilen di�er ilâhî kitaplara iman ederiz. 

Vahiy, Rabbimizin insanlara emir ve yasaklar�n� ilâhî kitaplar ve peygamberler arac�l���y-
la bildirmesi, insanlarla konu�mas�d�r. Allah’tan gelen vahiylerin yaz�lmas� ve iki kapak 
aras�nda toplanmas� sonucunda olu�an kitaplara “ilâhî kitaplar” ya da “kutsal kitaplar” 
diyoruz. Bu kitaplar insanlara do�ru ve güzel yolu gösteren birer “rehber”dir.

Rabbimiz, kullar�na merhametinin bir göstergesi olarak ilk yarat�l��tan itibaren insanl��a 
vahiyle yol göstermi�tir. �yiyi kötüden ay�rt edebilmemiz için peygamberler göndermi� ve 
onlara vahyetmi�tir. Vahiy, insanlara yarat�l��lar�ndaki amac� bildirir; insanlar� zulümden, 
karanl�klardan, cehaletten kurtar�p adalete, ayd�nl��a ve do�ru bilgiye ula�t�r�r. �lâhî kitap-
lar arac�l���yla insanlar iyiyi, do�ruyu ve güzeli anlamakta, kötü, yanl�� ve çirkin olan �ey-
leri ö�renip onlardan uzakla�maktad�rlar. �lâhî kitaplar insanlara rehberlik yapan, onlar� 
yücelten, geli�tiren ve mükemmelli�e do�ru ta��yan kutsal bilgi kaynaklar�d�r. �nsanl�k bu 
kitaplar sayesinde huzur, güven ve mutlulu�u bulabilmi�tir.

�lâhî kitaplar farkl� zaman dilimlerinde ve farkl� topluluklara gönderilmi�lerdir. Bütün 

ilâhî kitaplar öz olarak ayn� hakikatleri ifade ederler.

2. ÜN�TE

Kitaplara �man

1 Kitaplara �man ve ÖnemiKitaplara �man ve Önemi

Kitaplara �man Eden �nsan…

� Allah’�n, insanlar� dünya hayat�nda rehbersiz b�rakmad���n�, onlara yol gös-
terdi�ini bilir; Allah’a olan �ükran� artar.

� Kur’an-� Kerim’e ve ondan önce vahyedilen di�er ilâhî kitaplara iman eder. 
Allah’�n vahiylerine, vahiyleriyle bildirdiklerine ve peygamberlerine iman 
eder.

� Allah’�n vahyinin kullar�yla konu�mas� oldu�unu bilir ve O’nun sözlerini ha-
t�rlamak istedi�i her zaman Kur’an-� Kerim okur.

� Allah’�n mesaj�n�n insan� yücelten, geli�tiren ve mükemmelli�e do�ru ta��-
yan ilâhî rehberlik kayna�� oldu�unu bilir. Bu sebeple de Allah’�n kitab�n� 
anlamaya ve anlad�klar�n� uygulamaya çal���r.

� Allah’�n kitab�n� okur, okuduklar�n�n gönüllere huzur ve �ifa verdi�ini bilir.

� Kur’an-� Kerim’i eline ald���nda kendisi gibi milyonlarca Müslüman�n ayn� 
kitab� okudu�unu bilir ve böylece birlik ve beraberlik duygusu geli�ir.
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3. KUR

�tikat

2 Dört Büyük Kutsal KitapDört Büyük Kutsal Kitap

Müslümanlar ilâhî kitaplar�n hepsinin Allah taraf�ndan vahyedildi�ine iman eder-
ler. Allah’�n gönderdi�i dört büyük kitap vard�r: Tevrat, Zebur, �ncil ve Kur’an-� Kerim. 
Kur’an-� Kerim d���ndaki ilâhî kitaplar, insanlar taraf�ndan de�i�tirilmi�, bunlar üzerinde 
ilaveler ve ç�karmalar yap�lm��t�r.

Tevrat

�sminin Anlam�: Kanun, ö�reti

Vahyedilen Peygamber: Hz. Musa (as)

Di�er �simleri: Ahd-i Atik, Ahd-i Ka-

dim (Her ikisi de eski ahit, eski anla�-
ma anlamlar�na gelir.)

Gönderilen Toplum: �srailo�ullar� (Ya-

hudiler)

Günümüzdeki Durumu: Tahrif edilmi� bir 

kitap olarak bulunuyor.

Zebur

�sminin Anlam�: Yaz�l� �ey, kitap

Vahyedilen Peygamber: Hz. Davud (as)

Di�er �simleri: Mezmurlar (Melodili bir 
�ekilde okunan sözler anlam�na gelir.)

Gönderilen Toplum: �srailo�ullar� (Ya-

hudiler)

Günümüzdeki Durumu: “Mezmurlar” 

ad� alt�nda Tevrat içerisinde bir bölüm 

olarak yer almaktad�r. Tahrif edilmi�tir.

�ncil

�sminin Anlam�: Müjde, ö�reti, ö�-

retici

Vahyedilen Peygamber: Hz. �sa (as)

Di�er �simleri: Ahd-i Cedid (Yeni 
ahit, yeni anla�ma anlam�na gelir.)

Gönderilen Toplum: �srailo�ullar�

Günümüzdeki Durumu: Tahrif edil-

mi� bir kitap olarak bulunuyor.

Kur’an-� Kerim

�sminin Anlam�: Okumak, toplamak, bir araya ge-

tirmek

Vahyedilen Peygamber: Hz. Muhammed (as)

Di�er �simleri: Kitap, Zikir (hat�rlatma), Furkan 

(hakk� bat�ldan ay�ran ölçü), Hüda (k�lavuz, hida-

yet) vs.

Gönderilen Toplum: Bütün insanlar

Günümüzdeki Durumu: Peygamberlerin sonun-

cusu olan Hz. Muhammed’e (as) indirilmi�, hiçbir 

�ekilde tahrif edilmeden, orijinal hâliyle hem yaz�l� 

hem sözlü olarak günümüze kadar gelmi�tir. 

3 SahifelerSahifeler

Allah baz� peygamberlerine bir kitab� dolduracak miktarda, baz� peygamberlerine ise 
birkaç sayfadan olu�an kitapç�k miktar�nda vahiy iletmi�tir. Dört büyük ilâhî kitap d�-
��nda kalan bu �ekildeki vahiylere suhuf (sahifeler) denilmektedir. Bu sahifelerde genel 
baz� kurallar, hikmet içeren sözler bulunmaktad�r.  Hangi peygambere ne kadar sahife 
verildi�ine dair �öyle bir rivayet vard�r: Hz. Âdem’e (as) 10, Hz. �ît’e (as) 50, Hz. �drîs’e 
(as) 30, Hz. �brahim’e (as) 10 sahife. 
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KUR’AN NED�R?
A�a��daki cümleyi okumak istiyorsan�z yapman�z gereken �ey son 
derece basit: Her harfi alfabede kendisinden önce gelen harfle 
de�i�tirdiniz mi i�lem tamam say�l�r. Yaln�z “a” harfi için kendinden 
bir önceki harf  olarak “z” harfini kullanman�z gerekiyor.

Lüs’bo, Ibasfuj Nü�bnnfe’f yb�zfejmnjt yf Ö’oüo 
ubsbgioebo cjaf ufcmjh fejmnjt �öo jmb�j nf�bkeis.

2. ÜN�TE

Kitaplara �man

GRUBA UYGUN OLMAYAN HANG�S�
A�a��daki kelime gruplar�n� inceleyiniz. Her grupta bir kelime, kendi 
grubundaki di�er kelimelerden farkl�d�r. Farkl� kelimeleri bulunuz.

1

Tevrat

Hz. Musa (as)

Mekke

Ahd-i Atik

2

Zebur

Hz. Davud (as)

Mezmurlar 

Hz. Âdem (as)

3

Kur’an-� Kerim

Hz. Muhammed (as)

Furkan

Hz. �brahim (as)

4

�ncil

Tufan

Hz. �sa (as)

Ahd-i Cedid
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3. KUR

�tikat�tikat

YAZIM VE NOKTALAMA YANLI�LARI
A�a��daki paragrafta yap�lm�� noktalama ve yaz�m hatalar�n� düzeltiniz.

�lâhi kitaplara iman etmek de imam�n esaslar�ndand�r. Kitaplara iman, Allah�n baz� 

pey�amberlere kitaplar indirdi�ini ve bunlar�n do�ru ve gerçek oldu�unu kabul etmek 

demektir. Müslimanlar olarak bizler Kurran-� Kerime ve ondan önce vah yedilen di�er 

ilâhi kitaplara iman ederiz. 

Vahi, Rabbimizin insanlara emir ve yasaklar�n� ilâhi kitaplar ve peygamberler arac�l���yla 

bildirmesi, insanlarla konu�mas�d�r. Allahtan gelen vahiylerin yaz�lmas� ve iki kapak 

aras�nda toplanmas� sonucunda olu�an kitaplara “ilâhili kitaplar” ya da “kutsal kitaplar” 

diyoruz. Bu kitaplar, insanlara do�ru ve güzel yolu gösteren birer “yol rehberi”dir.

G F Ö K � T A P L A R A � M A N N P H T

� S R A � L O � U L L A R I P Z P E G E

D Y A K U T S A L K � T A P S E P Y U V

Y E Z C D K E V H � M M U H A M M E D R

O E E T F � S A H � F E L E R � C N O A

D B S F K T C H Ö V V E S K � A H � T T

M K K E F A P � V K G � S A N Ö N A O Y

E V � H U P P Y H R F R P E M I P N P A

Z E A L R K F P F � N C � L T D C L Y H

M � N � K F K U R A N I K E R � M A L U

U P L K A A H D � C E D � D H K D � D D

R L A � N K Z H S U H U F B L J U M T �

L B � T Ö T H Ü D A R A A � Z E M A K P

A E M A � R A S N U R Z � K � R Ö Y C H

R T A P � D P J A H D � A T � K R F M V

R F R S S Y E N � A H � T D A V U D V V

ahdiatik

ahdicedid

davud

ehlikitap 

eskiahit

eskianla�ma 

furkan

hüda

incil

isa

israilo�ullar�

kitap

kitaplaraiman

kuran�kerim

kutsalkitap

mezmurlar 

muhammed

sahifeler

suhuf  

tevrat

vahiy

yahudi

yeniahit

yenianla�ma 

zikir

SAKLI KEL�MELER
A�a��daki bulmacada sakl� kelimeleri bulunuz.
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Yüce Allah; ilmi, iradesi ve kudreti ile ezelden ebede kadar olmu� ve olacak �eylerin 

hepsini bilir. Her �ey, Allah’�n bu bilgisi çerçevesinde olur. Allah’�n bilmesine ve her �eye 

bilgisi dâhilinde bir ölçü belirlemesine kader denir. Kaza ise ezelde Allah’�n bildi�i ve 

takdir etti�i �eyin, zaman� ve yeri geldi�inde ortaya ç�kmas� anlam�na gelir. Müslümanlar 

kader ve kazaya iman ederler.

3. ÜN�TE

Kader ve Kazaya �man

1 Kader ve Kaza Ne Demektir?Kader ve Kaza Ne Demektir?

Kader ve kazaya iman; hay�r ve �er, iyi ve kötü, faydal� ve zararl� ne varsa her �eyin 

Allah’�n bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratmas� ile mümkün oldu�una inanmak demektir. 

Kadere iman, evrende olan her �eyin bir ölçüye, bir hikmete göre meydana geldi�ini 

kabul etmeyi ifade eder. 

Kadere iman, insana verilen özgür iradeyle birlikte de�erlendirilmelidir. Kader, sorum-

luluktan kaçmay� de�il, yap�lan i�lerde iyilik ve ba�ar�y� Allah’tan dilemeyi gerektirir. 

�rade ise Allah’tan istedi�imiz yard�m�n lutfedilmesi için ortaya koymam�z gereken güç, 

istek ve kararl�l���m�z�n kayna��d�r ve sonuçta kötülük ve ba�ar�s�zl�k durumu ortaya ç�-

karsa ki�inin kendisinin sorumlu oldu�unu bilmesini sa�lar.

2 Kader ve Kazaya �man�n ÖnemiKader ve Kazaya �man�n Önemi
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�tikat

3
�nsan�n Kaderi ve Sorumlulu�u 

ile �lgili Baz� Özellikleriile �lgili Baz� Özellikleri

Kadere �man Eden �nsan…

� Her �eyin Allah’�n bilgisi çerçevesinde oldu�unu, O’nun bilgisi olmaks�z�n bir yapra��n 
bile k�m�ldamad���n� bilir. O’na s���nman�n güven ve huzurunu ya�ar.

� Her �eyi en ince noktas�na kadar bilen Allah’�n, herkes için bir amaç belirledi�ini bilir. 
Bu amac� anlamaya çal���r.

� Allah’�n evrene bir düzen ve denge koydu�unu bilir. Allah’�n var etti�i bu dengeyi 
anlamaya ve korumaya gayret eder.

� Allah’�n her �eyi bir düzen içinde yaratt���n� bilir. Bu düzenin bir parças� olarak kar��-
la�t��� zorluklarla mücadelede Allah’a güvenip dayan�r.

� Allah taraf�ndan belirlenmi� bir ömrü oldu�unu bilir. Bütün dünya bir araya gelse bile 
ömrü bitmeden kimsenin onun can�n� alamayaca��na inan�r. Allah’a ve O’nun kaderi-
ne olan bu sars�lmaz iman sayesinde kimse müminden daha cesur olamaz.

� Sahip oldu�u güç, zenginlik ve makamdan dolay� en ufak bir gurur duymaz. Çünkü 
bunlar�n hepsi Allah’�n kendisine geçici bir süreyle verdi�i birer hediyedir. Ve Allah, 
verdi�i gibi alabilir de… 

� Her ne olursa olsun ümidini kaybetmez. Çünkü bilir ki yerin ve gö�ün hazinelerinin 
sahibi Allah’t�r ve Allah’�n verebilece�i nimetlerin bir s�n�r� yoktur. Allah nimetlerini 
bol bol verdi�inde de k�st���nda da bunun bir sebebi vard�r. Bu iman kendisi için ola-
�anüstü bir teselli ve ümit kayna��d�r.

Ak�l Sahibi Olmak

�nsan, ak�l sahibi olan ve bu özelli�inden dolay� da dinin emir ve yasaklar� kar��s�nda so-

rumlu olan bir varl�kt�r. �nsan�n ak�l sahibi olmas�, onu meleklerden ve di�er varl�klardan 

ay�rmakta; dinin emir ve yasaklar� kar��s�nda bir tercihle ve seçimle ba� ba�a b�rakmak-

tad�r. Kendilerine verilen bu özellikten dolay� insanlar aras�nda akl�n� kullanarak iman� 

ve teslimiyeti seçenler oldu�u gibi inkâra sapanlar da olmu�tur.

Özgür Olmak

�nsan� di�er varl�klardan ay�ran temel özelliklerinden biri de seçme özgürlü�üne sahip 

olmas�d�r. �nsan, tercih yapabilen bir canl�d�r. Kendisine sunulan seçenekler içerisinden 

iman� da inkâr� da tercih edebilir. Kul seçer; Allah da bu seçime göre yarat�r.
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Zaten insan�n imtihana tabi tutulmas� ve yapt�klar�ndan sorumlu tutulup hesaba çekil-

mesi, ona verilen bu seçme özgürlü�ü sebebiyledir. �ayet tercihte bulunabilme durumu 

olmasayd� o zaman imtihana gerek kalmaz, “sorumluluk”tan da bahsedilemezdi. 

3. ÜN�TE

Kader ve Kazaya �man

4
Kur’an-� Kerim’de Kaderle Kur’an-� Kerim’de Kaderle 

�lgili Baz� Kavramlar�lgili Baz� Kavramlar

Tevekkül

Tevekkül yap�lmas� gereken her �eyi yapt�ktan sonra Allah’a dayan�p güvenmek, sonucu 

Allah’a b�rakmak ve bu sonuca her durumda raz� olmak anlam�na gelir.

Tevekkül, kadere iman�n tabii sonucudur. Fakat bazen yanl�� anla��larak tembellik, mis-

kinlik olarak yorumlanmaktad�r. Tevekkül, Allah’a dayan�p güvenmek, çal���p çabalarken 

Allah’� daima yan�m�zda bilmek, i�lerin sonucunu Allah’a b�rakmak ve Allah’a güvenip 

sonuçtan endi�e etmemek anlam�na gelir.

Tevekkül, bütün yap�lmas� gerekenleri yapt�ktan sonra insan�n içinde duydu�u bir iç 

huzur ve en önemlisi Allah’�n takdir edece�i sonuç ne olursa olsun buna raz� olma 

ahlâk�d�r. Sonucu yaln�z Allah’tan bekleme hâlidir.

R�z�k

R�z�k; az�k, yenilen, içilen ve 

faydalan�lan �ey anlam�na ge-

lir. Yegâne r�z�k verici Allah’t�r. 

Kullar çal���p çabalarlar ve 

kendileri için Allah’�n belirle-

mi� oldu�u r�zk� kazanma yo-

lunda gayret gösterirler. R�zk� 

yaratan da veren de Allah’t�r. 

Ama bu durum bizi “Nas�l 

olsa r�zk� veren Allah’t�r.” de-

yip çal��mamaya, tembelli�e 

götürmez. Çünkü Allah’�n be-

lirledi�i r�zk�n ne oldu�unu ve 
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�tikat

miktar�n� biz bilmeyiz. Bilmedi�imiz için de elimizden gelen çabay� göstererek r�zk� elde 

etmeye çal���r�z.

Ba�ar�

Dinimize göre ba�ar� Allah’tand�r. Kul herhangi bir i�te ba�ar�l� olmak için çal���r, gayret 

gösterir. Ama o i�in sonunda ba�ar�ya ula�abilmesi, pek çok �arta ba�l�d�r. Bütün bu 

�artlar�n bir araya gelmesi, Allah’�n takdiriyle mümkün olur. Bir de neyin ba�ar� neyin 

ba�ar�s�zl�k oldu�unu biz tam anlam�yla bilemeyiz. As�l ba�ar�, Allah’�n memnuniyetini ve 

ho�nutlu�unu kazanabilmektir.

Afet ve Hastal�k

Bir kimsenin ölümü, o kimse için takdir edi-

len ömrün bitmesiyle gerçekle�ir. Bunun 

nerede, ne zaman, nas�l olaca��n� hiç kimse 

bilemez. Ecel, ne öne al�nabilir ne de erte-

lenebilir. �nsan�n hastalan�p yatakta ölmesi 

de, depremde duvar alt�nda kalmas� da, de-

nizde bo�ulmas� da eceliyle ölmesi demektir. Öldürülenler de, 

kazalarda ölenler de kendi ecelleriyle ölmektedir.  

Hastal�klar ve musibetler kar��s�nda öncelikle özele�tiri yaparak 

kendimizi sorgulamal�y�z; ayr�ca bunlar� daima kötü ve �er olarak 

da de�erlendirmemeliyiz. Çünkü Allah kullar�n� farkl� �ekillerde 

imtihan eder. Hastal�klar ve musibetler de Allah’a güven ve tes-

limiyet içinde sab�rla kar��lan�rsa Allah’a yakla�t�ran, günahlar� 

azaltan ve ar�nmaya vesile olan s�navlar olabilirler.

Bir müminin ba��na herhangi bir hastal�k 
veya rahats�zl�k gelirse bundan dolay� 

Allah onun günahlar�n�, a�ac�n yaprakla-
r�n� döktü�ü gibi döker.

Hadis-i �erif

Onlar; ba�lar�na bir musibet gelince, “Biz 
�üphesiz (her �eyimizle) Allah’a aidiz ve 

�üphesiz O’na dönece�iz.” derler.

2 / Bakara Suresi, 156. ayet

A

29



ANLADIM ve YAZDIM
A�a��daki kar���k kelimeleri uygun ve anlaml� bir cümle olu�turacak �ekilde s�raya diziniz. 
Birincisi örnek olarak yap�lm��t�r. 

3

2

Allah’ın iman eden var insan Kadere dengeyi ettiği korumaya gayret anlamaya 
ve eder.

şeyin, takdir ve ettiği Allah tarafından zamanı bildiği yeri ve Allah’ın Kaza denir. 
ortaya geldiğinde çıkarılmasına 

kader ve bilmesine her bir ölçü Allah’ın şeye denir. vermesine

Allah’ın bilmesine ve her şeye bir ölçü vermesine kader denir.
1

3. ÜN�TE

Kader ve Kazaya �manman

AYIKLA SIRALA
A�a��da kaza ve kaderle ilgili baz� kavramlar verilmektedir. 
Ancak kelimelerin aras�na yabanc� harfler kar��m��. Bu 
harfleri ay�klayarak kelimeleri bulunuz. Sonra da yandaki 
alana alfabetik s�raya göre yaz�n�z.

kwudörget

sofrgumblueluk 

hxiukmket

texverkekbül

r�xz�yk

imliym

kayzua

tnakodipr

ebcyenl

ireand�e

kbaçdher

hzasy�rr

öçzgvüyrltük

ecel
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6

5

Allah’ın memnuniyetini başarı hoşnutluğunu Asıl kazanabilmektir ve.

çabayı gelen Elimizden rızkı göstererek etmeye elde çalışırız.

iman bir etmiş Kadere Müslüman zorluklarla karşılaştığı mücadelede güvenip 
Allah’a dayanır.4

BLOK BLOK
Kader ve kazaya imanla ilgili kelimelerden olu�an harf  bloklar�nda yer alan eksik harfleri 
tamamlay�n�z.
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Haz�rl�k Sorular�

1. Çevrenizde hacca giden birileri varsa onlarla hac hakk�nda minik bir 
röportaj yap�n�z ve edindi�iniz bilgileri arkada�lar�n�zla payla��n�z. 

2. �nsanlar�n dünyan�n dört bir yan�ndan gelerek hacda bulu�mas�n� dünya 
karde�li�i aç�s�ndan de�erlendiriniz.

3. Elektron ve protonlar�n atom çekirde�inin etraf�nda, Dünya ve gezegenlerin 
Güne�’in etraf�nda, Güne� ve Samanyolu’ndaki di�er y�ld�zlar�n ba�ka bir 
galaksi etraf�nda dönüp durmas� ile insanlar�n hacda Kâbe’nin etraf�nda tavaf 
etmelerini kar��la�t�r�n�z.

4. Sizce insanlar hacda neden basit ve sade bir k�yafet olan ihraml�klar� giyerler?

1. Allah’�n biz Müslümanlara hediye etti�i bayramlar�n adlar� nelerdir?
2. Dilimizde kurban kelimesinin geçti�i atasözü ve deyimleri ara�t�r�p 

anlamlar�n� ö�reniniz.
3. Kültürümüzde üç �eye k�na yak�lmas� âdettir: kurban edilecek hayvana, 

evlenecek gelin ve damada, askere giden delikanl�ya. Bu âdetlerimizin 
sebebinin ne olabilece�i üzerine dü�ününüz.

1. Peygamberimizin (as) “Tebessüm sadakad�r.” sözünden ne anl�yorsunuz?
2. Kur’an-� Kerim mealinden Tevbe Suresi 60. ayeti okuyunuz.
3. “Veren el, alan elden üstündür.” hadisinin sizde uyand�rd��� dü�ünceler 

nelerdir? Arkada�lar�n�zla tart���n�z.

1. Bir hata yap�nca hatam�z� telafi etmek için neler yapmak gerekir?
2. “Pi�manl�k tövbedir.” hadisinin anlam�n� arkada�lar�n�zla de�erlendiriniz.



ibadet
ÜN�TE

1
1. Hac Nedir?

2. Hacc�n Önemi

3. Hacla �lgili Kavramlar

4. Hacla �lgili Mekânlar

5. Umre
ÜN�TE

2
1. Kurban Nedir?

2. Kurban �badetinin Önemi

3. Kurban Keserken Nelere 
Dikkat Etmeliyiz?

4. Kimler Kurban Keser?ÜN�TE

3
1. Zekât ve Sadaka Nedir?

2. �slâm Dini Zekât ve Sadaka Vermeyi
Niçin Emreder?

3. Kimler Zekât Verir?

4. Nelerden Zekât Verilir?

5. Bizler de Zekât ve Sadaka Verebilecek
Duruma Gelmeye Çal��mal�y�z

6. Kimlere Zekât Verilir?

ÜN�TE

4
1. Dua
2. Tövbe

ÜN�TE

2
1. Kurban Nedir?

2 Kurban �badetinin Öne

ÜN�T

3
1. Zekât ve Sadaka Nka N

ÜN�TE

4
1. Dua
2. Tövbe

ÜN�TE

1
1. Hac Nedir?

2. Hacc�n Önemi



�slâm’�n be� esas�ndan biri de hacca gitmektir. 

Hac, Kâbe’yi ve etraf�ndaki kutsal mekânlar�, hac 

mevsiminde, usulüne uygun olarak ziyaret etmek-

tir. Bu ibadeti yerine getirene hac� denir. Hac hem 

bedenle hem de malla yap�lan bir ibadettir. Bir 

Müslümana hacc�n farz olmas� için �u �artlar�n bu-

lunmas� gerekir:

��Ak�l sa�l��� yerinde ve ergenlik ça��na gelmi� olmas�

��Özgür olmas�

��Hacca gidip gelecek maddî güce sahip olmas�

��Hacca gitmesine engel olacak bir sa�l�k probleminin 

olmamas�

��Hacca giderken kullanaca�� yolun güvenli olmas�

1. ÜN�TE

Hacca Gidiyoruz

1 Hac Nedir?Hac Nedir?

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Hac kelimesinin dilimize Arap-

çadan geçti�ini ve anlam�n�n 

bir �eye yönelmek, bir yeri ziya-

ret etmek, bir �eyi amaçlamak 

oldu�unu biliyor muydunuz?

2 Hacc�n ÖnemiHacc�n Önemi

Hac, yüz binlerce Müslüman�n 

bir araya geldi�i bir ibadettir. 

Bu yönüyle hac, mah�er günü-

ne benzer. Kendini bu muhte-

�em kalabal���n içinde bulan insan, Allah’�n huzurun-

da toplanaca�� günü (mah�er) hat�rlar. Bu duygu ve 

dü�üncelerle o gün verilecek hesab� dü�ünür. Böylece 

daha bu dünyada iken kendini hesaba çekme f�rsat� yakalam�� olur. Hayat�n� gözden 

geçirir, eksiklik ve hatalar� varsa onlar� düzeltme ve tamamlama imkân� elde eder. 

Allah’a, verdi�i nimetler için �ükrederek günahlar�ndan tövbe eder. Peygamberimizin 

(as) de buyurdu�u gibi anas�ndan do�du�u günkü gibi tertemiz olur.

Hacc�n di�er ibadetlerden farkl� olarak bir de uluslararas� yönü ve faydas� vard�r. Çünkü 

hac yapmaya dünyan�n dört bir yan�ndan Müslümanlar gelirler. Hac için Mekke’ye gelen 

bir Müslüman di�er ülkelerdeki farkl� kültürlerden Müslümanlarla tan���r, onlar� tan�r ve 

böylece dü�ünce ufkunu geni�letir. �slâm’�n karde�li�e verdi�i önemi bir kez daha ve so-

mut bir �ekilde kavrar, birlik ve beraberlik duygusunu daha bir kuvvetle hisseder.

Hacc�n Farzlar�

1. �hram 

2. Kâbe’yi tavaf

3. Arafat’ta vakfe

Mah�er hakk�n-

da bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 2,  
s. 32Yolculu�una gücü yetenlerin 

haccetmesi,  Allah’�n insanlar 
üzerinde bir hakk�d�r.

3 / Âl-i �mrân Suresi, 97. ayet

A
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3. KUR

�badet

� Mekke’ye var�nca Kâbe’yi tavaf ederiz.

Irk�, rengi, cinsiyeti, dili, toplumsal konumu ve ya�� birbirinden farkl� insanlar�n bir ara-

ya gelip kayna�t��� hacda, insanlar�n e�itlik ve adalet duygular� geli�ir. Hacca giden bir 

Müslüman; makam, mevki ve servet gibi maddî ve dünyaya ait de�erlerin önemsizli�ini 

kavrar, bunlarla övünmekten kaç�n�r.

Hacda zengin-fakir, kad�n-erkek, ya�l�-genç herkes e�it �artlarda hareket eder, ayn� zor-

luklarla yüz yüze gelir. Bu durum dayan��ma ve yard�mla�ma duygular�n�n artmas�na ve 

karde�lik ruhunun geli�mesine yard�mc� olur. Böylece, hacca giden insanlar di�er insan-

lar�n haklar�na sayg� gösterme, k�r�c� davran��lardan kaç�nma gibi olumlu özelliklerini 

geli�tirme imkân�na kavu�urlar.

Hacc�n Yap�l��� 

� Mikat denilen yerde ihrama niyet ederek 

ihraml�klar�m�z� giyeriz.

� Safa ile Merve aras�nda sa’y yapar�z.�
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� Ak�am Müzdelife’de kalarak Müzdelife 

vakfesini yapar�z. Burada �eytan ta�lamada 

kullanmak üzere ta� toplar�z.

� Arefe günü Arafat’a giderek vakfe yapar�z.

1. ÜN�TE

Hacca Gidiyoruz

.

� Ard�ndan kurban keserek t�ra� olur ve 

ihramdan ç�kar�z.

� Kurban Bayram� sabah� (Zilhicce’nin 10. 

günü) Mina’ya geçerek �eytan ta�lar�z.

� Kâbe’ye giderek farz olan zi-

yaret tavaf�n� yapar�z.

� Böylece hac ibadetimizi tamamlam�� oluruz.
� Mekke’den ayr�l�rken Kâbe’ye giderek veda tavaf� 

yapar�z.
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Mikat: Hac� adaylar�n�n, harem bölgesine girmek için ihrams�z geçmemeleri gereken s�n�r-
lar� belirleyen be� noktad�r. Bu noktalar Peygamberimiz (as) taraf�ndan belirlenmi�tir. 

�hram: Oruçluyken ye-
mek yemenin, namaz 
k�larken gülmenin yasak 
olmas� gibi hacc�n da 
kendine özgü baz� k�s�t-
lamalar� vard�r. Hacdaki 
bu k�s�tlamalara ihram 
denir. �hram, hac yap-
maya niyet eden ki�i-
nin, normal zamanlarda 
yapabildi�i, çiçek ko-
parmak, saç-sakal t�ra�� 
olmak, diki�li elbise giy-
mek, avlanmak gibi baz� 
davran��lardan hac sü-
resince uzak durmas�d�r. 
Hac ibadeti yap�l�rken giyilen özel giysilere de “ihraml�k” ya da “ihram elbisesi” denir.

Vakfe: Kurban Bayram�’ndan bir gün önce Mekke’nin güneydo�usunda bulunan Arafat 
ad� verilen yere gelerek burada bir müddet beklemektir. Vakfe olmazsa hac ibadeti ye-
rine getirilmi� olmaz. Vakfe, Kurban Bayram�’n�n arefe günü ö�le vaktinden bayram�n 
birinci günü tan yerinin a�armas�na kadarki vakit içerisinde Arafat’ta bekleyip dualar 
ederek yap�l�r. Arafat’ta toplanan Müslümanlar günahlar�n�n ba���lanmas� ve bütün in-
sanl���n iyili�i için Allah’a dua ederler.

�avt: Hacerülesved’in bulundu�u kö�eden ba�layarak Kâbe’nin etraf�nda bir tur at-
makt�r.

Tavaf: Kâbe’nin etraf�nda yedi kez dönmektir. Bir tavaf, �avt ad� verilen yedi dönü�ten 
olu�ur.

Sa’y: Kâbe’nin do�usunda bulunan 
Safa ve Merve tepecikleri aras�nda 
Safa’dan ba�lay�p Merve’de tamamla-
mak üzere dördü gidi�, üçü geli�, top-
lam yedi kez gidip gelmektir.

Telbiye: �hrama niyet ettikten sonra 
okunan duad�r. 

3. KUR

�badet

3 Hacla �lgili KavramlarHacla �lgili Kavramlar

TELB�YE

Emrin ba� üstüne Allah’�m, 
ba� üstüne…

Emrin ba� üstüne ey ortaks�z 
olan! Ba� üstüne…

Tek övece�im sensin, 
kavu�tu�um nimetlerin hepsi 

sendendir, her �ey de senin.

Yoktur orta��n senin.

37



n Arafat

1. ÜN�TE

Hacca Gidiyoruz

4 Hacla �lgili MekânlarHacla �lgili Mekânlar

Kâbe: Mekke’de Mescid-i Haram denilen ca-

minin ortas�nda, dörtgen prizma �eklindeki 

mabedin ad�d�r. Di�er bir ad� da Beytullah’t�r 

(Allah’�n Evi). Kâbe, Hz. �brahim (as) ve Hz. 

�smail (as) taraf�ndan yap�lm��t�r. Yeryüzünde-

ki ilk mabettir. Müslümanlar�n namaz k�larken 

yöneldikleri k�blesidir. Allah, Kur’an’da �öyle 

buyurur: “(Ey müminler!) Siz de nerede olur-
san�z olun, yüzünüzü Mescid-i Haram’a do�ru 
çevirin.” (2 / Bakara Suresi, 150. ayet) Kutsal 

ta� olan “Hacerülesved” (Siyah Ta�) Kâbe’nin 

do�u kö�esinde bulunur. Kâbe’yi örten ve 

üzerinde hac ayetlerinin yaz�l� oldu�u siyah 

örtü her sene arefe günü de�i�tirilir.

Safa ve Merve: Kâbe’nin 200 m. do�usunda 

bulunan iki tepeci�in ad�d�r. Bu iki tepecik 

birbirlerine 350 m. uzakl�ktad�r. Bugün Mescid-i Haram’�n içinde yer almaktad�rlar. Yüce 

Allah �öyle buyurur: “�üphesiz, Safa ile Merve Allah’�n (dininin) ni�anelerindendir.” (2 / Baka-

ra Suresi, 158. ayet). Hz. �brahim (as), e�i Hâcer’i ve o�lu Hz. �smail’i (as) Allah’�n emriyle 

bugün Kâbe’nin bulundu�u yerin yak�n�nda b�rak�p baz� i�leri için oradan ayr�l�r. Bir süre 

sonra sular� tükenir ve Hâcer su aramaya ba�lar. O�lu �smail’e (as) bir �ey olup olmad���na 

bakmak için bir Safa tepesine, bir Merve tepesine ko�arak ç�kar. Bugün hac ibadetini yerine 

getirenler i�te Hz. Hâcer’in su aramak için ko�tu�u bu iki tepe aras�nda h�zl� bir yürüyü�le 

yedi kez gider gelirler. 

Arafat: Mekke’nin 25 km. güneydo�usunda ova görünümünde düz bir alan�n ad�d�r. 

Do�usu, kuzeyi ve güneyi da�larla 

çevrilidir. Hacc�n farzlar�ndan biri 

olan vakfe burada yap�l�r. Arafat’�n 

ortas�nda Cebel-i Rahme (Rahmet 

Da��) bulunur.

Müzdelife: Arafat ile Mina aras�nda 

Harem s�n�rlar� içinde kalan bölgenin 

ad�d�r. Hac�lar, arefe günü güne�in 

bat���ndan, Kurban Bayram�’n�n bi-

rinci günü güne�in do�u�una kadarki 

mabed: �badet edilen yer, tap�nak.

n Kâbe
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n Harem s�n�rlar�n� gösteren harita

n Mina’da hac�lar 

3. KUR

�badet

5 UmreUmre

Y�l�n herhangi bir zaman�nda ihrama girip tavaf ve 
sa’y yapt�ktan sonra t�ra� olup ihramdan ç�karak 
yap�lan ibadettir. Allah, Kur’an’da umre ile ilgili 
olarak �öyle buyurur: “Hacc� da  umreyi de Allah 
için tamamlay�n.” (2 / Bakara Suresi, 196. ayet). 
Umrenin iki farz� vard�r: �hram ve tavaf.

Umre ile Hac Aras�ndaki Farklar

� Hac y�l�n belli bir zaman�nda yap�l�r, umre 

ise herhangi bir zamanda yap�labilir.

� Umrede vakfe, �eytan ta�lama ve kur-

ban kesme yoktur.

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Umrenin dilimize Arapçadan 

geçen bir kelime oldu�unu ve 

ziyaret etmek, uzun ömürlü 

olmak, bir yeri bay�nd�r hâle 

getirmek, Allah’a kul olmak, 

korumak ve çok mal sahibi 

olmak anlamlar�na geldi�ini 

biliyor muydunuz?

Kim Allah için hacceder de kötü söz ve 
davran��lardan sak�n�rsa yeni do�mu� 

gibi temiz ve günahs�z olur.

Hadis-i �erif

zaman diliminde burada vakfe yaparlar. Buna “Müzdelife vakfesi” denir. �eytan ta�lama için 

buradan ta� toplan�r.

Mina: Mekke ile Müzdelife bölgesi aras�nda, Harem s�n�rlar� içinde kalan bölgenin ad�d�r. 

�eytan ta�lama yerleri buradad�r. Hac�lar, kurbanlar�n� burada keserler.

Harem Bölgesi: Mekke ve çevresine verilen bir isim-

dir. Zararl� olanlar d���ndaki hayvanlar�n öldürülme-

sinin ve bitkilerin kopar�lmas�n�n yasak olmas�ndan 

dolay� bu bölgeye “yasak bölge” anlam�nda bu isim 

verilmi�tir.

Mescid-i Nebevî: Peygamberimizin Mekke’den 

Medine’ye hicretinin hemen ard�ndan, Medine’de 

yapt�rd��� mabedin ad�d�r. Peygamberimizin (as) kab-

ri de bu mescitte bulunmaktad�r.

n Müzdelife Camii
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1. ÜN�TE

Hacca Gidiyoruz

�EK�LLER �LE RAKAMLAR KES���YOR!

3� 1� 3� 6� 6� 4� 7� 6� 7� 5� 6� 5�

5� 3� 6� 1� 1� 7� 4� 6�

3� 1� 3� 6� 6� 4� 7� 6� 7�

2� 6� 7� 2� 5� 6� 6�

7� 6� 1� 7� 6� 1�

� �

5� 1� 6� 7� 6�

7� 1� 6� Hacla ilgili baz� kavramlar �ifreli olarak verilmi�tir. �ifreyi 
çözmek için �ifre anahtar�nda rakamlar�n ve �ekillerin 
kesi�ti�i kutucuklardaki harflerden yararlanabilirsiniz.

 1 2 3 4 5 6 7

� A B C Ç D E F

� G Ğ H I İ K L

� M N O Ö P R S

 � Ş T U Ü V Y Z

�ifre Anahtar�
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DO�RU BA�LANGIÇ NOKTASI, DO�RU YÖN, 
DO�RU KEL�ME
A�a��da çe�itli �ekillerde birtak�m kelimeler verilmektedir. Ancak kelimeleri bulabilmeniz için 
do�ru yerden ba�laman�z ve do�ru bir yönde ilerlemeniz gerekiyor. �yi yolculuklar!
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Kurban Bayram�’n�n ilk üç gününde, kurban etme-

ye uygun bir hayvan� Allah’a manen yak�n olmak 

ve onun r�zas�n� kazanmak için kesmeye denir. Kur-

ban malla yap�lan vacip bir ibadettir.

Kurban edilecek hayvanda bulunmas� gereken 

özellikler �unlard�r:

� Kurban edilecek hayvan, koyun, keçi, deve veya s���r cinsinden olmal�d�r.

� Koyun ve keçi cinsinden olan hayvanlar bir ya��n�, s���r cinsinden olanlar iki, deve ise 

be� ya��n� doldurmu� olmal�d�r.

� Kesilecek hayvan�n sa�l�kl� ve semiz, organlar�n�n tam olmas�, herhangi bir kusuru-

nun bulunmamas� gerekir.

2. ÜN�TE

Kurban Sunuyoruz

1 Kurban Nedir?Kurban Nedir?

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Kurban kelimesinin dilimize 

Arapçadan geçti�ini ve 

anlam�n�n yak�nla�ma 

oldu�unu biliyor muydunuz?

Kazanc� ile ald��� ya da yeti�tirdi�i bir hayvan� kurban eden Müslüman, bunun sade-

ce Allah’�n emri oldu�unu dü�ünür ve hiçbir maddî kar��l�k beklemez. Bu yakla��m�yla 

Allah’�n emrine boyun e�mi�, kulluk bilincini ortaya koymu� ve manevî olarak O’na 

yakla�m�� olur.

Kurban kesen bir Müslüman, kesti�i kurban� di�er insanlarla payla�arak toplumda daya-

n��ma ve yard�mla�ma ruhunu diri ve taze tutar. Müslümanlar birbirleriyle hediyele�me-

nin güzelli�ini ya�arlar.

Kurban, Allah’�n verdi�i nimetlere �ükretmenin ifadesi olan bir ibadettir. Ayr�ca bu ni-

metlerin birer emanet oldu�u anlay���n� da geli�tirir.

Kurban ibadetinin yerine getirildi�i günler olan Kurban Bayram� bo-

yunca namazlarda te�rik tekbiri getirilir. Bu tekbirlerle dünyan�n de�i�ik 

yerlerindeki bütün Müslümanlar, ortak duygular� dile getirmi� olurlar.

2 Kurban �badetinin ÖnemiKurban �badetinin Önemi

Te�rik tekbiri  

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 2, s. 
38-39
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3. KUR

�badet

Kurban Bayram� sabah�, bayram namaz�ndan sonra haz�rl�klara ba�lan�r. Kurban edile-

cek hayvan, kesilece�i yere eziyet edilmeden getirilir. Hayvan� keserken incitmemek ve 

ona fazla ac� çektirmemek için keskin bir b�çak haz�rlan�r. Hayvan�n gözleri ba�lan�r, ba�� 

k�bleye çevrilir. En’âm Suresi 162 ve 163. ayetler okunur. Bundan sonra üç defa “Alla-

hu ekber. Allahu ekber. Lâ ilâhe illâllahu vallahu 

ekber. Allahu ekber ve lillahi’l-hamd.” diye tekbir 

al�n�r. Allah’a dua edildikten sonra “Bismillahi 

Allahu ekber” diyerek kurban kesilir.

Kurban kesen ki�iler, kurban edilecek hayva-

na �efkatle davranmal�, ona eziyet olacak dav-

ran��lardan sak�nmal�d�rlar. Kurban� bu i� için 

ayr�lm�� özel yerlerde kesmek en uygun yoldur. 

Kurban� kestikten sonra her yer iyice temizlenmelidir. Ayr�ca kurban�n kullan�lmayan 

k�s�mlar� topra�a derince gömülerek ya da bunun için haz�rlanm�� yerlere b�rak�larak 

çevre temizli�ine özen gösterilmelidir. Allah r�zas� için bir ibadet yerine getirilirken ba�ka 

insanlara rahats�zl�k verilmemelidir. Hiçbir ibadet ba�kalar�na eziyet etmeye izin vermez. 

Allah’a sunulan kurban�n eti israf edilmemelidir. 

Kesilen kurban�n eti genellikle üçe bölünür: Bir k�sm� kurban� kesen ev halk� için ayr�l�r; 

üçte biri fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilir; kalan üçte biri de akraba, kom�u ve mi-

safirlere ikram edilir. 

3 Kurban Keserken Nelere Dikkat Etmeliyiz?Kurban Keserken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kurban kesme ibadetini �u �artlar� ta��yan Müslümanlar yerine getirir:

� Ak�l sa�l��� yerinde ve ergenlik ça��na gelmi� olmak

� Zekât verecek miktarda mal varl���na sahip olmak

� �kamet etti�i yerde bulunmak (yolcu olmamak)

4 Kimler Kurban Keser?Kimler Kurban Keser?

Zekât� verilecek 

mal�n miktar� 

için bk. Dinimizi 

Ö�reniyoruz 3, s. 49

Ey Muhammed! De ki:  “�üphesiz be-
nim namaz�m da, di�er ibadetlerim de, 

ya�amam da, ölümüm de âlemlerin 
Rabbi Allah içindir. O’nun hiçbir orta�� 
yoktur. ��te ben bununla emrolundum. 

Ben Müslümanlar�n ilkiyim.”

6 / En’âm Suresi, 162-163

A

Onlar�n etleri ve kanlar� asla Allah’a 
ula�maz. Fakat O’na sizin takvan�z 
(Allah’a kar�� gelmekten sak�nma-

n�z) ula��r.

22 / Hac Suresi, 37. ayet

A
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2. ÜN�TE

Kurban Sunuyoruz

K B
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Sudoku çözmeyi sever 
misiniz? Evet dedi�inizi duyar 
gibiyiz. O hâlde i�te size 
kurban kelimesini olu�turan 
harflerle haz�rlanm�� bir su-
doku. �yi e�lenceler.

udoku çözmeyi sever
misiniz? Evet dedi�inizi duyar
gibiyiz. O hâlde i�te size 
kurban kelimesini olu�turan

SUSU
DODO
KUKU
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sadaka: Allah’�n r�zas�n� kazanmak niyetiyle kar��l�ks�z olarak yard�m etme, iyilik ve ihsanda bulunma.

infak: Allah’�n ho�nutlu�unu kazanmak amac�yla ki�inin kendi servetinden harcamada bulunmas�.

�slâm’�n be� temel esas�ndan biri olan zekât, malla ye-

rine getirilen farz bir ibadettir. Dinimizce zengin ka-

bul edilen Müslümanlar�n, her y�l mallar�n�n belli bir 

oran�n� ibadet niyetiyle Kur’an-� Kerim’de belirtilen 

yerlere vermeleridir. Kur’an’da malla yap�lan iyilik ve 

yard�mlar için sadece zekât kelimesi kullan�lmaz. Bun-

dan ba�ka sadaka ve infak kelimeleri de bazen zekâtla 

ayn� anlam� ifade etmek üzere kullan�l�r.

Neler Sadakad�r? 

Sadaka, yaln�zca para veya mal ile muhtaçlara yap�lan yard�mdan ibaret de�ildir. Pey-

gamberimiz (as) bunlar d���nda �u i�lerin de sadaka oldu�unu bildirmi�tir: 

� Organlar�m�z�n bize sa�lad��� faydalar� dü�ünerek �ükretmek

� Anla�mazl��a dü�en iki ki�i aras�nda adaleti uygulamak

� Arac�na binmek veya e�ya yüklemek isteyen ki�iye yard�m etmek

� Güzel söz söylemek

� Cenazeyi kabre götürürken ta��mak veya beraberinde yürümek

� Bilgi edinmek veya ibadet etmek amac�yla bir yere gitmek

� Yolda gelip geçene rahats�zl�k veren bir ta�� veya ba�ka bir �eyi kald�rmak

� �yi olan �eyleri te�vik etmek

� Kötü olan �eylere engel olmak

� Helâl �eyleri yapmak

� Haram olan �eylerden kaç�nmak

� Mümin karde�ine kar�� güler yüzlü, yu-

mu�ak huylu olmak

� “Allahu ekber”, “Elhamdülillah”, “Lâ ilâhe 

illallah” sözlerini söylemek

3. ÜN�TE

Zekât ve Sadaka

1 Zekât ve Sadaka Nedir?Zekât ve Sadaka Nedir?

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Zekât kelimesinin dilimize 

Arapçadan geçti�ini ve anla-

m�n�n temizlemek, ar�nmak, 

bereketli olmak, artmak ve 

ço�almak oldu�unu biliyor 

muydunuz?

Müminler gerçekten kurtulu�a ermi�lerdir. 
Onlar ki namazlar�nda derin sayg� içindedirler. 

Onlar ki faydas�z i�lerden ve bo� sözlerden yüz 
çevirirler.  Onlar ki zekât� öderler.

23 / Mü’minûn Suresi, 1-4. ayetler

A
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�slâm dini, iyi ve güzel olan her konuda payla�ma ve yard�mla�maya büyük önem verir: 

“�yilik ve takva (Allah’a kar�� gelmekten sak�nma) üzere yard�mla��n. Ama günah ve dü�-

manl�k üzere yard�mla�may�n.” (5 / Mâide Suresi, 2. ayet)

Bir toplumda payla�ma ne kadar dengeliyse toplumsal bar�� da o kadar sa�lam olur. 

�slâm zekât arac�l���yla bu dengeyi çok hassas bir �ekilde kurmaya çal���r. Zenginler ihti-

yaç sahiplerine yard�m ederek onlar�n s�k�nt�lar�n� hafifletirlerse aralar�nda güçlü bir ba� 

kurulmu� olur. Bu güçlü ba� da toplumsal huzuru ve birlikteli�i do�urur. 

�slâm’a göre Müslümanlar bir bedene benzer. Bedenin bir organ� rahats�zland���nda di�er 

organlar da bundan etkilenirler. T�pk� bunun gibi birinin bir sorunu oldu�unda Müslüman-

lar�n hepsi bundan s�k�nt� duyarak kendi gücü yetti�ince çözüme katk� sa�lamaya çal���r. 

��te zekât, toplumda bu amac� gerçekle�tirmeye yard�mc� olan bir araçt�r.

Bir anlam� da “temizlemek” olan zekât, hem 

zekât veren ki�inin mal�n� hem de toplumu te-

mizler. Çünkü her toplumda görülebilen dilen-

cilik, h�rs�zl�k ve yankesicilik gibi kötü ve yüz 

k�zart�c� durumlar�n bir k�sm�n�n sebebi zekât 

sayesinde ortadan kalkm�� olur. Böylece zekât 

sadece mal� de�il toplumu da temizleyen bir 

araç hâline gelir.

Zekât, zenginin yoksula bir lütfu de�il, yoksu-

lun zenginin mal�ndaki hakk�d�r. Çünkü zekât 

Allah’�n emridir. Zengine o mal� ve serveti 

veren de Allah’t�r. �ükretmenin sadece sözle olmad���n�n bilincinde olan Müslüman, 

kendisine bah�etti�i mal ve servetin zekât�n� vererek Allah’a te�ekkür etmi� olur. Varl�kl� 

Müslüman, bu bilince ve duyarl�l��a sahip olarak verdi�i zekât� veya sadakalar�, yapt��� 

iyilikleri kendi ad�na bir övünç ve gurur kayna�� hâline getirmez; kar��s�ndakini incitmez, 

muhatab�n� küçük dü�ürecek davran��lardan kaç�n�r. 

Zekât vermek ki�inin ahlâk�nda da olumlu etkilerde bulunur. Sahip oldu�u maldan 

zekât veren insan, kendinde bulunabilecek cimrilik, bencillik, gurur, açgözlülük gibi 

olumsuz ve kötü huylardan kurtulmu� olur. Zekât insan�n kendini e�itmesinin en 

önemli yollar�ndan biridir. Zekât veren insan, kendisini, sahip oldu�u para ve servetin 

kölesi olmaktan kurtar�r, böylece gönlü de zengin biri hâline gelir.

2
�slâm Dini Zekât ve�slâm Dini Zekât ve

Sadaka Vermeyi Niçin Emreder?Sadaka Vermeyi Niçin Emreder?

Allah’�n r�zas�n� kazanmak arzusuyla ve kalben 
mutmain olarak mallar�n� Allah yolunda harca-
yanlar�n durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel 
bir bahçenin durumu gibidir ki bol ya�mur 
al�nca iki kat ürün verir. Bol ya�mur almasa 

bile çiseleme yeter. 

Allah, yapt�klar�n�z� hakk�yla görendir.

2 / Bakara Suresi, 265. ayet

A
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Zekât ilk bak��ta maldan bir eksilme olarak 

görülse de asl�nda bir kazançt�r. Zekât ve-

ren insan emredilen bir ibadeti yapmaktan 

dolay� Allah’�n r�zas�n� kazanm�� olur. Zekât� 

verilen mal, eksilme bir yana Allah’�n bere-

ketlendirmesiyle art�p ço�al�r. Bu, Allah’�n 

bir vaadi ve müjdesidir: “Mallar�n� Allah 
yolunda harcayanlar�n durumu, yedi ba�ak 
bitiren ve her ba�akta yüz tane bulunan bir 
tohum gibidir. Allah diledi�ine kat kat verir. Allah lütfu geni� oland�r, hakk�yla bilendir.” (2 / 

Bakara Suresi, 261. ayet) Peygamberimiz (as) de “Zekât vererek mallar�n�z� koruma alt�na 

al�n.” buyurur.

Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe 
inanmad��� hâlde insanlara gösteri� olsun 
diye mal�n� harcayan kimse gibi sadakalar�-
n�z� ba�a kakmak ve gönül k�rmak suretiy-

le bo�a ç�karmay�n.

2 / Bakara Suresi, 264. ayet

A

3. ÜN�TE

Zekât ve Sadaka

3 Kimler Zekât Verir?Kimler Zekât Verir?

�slâm’a göre zekât verebilmek için birtak�m �artlar�n bulunmas� gerekir. Bu �artlar�n bir 
k�sm� zekât veren ki�iyle, di�er k�sm� da zekât verilecek malla ilgilidir.

Zekât Verecek Müslümanla �lgili �artlar

� Ak�l sa�l��� yerinde olmak ve ergenlik ça��na gelmi� olmak

� Zengin olmak: Borçlar�n� ödedikten ve temel 
ihtiyaçlar�n� kar��lad�ktan sonra geriye kalan 
ve üzerinden bir sene geçmi� olan mal� nisap 
miktar�na ula�an ki�i zengin kabul edilir. 

Zekât Verilecek Malla �lgili �artlar

� Tam mülkiyet: Zekât verilecek mal�n hem 

kendisinin hem de sa�layaca�� kazanc�n, sahibi-

nin yetkisinde olmas� gerekir. Elde bulunmayan, 

rehin (ipotek) alt�nda bulunan ya da faydalan�-

lamayan mallardan zekât verilmez.

� Nisap: Nisap miktar�, dinimizin mallar için 

koydu�u bir ölçüdür. Temel ihtiyaçlar� ve bor-

cu d���nda nisap miktar�nca mala sahip olan ki�i 

zengin say�l�r. Her mal�n nisap ölçüsü farkl�d�r. (©
20
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Kom�usunun aç oldu�unu bildi�i hâlde tok karn�na
yatan bana iman etmi� olamaz.
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3. KUR

�badet

Örne�in; alt�n için nisap miktar� 80,18 gram, gümü� için ise 561,2 gramd�r.  

� Art�c� olma: Mal�n, sahibine kâr veya gelir getirmesi ya da kendili�inden (örne�in hayvan-

larda do�um yoluyla) ço�almas�d�r. 

� Y�llanma: Zekât verilecek mal�n üzerinden 

bir y�l�n geçmesi gerekir. 

� �htiyaç fazlas� olmak: Ki�inin kendisinin ve 

bakmakla sorumlu oldu�u kimselerin temel 

ihtiyaçlar�n� kar��layacak miktardan fazla mal� 

varsa zekât vermesi gerekir. Temel ihtiyaçlar sözü ile kastedilen, “kendisi ve ailesi için 

gerekli bir y�ll�k g�da, giyecek, ev e�yas�, ev, i� araç ve gereçleri, kulland��� binek arac�, 

kitaplar�”d�r. 

� Niyet: Zekât verirken yap�lan ibadetin zekât oldu�u niyetini ta��mak gerekir. Yoksa bu, 

zekât de�il sadaka olarak geçerli olur. Ancak zekât verdi�i ki�iye verdi�inin zekât oldu-

�unu söylemesi gerekmez; hatta bunu belirtmemesi kar��daki ki�inin incinmemesi için 

daha uygun bir davran�� olur.

Sevdi�iniz �eylerden Allah yolunda harca-
mad�kça iyili�e asla eri�emezsiniz. Her ne 

harcarsan�z Allah onu bilir.

 3 / Âl-i �mrân Suresi, 92. ayet

A

4 Nelerden Zekât Verilir?Nelerden Zekât Verilir?

Alt�n, gümü�, para, hayvan, ticarî mal gibi mallar-
dan herhangi birinden nisap miktar�ndan fazlas�na 
sahip olan ki�i zekât verir. Her mal�n nisap miktar� 
ve o maldan verilecek zekât oran� farkl�d�r. A�a��-
da bununla ilgili baz� örnekler verilmektedir.

Mallar�nda (yard�m) isteyen ve (iffetinden 
dolay� isteyemeyip) mahrum olanlar için 

bir hak vard�r.

51 / Zâriyât Suresi, 19. ayet

A

Alt�n Alt�n 
Nisap Miktar�:

Zekât Oran�:

80,18 gr.

1 / 40

Gümü� Gümü� 
Nisap Miktar�:

Zekât Oran�:

561,2 gr.

1 / 40
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3. ÜN�TE

Zekât ve Sadaka

5
Bizler de Zekât ve Sadaka VerebilecekBizler de Zekât ve Sadaka Verebilecek

Duruma Gelmeye Çal��mal�y�zDuruma Gelmeye Çal��mal�y�z

Bir Müslüman zekât verebilmesi için zengin olmas�, zengin olabilmesi için de çal��mas� 

ve üretmesi gerekir. Kur’an’da “�nsan için ancak çal��t��� vard�r.” (53 / Necm Suresi, 39. 

ayet) buyurulmaktad�r. �slâm tembel olanlar� sevmez. Nitekim dilenmek isteyen bir kim-

seye Peygamberimiz (as) odun toplay�p satarak kazanç elde etmesini ö�ütlemi� ve “Hiç 

kimse kendi elinin eme�inden daha hay�rl�s�n� yememi�tir.” buyurmu�tur.

�slâm zenginlerin, ihtiyaç sahiplerine zekât ve sadaka vererek infakta bulunmalar�n� em-

reder. Ancak mal ve gelir düzeyi dü�ük olan insanlar�n, bu emre güvenerek tembellik 

yapmalar�na ve ba�kalar�n�n s�rt�ndan geçinmelerine de asla raz� olmaz. Nitekim Pey-

gamberimiz (as) “Veren el, alan elden üstündür.” buyurur. 

Deve Deve 
Nisap Miktar�:

5 deve

Zekât Oran�:

5 deve için
1 koyun

Toprak Ürünü Toprak Ürünü 
Nisap Miktar�: 653 kg. 

toprak 
ürünü 

Zekât Oran�:

Sulama, gübreleme 
vs. sebeplerle 

masraf yap�larak 
yeti�tiyse 1/20, 

masraf yap�lmadan 
yeti�tiyse 1/10

Koyun ve Keçi Koyun ve Keçi 

Nisap Miktar�: 40 koyun 
veya keçi

Zekât Oran�: 40 koyun veya 
keçi için

1 koyun veya 
keçi
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OKUMA PARÇASI

3. KUR

�badet

Vermek, payla�mak, yard�mla�mak ve insanlar�n derdine ortak olup çare üretmek en 

temel insanî erdemlerdendir. Maddî imkânlara sahip olanlar bu güzel davran��lar� ger-

çekle�tirme mutlulu�una da sahip olabilirler. Bu sebeple zekât alan de�il, zekât vererek 

insanlara mutluluk da��tan kimselerden olmaya çaba göstermeliyiz.

Zekât verilecek ki�ilerin kimler oldu�unu Allah 

Teâlâ Kur’an-� Kerim’de bildirmi�tir. Bunlardan 

bir k�sm� �unlard�r: Yoksul, ihtiyaç sahibi insanlar, 

esirler, zekât toplamakla görevli ki�iler.  

6 Kimlere Zekât Verilir?Kimlere Zekât Verilir?

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Zekât verilecek kimselerin kim-

ler oldu�unun Kur’an’da Tevbe 

Suresi’nin 60. ayetinde s�ralan-

d���n� biliyor muydunuz?

Allah daha art�rs�n, 
Dedemin çoktur mal�.
Fakirlere da��t�r, 
Kendi olmaz hamal�.

Hafifletir yükünü,
Her y�l k�rkta bir verir.
Yüce Mevlâm�z ona
Fazlas�n� gönderir.

Dedem her zaman der ki: 
“Bir eken binler biçer,
Allah’a kul olman�n
Yolu zekâttan geçer.

Her müminin evinde
Zekât gülü açmal�,
�htiyaç duyanlara
Mutluluklar saçmal�.

Güler yüz sadakad�r,
Herkes akl�nda tutsun.
Paras� olmayanlar
Gülücükler da��ts�n.”

B�R EKEN B�NLER B�ÇER

Bestami Yazgan
(Dü� De�irmeni Kitapl���, �lk Ö�rendiklerim Dizisi’nden yay�nevinin izniyle al�nt�lanm��t�r.)
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4. ÜN�TE

Allah’a Yakar��: Dua ve Tövbe

DUALARI KABUL EDEN SEN’S�N SEN

Dualar� kabul eden Sen’sin Sen,
N’olur  kabul et 
                      bu dualar�m� da!

Uçurtmam 
Tüm uçurtmalardan yüksek olsun
                                             ipini sald���mda.

Zihin aç�kl��� ver bana,
Matematik daha kolay girsin akl�ma.

Annem daha çok zencefilli kurabiye yaps�n 
Ve babaannem
                   daha uzun masallar anlats�n bana.
 
Sa��ma yat�p gözlerimi yumdu�umda
Peygamberimi göreyim rüyamda.

Ve daha iyi bir çocuk olay�m,
“Öf” bile demeyeyim
                        anneme ve babama.

Dualar� kabul eden Sen’sin Sen,
N’olur  kabul et 
                    bu dualar�m� da!

Ahmethan Y�lmaz
(Birdirbir Dergisi, May�s 2007)

OKUMA PARÇASI
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Dua Nedir?

Dua, Allah’a yalvarma, yakarma, ondan maddî ya da manevî bir �eyler isteme demektir. 

Dua, Allah ile kul aras�nda bir ileti�im ve ili�ki biçimidir. Asl�nda her ibadet bir duad�r; 

çünkü her ibadette bir dua veya dua biçimi yer al�r. Bu 

anlamda Peygamberimiz (as) “Dua, ibadetin özüdür.”  

buyurur. Bunun d���nda daha dar ve özel anlam�yla dua; 

kulun yarat�c�s�ndan ihtiyac� olan �eyleri istemesi, derdi-

ni ve s�k�nt�s�n� gidermesini talep etmesi, verdi�i nimetler 

için �ükretmesi, dileklerini dile getirmesidir. 

�nsan�n istedi�i bir �eyin gerçekle�mesi için gayret göste-

rip çal��mas� da bir çe�it duad�r. Ancak ki�i, sadece  kendi gayretinin, arzu etti�i sonuca 

ula�mak için yeterli olmad���n�n da fark�nda olmal�d�r. Çünkü hiçbir �ey Allah’�n dile-

mesinin önüne geçemez. Bu anlay��la ve sonucu Allah’tan bekleyerek yap�lan her türlü 

çal��ma, gayret ve çaba en güzel duad�r. 

Dua, yarat�c�s� Allah’�n yüceli�i, cömertli�i, zenginli�i ve kudreti kar��s�nda insan�n, ken-

di küçüklü�ünü, çaresizli�ini, mahrumiyetini ve acizli�ini hissedip ifade etmesinin bir 

�eklidir. Dua, insan�n Allah’la konu�mas�d�r. Çünkü Allah, insan� her zaman ve her yerde 

duymakta ve görmektedir.

Duan�n Önemi ve �nsana Kazand�rd�klar�

Dua, dileklerin Allah’a iletilmesinde kullan�lan bir tür “dilekçe”dir. Dua eden insan 

dilekçesini do�rudan Rabbine sunmu� demektir. Böylece Allah ile aras�na hiç kim-

seyi arac� k�lmad��� için �slâm inanc�n�n temeli olan “tevhid” ilkesine ba�l�l���n� da 

ortaya koymu� olur. Dua eden insan kendi 

acizli�ini ve Allah’�n kudretini itiraf etmek-

tedir. Bu da onun Allah’a iman�n�n bir ba�-

ka göstergesidir.

Dua, insan�n yarat�c�s� kat�ndaki de�erini be-

lirler. “(Ey Muhammed!) De ki: Duan�z olmasa 

Rabbim size ne diye de�er versin!” (25 / Furkân 

Suresi, 77. ayet) Bu ayetin bildirdi�i gibi dua-

s�z bir hayat�n Allah kat�nda de�eri yoktur.

3. KUR

�badet

1 DuaDua

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Dua kelimesinin dilimize Arap-

çadan geçti�ini ve ça��rma, 

davet etme, seslenme, isteme, 

yard�m talep etme anlamlar�na 

geldi�ini biliyor muydunuz?

Kullar�m beni senden sorarlarsa (bilsin-
ler ki) gerçekten ben (onlara çok) yak�-
n�m. Bana dua edince dua edenin dua-
s�na cevap veririm. O hâlde, do�ru yolu 
bulmalar� için benim davetime uysunlar, 

bana iman etsinler.

2 / Bakara Suresi, 186. ayet

A
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Dua, insan� manevî aç�dan geli�tirir, psikolojik olarak rahatlat�r. Dua 

eden insan, Allah ile kurdu�u ba��n güçlendi�ini ve hiçbir zaman 

yaln�z olmad���n� hisseder.

Dua; yaln�zl�k korkusuna, ümitsizlik uçurumuna, s�k�nt� karanl���-

na, günah�n a��rl���na kar�� müminin silah� ve �����d�r. �nsan 

zorda kald��� zaman dua etti�inde Allah’�n kendisine yar-

d�m edece�ini bilir ve ümitsizli�e kap�lmaktan kurtulur. 

Ki�i kendisi için dua etti�i gibi ba�kalar� için de dua et-

melidir. Üstelik sadece insanlar için de�il, canl� can-

s�z bütün varl�klar için dua edebilir. Bu yönüyle 

dua, gerek di�er insanlarla gerekse canl� can-

s�z bütün varl�klarla daha sa�lam ili�kiler ku-

rulmas�n� sa�lar, onlara kar�� hissedilen sevgiyi ço�alt�r,  yak�nl��� art�r�r.

Dua eden kimse alçak gönüllü olmay�, �eytan�n en önemli özelli�i olan kibir ve büyük-

lenmekten uzak durmay� ö�renir.

Ne Zaman, Nerede ve Nas�l Dua Edebiliriz?

Duada temel ilke samimiyettir. Allah’tan dilekler samimiyetle ve içtenlikle istenmelidir. 
Duan�n ne zaman, nerede ve nas�l yap�laca�� konusunda �u noktalara dikkat etmek uy-
gun olacakt�r:

� Her zaman dua edilebilir. �nsan Allah’a her zaman yönelmeli, ondan her zaman istekte 
bulunmal�d�r. �nsan, geni�lik ve darl�kta, zenginlik ve fakirlikte, gençlik ve ihtiyarl�kta, 
sevinç ve üzüntüde, sa�l�k ve hastal�kta, k�sacas� her durumda dua etmelidir. Nitekim 
sadece s�k�nt�l� anlarda dua edenleri Rabbimiz k�namaktad�r: “�nsan nimet verdi�imizde 
yüz çevirir ve yan çizer. Ba��na bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.” (41 / Fussilet 
Suresi, 51. ayet)

� Allah’tan bir �ey isterken onun yüce ve güzel isimleri olan esmaü’l-hüsna arac�l���yla 
dua edilmelidir: “En güzel isimler Allah’�nd�r. O’na o güzel isimleriyle dua edin.” (7 / 
A’râf Suresi, 180. ayet)

� Helâl ve temiz �eyler için dua edilir. Allah’tan 
haram, yasak ve kötü �eyler dilemek, hem du-
an�n ruhuna ve amac�na hem de kullu�a ay-
k�r�d�r. Ayr�ca haram olanlar istenmeyece�i 

4. ÜN�TE

Allah’a Yakar��: Dua ve Tövbe

 Allah için duadan daha de�erli bir �ey 
yoktur. 

Hadis-i �erif
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gibi haram i�ler yaparak da dua edilmez. Haram 
yollarla elde edilmi� �eylerden yararlan�rken dua 
etmek duan�n kabul edilmesine de engeldir. Pey-
gamberimiz (as) bu gerçe�i �öyle dile getirmekte-
dir: “Bir ki�i ellerini semaya kald�r�r ve ‘Ya Rabbi! Ya 
Rabbi!’ diye yalvar�r. Hâlbuki yedi�i haram, giydi�i 
haramd�r. Haramla beslenmi�tir. Bu adam�n duas� 
nas�l kabul edilecek?!”

� Duan�n kabul edilip edilmeyece�i konusunda tereddüt veya �üphe edilmemelidir. 
Allah’tan samimi olarak bir �ey istendi�inde bunun mutlaka kabul edilece�i dü�ünül-
melidir. “Ben dua ettim ama kabul edilme-
di.” gibi yanl�� dü�ünceler �eytan�n kand�r-
macas�d�r. Peygamberimiz (as) duan�n ka-
bul edilmesiyle ilgili olarak alt�n bir anahtar 
vermi�tir: “Allah, dua edenlerin iste�ini ya 
dünyada iken verir ya da onun için bu iste-
�ini ahirette vermek üzere bekletir ve ahirette 
verir veya ba��na gelecek olan bir kötülü�ü 
önler.” 

� Dua ederken ba��r�p ça��rmamak gerekir. Allah her �eyi i�itir ve bilir. Sanki o bizi duy-
muyormu� gibi ba��r�p ça��rmak, a��r� hareketlerde bulunmak duan�n ruhuna ayk�r�d�r.  
 Bu, samimiyeti de zedeleyen bir durumdur. Kur’an’da Rabbimiz �öyle buyurur: “Rab-
binize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi a�anlar� sevmez.” (7 / A’râf 
Suresi, 55. ayet)

� Dua ederken edebe uygun ifadeler kullan�lmal�d�r. �nsan dua 
ederken ne istedi�ini aç�k ve kesin bir �ekilde belirtmeli, dua-
n�n edebine ayk�r� ifadelerden kaç�nmal�d�r. Peygamberimiz 
(as) bu hususta �öyle buyurur: “Sizden biri dua etti�in-
de iste�ini kesin olarak belirtsin. Sak�n ‘Allah’�m dilersen 
bana ver, dilersen beni ba���la.’ demesin. Çünkü bu iste�i 
yerine getirmesi için Allah’� zorlayan yoktur.”

� Dua ederken edebe ayk�r� bir hâlde veya konumda olma-
mak kayd�yla her durumda ve her yerde dua edilebilir. Yüce 
Rabbimiz Müslümanlar�n özelliklerini anlat�rken bu hususu 
ö�retir: “Onlar ayaktayken, otururken ve yanlar� üzerine ya-
tarken Allah’� anarlar. Göklerin ve yerin yarat�l��� üzerinde dü-
�ünürler.” (3 / Âl-i �mrân Suresi, 191. ayet) 

3. KUR

�badet

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Dilimizde dua ile e� anlaml� 

olarak niyazda bulunmak, 

yakarmak ve münacat kelime-

lerinin de kullan�ld���n� biliyor 

muydunuz? 

Rabbiniz �öyle dedi: Bana dua edin, dua-
n�za cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi 
kibirlerine yediremeyenler a�a��lanm�� 

bir hâlde cehenneme gireceklerdir.

40 / Mü’min Suresi, 60. ayet

A
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Kur’an’dan Dua Örnekleri:

� Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ate� aza-
b�ndan koru. (2 / Bakara Suresi, 201. ayet)

� Rabbim! �lmimi art�r. (20 / Tâ-Hâ Suresi, 114. ayet) 

� Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kim-
seler yarat. Rabbimiz! Duam� kabul eyle. Rabbimiz! Hesap görülecek günde, 
beni, ana babam� ve inananlar� ba���la. (14 / �brahim Suresi, 40-41. ayetler)

� Ey Rabbimiz! Unutur ya da yan�l�rsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, biz-
den öncekilere yükledi�in gibi a��r yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün 
yetmedi�i �eyleri yükleme! Bizi affet, bizi ba���la, bize ac�! Sen bizim Mevlâm�zs�n. 
Kâfirler toplulu�una kar�� bize yard�m et. (2 / Bakara Suresi, 286. ayet)

� Rabbim! Gönlüme ferahl�k ver. ��imi bana kolayla�t�r. Dilimdeki tutuklu�u 
çöz ki sözümü anlas�nlar. (20 / Tâ-Hâ Suresi, 25-28. ayetler)

Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den (as) Dualar Ö�reniyoruz

Gerek Kur’an’da gerekse Peygamberimizin (as) hadislerinde birçok dua örne�i bula-

biliriz. Yüce kitab�m�z Kur’an, peygamberlerin hayatlar�n� anlat�rken onlar�n yapm�� 

olduklar� dualar� da aktar�r. Ayr�ca Allah’a inanan Müslümanlar�n yapmalar� gereken 

dualar� bizlere ö�retir. Peygamberimizden (as) de hem kendisinin yapm�� oldu�u 

dualar hem de ashab�na ö�retti�i dualar bize ula�m��t�r. 

4. ÜN�TE

Allah’a Yakar��: Dua ve Tövbe

Yemek Duas�

Her i�e ba�larken yap�ld��� gibi yeme�e ba�lamadan önce de besmele çekilir. 
Yemek bitirildikten sonra da Peygamber Efendimizin (as) yapt��� gibi dua edilir. 
Böylece ba���lad��� nimetlerden dolay� yüce Allah’a hamd ve �ükür sunulur.

Peygamberimiz (as) yemekten sonra farkl� zamanlarda farkl� dualar ederdi. 
Bunlar�n içinden en fazla a�a��daki duay� yapard�:

Bizi yedirip doyuran, bizim susuzlu�umuzu gideren ve bizi 
Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamd olsun.

58



Hz. Peygamberimizden (as) Dua Örnekleri:

� Allah’�m! Yarat�l���m� güzel yapt���n gibi ahlâk�m� da güzelle�tir.

� Allah’�m! Günahlar�m�, bilgisizlik yüzünden yapt�klar�m�, haddimi a�arak i�le-

di�im kusurlar�m�, benden daha iyi bildi�in bütün suçlar�m� ba���la.

� Allah’�m! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. ��imi Sana �smar-

lad�m. S�rt�m� Sana dayad�m. Ümit ba�lad���m Sen, korktu�um da Sen’sin. 

� Ya Rabbi! Sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Bütün insanlar� affet.

� Allah’�m! Acizlikten, tembellikten, korkakl�ktan, cimrilikten, ihtiyarlay�p ba�-

kas�na muhtaç olmaktan ve kabir azab�ndan Sana s���n�r�m. Allah’�m! Bana 

Sana kar�� gelmekten sak�nma duygusu kazand�r. Nefsimi günahlardan ar�nd�r; 

çünkü onu en iyi ar�nd�racak olan Sen’sin. Nefsimin sahibi ve efendisi Sen’sin. 

Allah’�m! Faydas�z bilgiden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmez nefisten, ka-

bul olmayacak duadan Sana s���n�r�m.

3. KUR

�badet

Tövbe Nedir?

Tövbe, bilerek veya bilmeyerek, aç�ktan veya giz-

lice i�lenmi� günahlardan, hatalardan ve ku-

surlardan pi�manl�k duymak, onlar� bir daha 

yapmamaya niyet etmek ve yeniden ayn� 

yanl��lara dü�memek için çaba göstermektir. 

Tövbe sadece dille olmaz. �nsan tövbe etti�i 

�eyi bir daha i�lememek için gayret sarf etme-

li, Allah’a itaat etme konusunda kendini kontrol 

alt�nda tutmal�d�r. Kur’an’da tövbeyle yak�n anlama 

sahip bir kelime daha kullan�l�r:  isti�far. �sti�far, ba���lanma 

dilemek, af istemek anlamlar�na gelir.

Tövbenin Hayat�m�zdaki Yeri 
ve Önemi 

Tövbe eden ki�i ruhen rahata ve 

huzura erer. Tövbe ba���lamaya 

yetkili tek makam�n Allah oldu�u 

2 TövbeTövbe

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Tövbe kelimesinin dilimize 

Arapçadan geçmi� bir kelime 

oldu�unu ve bir �eyden dönme, 

bir �eye yönelme anlamlar�na 

geldi�ini biliyor muydunuz?
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bilincine sahip olmakt�r. Bu yönüy-

le tövbe Allah ile kul aras�nda hiç 

kimseyi arac� k�lmaman�n i�aretidir 

ve iman�n çok önemli bir belirtisidir. 

Tövbe etme imkân� olmasayd� in-

san yapt��� yanl��lar�n a��rl��� alt�nda 

ezilir, kendine eziyet eder, vicdan 

azab�ndan kurtulamazd�. Tövbe, 

hata ve kusur karanl���nda önümü-

zü ayd�nlatan bir lambad�r. Tövbe, 

iç dünyam�zdaki yaralar�m�za en �i-

fal� merhemdir. Tövbe her ba�layan 

günü hayat�m�z�n ilk günüymü� gibi hissetmemizi sa�layan bir tedavidir. Tövbe, kendi-

mizle yüzle�memize imkân tan�yan bir aynad�r. Tövbe, günah uçurumundan bizi çekip 

ç�karan sapasa�lam bir iptir. Tövbe, yaratan�m�z Allah’a kar�� samimi bir �ekilde yakar-

d���m�z en özel an�m�zd�r. Tövbe, hata ve kusur kirlerini y�kay�p ruhumuzu ar�nd�ran 

tertemiz bir sudur. Tövbe, vicdan azab� ate�lerimizi pi�manl�k topra��yla söndüren bir 

rahmettir.

Ne Zaman, Nerede ve Nas�l Tövbe Edebiliriz?

�nsan�n, hatalar�, kusurlar� ve eksiklikleri olabilir. Tövbe, 

yap�lamayan ya da yaparken eksik ve kusurlu davra-

n�lan konularda Allah’tan özür dilemektir. Bir daha 

yapmamaya karar vermektir. Tövbe iman�n bir ge-

re�idir. �nsan tövbe ederek hayat�nda birtak�m 

�eyleri de�i�tirir. Bu de�i�imler ki�inin dü�ün-

cesinde, duygular�nda, amaçlar�nda ve en 

sonunda da davran��lar�nda ortaya ç�kar.

4. ÜN�TE

Allah’a Yakar��: Dua ve Tövbe

Allah kat�nda (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek 
günah i�leyip sonra çok geçmeden tövbe edenle-
rin tövbesidir. ��te Allah bunlar�n tövbelerini kabul 
buyurur.  Allah hakk�yla bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.  Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (gü-

nahlar�) yap�p yap�p da kendisine ölüm gelip çat�nca 
“��te ben �imdi tövbe ettim.” diyen kimseler ile 

kâ� r olarak ölenlerinki de�ildir. Bunlar için ahirette 
elem dolu bir azap haz�rlam���zd�r.

4 / Nisâ Suresi, 17-18. ayetler

A

Kim bir kötülük yapar yahut kendine 
zulmeder, sonra da Allah’tan ba���lama 

dilerse, Allah’� çok ba���lay�c� ve çok mer-
hamet edici bulur. 

4 / Nisâ Suresi, 110. ayet

A
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Tövbe etme imkân�, Allah’�n kullar�na bir ar-

ma�an�d�r. Kul hata veya kusur i�ledi�inde 

tövbe etmelidir. Ancak tövbe etmek için ille 

de yanl�� yapm�� olmak gerekmez. Her zaman 

ve durumda tövbe edilebilir. Bu, insan�n iç 

huzurunu ve bar���n� sa�layaca�� gibi Allah’�n 

da ho�nutlu�unu kazand�racak bir davran�� 

olacakt�r.

Kalp, yarat�l��tan p�r�l p�r�l bir aynaya benzer. Küçük veya büyük hatalar sebebiyle parlak-

l���n� kaybeden bu ayna tövbe ederek s�k s�k parlat�lmal�d�r. Peygamberimiz (as) bile ken-

disinin günde yüz defa tövbe etti�ini belirtmektedir. Böylece ümmetine de tövbe etmenin 

önemini anlatmaktad�r.

Ki�i i�ledi�i hata ve kusurlardan gerçekten pi�man olup bunlar� bir daha yapmamaya 

içtenlikle karar vermelidir. Yani tövbede en önemli �art samimi olmakt�r. Yüce kitab�m�z 

bunu �u �ekilde ifade eder: “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rab-

biniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve 

onunla birlikte iman edenleri utand�rmayaca�� 

günde Allah sizi, içlerinden �rmaklar akan cen-

netlere sokar.” (66 / Tahrim Suresi, 8. ayet).

Tövbe eden ki�inin a�a��daki üç hususa özen 

göstermesi gerekir:

1. Bir hata yapt�ktan sonra hemen tövbe et-

melidir. Tövbe, yap�lan kötü i�ten dolay� “pi�manl�k duymak ve içi s�zlamak”t�r. Böyle 

oldu�u için de bunu geciktirmeden ve vakit kaybetmeden yapmak gerekir.

2. Yap�lan hatay� bir daha yapmamaya samimi olarak niyet edip karar vermek gerekir.

3. Ayn� hata veya kusuru i�lememek için elden geldi�ince çaba göstermek gerekir. Bile-

rek veya bilmeyerek hata ve kusur i�lene-

bilir. Önemli olan hatada �srar etmemek-

tir. Hata yapmamak için insan kendisini 

buna sürükleyecek ortamlardan ve ki�i-

lerden de uzak durmal�d�r. 

3. KUR

�badet

Sonra, �üphesiz ki Rabbin, cahillik sebe-
biyle kötülük yapan, sonra bunun ard�n-
dan tövbe eden ve durumunu düzelten-
lerden yanad�r. �üphesiz Rabbin bundan 
sonra da elbette çok ba���layand�r, çok 

merhamet edendir. 

16 / Nahl Suresi, 119. ayet

A

Rabbimiz! Bizi sana teslim olmu� kimse-
ler k�l. Soyumuzdan da sana teslim olmu� 

bir ümmet k�l. Bize ibadet yerlerini ve 
ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çün-
kü sen, tövbeleri çok kabul edensin, çok 

merhametli olans�n.

(2 / Bakara Suresi, 128. ayet)

A

Hâlâ m� Allah’a tövbe etmezler ve O’ndan 
ba���lanma istemezler? Allah, çok ba���la-

yand�r, çok merhamet edendir.

(5 / Mâide Suresi, 74. ayet)

A
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Kur’an’dan ve Hz. Peygamber’den (as) Tövbe Örnekleri

Peygamberlerin Tövbelerinden Örnekler

(Musa), 

“Ey Rabbim! Beni 

ve karde�imi ba���la. Bizi ken-

di rahmetine sok. Sen merhametli-

lerin en merhametlisisin.” dedi.

7 / A’râf Suresi, 151. ayet

(Yusuf) “Ben nefsimi 
temize ç�karmam, çünkü Rabbi-

min merhamet etti�i hariç,
ne� s a��r� derecede kötülü�ü emreder.

�üphesiz Rabbim çok ba���layand�r, çok 
merhamet edendir.” dedi.

12 /  Yûsuf Suresi, 53. ayet

(Nuh) 

“Rabbim! Beni, 

ana babam�, iman etmi� ola-

rak evime girenleri, iman eden 

erkekleri ve iman eden kad�nlar� 

ba���la. Zalimlerin de ancak helâkini 

artt�r.” (dedi).

71 / Nûh Suresi, 28. ayet

Derken (Yunus) karanl�k-

lar içinde, “Senden ba�ka hiçbir ilâh 

yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutar�m. 

Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden 

oldum.” diye dua etti.

21 / Enbiyâ Suresi, 87.ayet

Allah’�m! Sen benim Rab-

bimsin. Sen’den ba�ka ilâh yoktur. 

Beni yaratt�n ve ben Sen’in kulunum. Ve 

ben gücüm yetti�i kadar Sana verdi�im söz ve 

vaadim üzereyim. Yapt�klar�mdan do�abilecek kö-

tülüklerden sana s���n�r�m. Bana verdi�in nimetleri 

itiraf ederim. Kendi kusur ve günahlar�m� da iti-

raf ederim. Beni ba���la. Çünkü Sen’den ba�ka 

hiç kimse günahlar� ba���layamaz.

(Hadis-i �erif)

4. ÜN�TE

Allah’a Yakar��: Dua ve Tövbe
4. ÜN�TE

Allah’a Yakar��: Dua ve Tövbe
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Müminlerin Tövbelerinden Örnekler

3. KUR

�badet
3. KUR

�badet

Ey Rabbimiz! Unutur

ya da yan�l�rsak bizi sorumlu tut-

ma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekile-

re yükledi�in gibi a��r yük yükleme.

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmedi�i �ey-

leri yükleme! Bizi affet, bizi ba���la, bize ac�! 

Sen bizim Mevlâm�zs�n. Kâ� rler toplulu�u-

na kar�� bize yard�m et. 

2 / Bakara Suresi, 286. ayet

Rabbimiz! Bizim gü-

nahlar�m�z� ve i�imizdeki ta�-

k�nl�klar�m�z� ba���la ve (yolunda) 

ayaklar�m�z� sa�lam tut. Kâ� r top-

luma kar�� bize yard�m et.

3 / Âl-i �mrân Suresi, 147. ayet

Rabbimiz! Biz,

“Rabbinize iman edin.” diye 

imana ça��ran bir davetçi i�ittik, 

hemen iman ettik. Rabbimiz! Günah-

lar�m�z� ba���la. Kötülüklerimizi ört. 

Can�m�z� iyilerle beraber al.

3 / Âl-i �mrân Suresi, 193. ayet

Ar�’� ta��yanlar ve onun 

çevresinde bulunanlar (melekler) 

Rablerini hamd ederek tesbih ederler, 

O’na inan�rlar ve inananlar için (�öyle diye-

rek) ba���lanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Senin 

rahmetin ve ilmin her �eyi ku�atm��t�r. O hâlde 

tövbe eden ve senin yoluna uyanlar� ba���la ve 

onlar� cehennem azab�ndan koru.”

40 / Mü’min Suresi, 7. ayet
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4. ÜN�TE

Allah’a Yakar��: Dua ve TövbeTövbe
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E� Rabbimi�! Unutur �a da �an�l�r�ak bi�i �orumlu tutma! 

E� Rabbimi�! Bi�e, bi�den öncekilere �ükledi�in gibi a��r 

�ük �ükleme. E� Rabbimi�! Bi�e gücümü�ün �etmedi�i 

�e�leri �ükleme! Bi�i affet, bi�i ba���la, bi�e ac�! �en bi�im 

Mevlâm����n. Kâfirler toplulu�una kar�� bi�e �ard�m et!
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3. KUR

�badet
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Haz�rl�k Sorular�

1. Peygamberimize (as) daha peygamberlik verilmeden önce kendisine 
toplumu taraf�ndan “güvenilir (el-Emin)” ismi sizce neden verilmi� 
olabilir? Peygamberli�inden sonra insanlar�n ona iman etmesinde bu 
özelli�inin etkisi olmu� mudur? Arkada�lar�n�zla tart���n�z. 

2. Hz. Peygamber’in (as) kendinize örnek ald���n�z özellikleri nelerdir?
3. Peygamberimizin (as) peygamberlik görevi yan� s�ra onu bir e�, bir baba, 

bir dede, bir amca, bir arkada� vs. olarak dü�ündü�ünüzde ne gibi 
duygulara sahip oluyorsunuz?

4. Peygamberimizin (as), amcas� Hz. Hamza’y� öldüren Vah�i’yi bile 
affetmesini toplumumuzda bir töre olarak süregelen intikam ve kan 
davalar� ile kar��la�t�r�n�z.



siyer

ÜN�TE

1
1. Hz. Peygamber’in (as) Ahlâk�ndan Davran�� Örnekleri 

2. E� Olarak Hz. Peygamber (as)

3. Baba Olarak Hz. Peygamber (as)

4. Dede Olarak Hz. Peygamber (as)

5. Kom�u Olarak Hz. Peygamber (as)

6. Arkada� Olarak Hz. Peygamber (as)

7. Akraba Olarak Hz. Peygamber (as)

8. Akabe Biatleri ve Veda Hutbesi’nde Ortaya Koydu�u 
�nsanî ve Evrensel �lkeler

ÜN�TE

1
1. Hz. Peygamber’in (as) Ahlâk�ndan Davran�� Örb ’i (

2. E� Olarak Hz. Peygamber (as)

3. Baba Olarak Hz. Peygamber (as)

4. Dede Olarak Hz. Peygamber (as)

5. Kom�u Olarak Hz. Peygamber (as)



Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi (as), Allah e�itmi�tir. Allah, onu bü-
tün insanlar� �slâm’a davet etmek üzere uyar�c� olarak göndermi�, Müslümanlar da onun 
etraf�nda bütünle�mi�tir. Bu halkan�n merkezinde bulunan Resûlullah’� (as), ashab� her 
�eyden daha çok sevmi�, tav�rlar� ve davran��lar�yla da bunu göstermi�lerdir. Peygambe-
rimiz (as) onlar için hayatlar�na yön veren bilgileri ö�rendikleri en önemli insan olmu�tur. 
Sahip oldu�u üstün ahlâk� ile Hz. Muhammed (as) Müslümanlara en güzel rehberdir.  Pey-
gamberimizin (as) ahlâkî özelliklerine ula�mak bütün Müslümanlar�n en büyük amac�d�r.

Do�rulu�u…

Peygamberimiz (as), kendisine peygamberlik gelmeden önce de do�ru sözlülü�ü ile 
insanlar�n güvenini kazanm��t�r. �nsanlar Allah Resûlü’nün (as) kesinlikle yalan söyle-
meyece�ini biliyorlard�. Örne�in, Allah aç�k daveti emretti�inde o bir tepenin üzerine 
ç�karak Mekkelilere �öyle seslenmi�tir: “Size �u tepenin ard�nda silahl� bir dü�man ordusu 
Mekke’ye sald�rmaya haz�rlan�yor desem bana inan�r m�s�n�z?” Mekkeliler de “�nan�r�z. 
Sen söylüyorsan do�rudur.” diye cevap vermi�lerdir. 

Güvenilirli�i…

Mekkeliler Hz. Peygamber’in (as) bildirdiklerine iman etmeseler de ona sonsuz bir gü-
ven duyuyorlard�. Hatta mallar�n� ona emanet edecek kadar güveniyorlard�. Bundan 
dolay� kendisine �slâm’dan önce bile “Muhammedü’l-Emin”, yani güvenilir Muhammed 
ismini vermi�lerdi. Peygamberimiz (as) Medine’ye hicret ederken evinde Mekkelilerden 
baz�lar�n�n emanetleri vard�. Hz. Ali’yi evde b�rakarak emanetleri Mekkelilere teslim et-
mesini istedi. Mekkeliler Allah’�n elçisini öldürmek için plan yaparlarken o, emanetleri 
Mekkelilere nas�l ula�t�raca��n� dü�ünüyordu.

Adaleti…

Peygamberimiz (as) birbirine dü�man kabileler aras�nda �slâm dinini yayarken onlar�n 
kalplerini kazan�yor, aralar�nda hak, adalet, insaf ve karde�lik filizlerini ye�ertiyordu. Bu 
u�urda pek çok zorlukla kar��la��yordu. Fakat adalet ve insaftan zerre kadar olsun, ay-
r�lm�yordu. Peygamberimiz (as), adaleti uygularken din ve akrabal�k gibi farklar gözet-
mezdi. Örne�in kendi kabilesi içinde sayg�n bir yere sahip bir kad�n h�rs�zl�k yapm��t�. 
Kad�n�n kabilesinden birtak�m ki�iler cezaland�r�lmamas� için Resûlullah’a (as) ricada 
bulundular. Bunun üzerine Peygamberimiz (as) “Vallahi h�rs�zl�k yapan, k�z�m Fatma da 
olsa cezaland�r�r�m.” diyerek e�siz adalet anlay���n� dile getirmi�ti.

Peygamberimiz (as) bir keresinde de sava�ta ele geçen mallar� sahabîleri aras�nda pay-
la�t�r�yordu. Müthi� bir kalabal�k vard�. Öyle ki sahabîlerden birisi Hz. Peygamber’in (as) 

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’den (as) Davran�� Örnekleri

1 Hz. Peygamber’in (as) Ahlâk�ndan Davran�� ÖrnekleriHz. Peygamber’in (as) Ahlâk�ndan Davran�� Örnekleri 
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3. KUR

Siyer

s�rt�na ç�karcas�na üzerine abanm��t�. Pey-
gamberimiz (as), elinde bulunan ince hurma 
çubu�uyla o ki�iye i�aret ederek bir tarafa 
çekilmesini istedi. Çubu�un uç k�sm� adam�n 
yüzüne gelerek birazc�k çizdi. Bunun fark�na 
varan Allah’�n Elçisi (as) elindeki sopay� o 
ki�iye verip “��te yüzüm, gel, sen de benden 
hakk�n� al.” dedi. Fakat Hz. Peygamber’i (as) 
can�ndan fazla seven sahabî, “Ey Allah’�n 
Elçisi, ben hakk�m� helâl ediyorum.” dedi ve 
hakk�n� helâl etti. 

Medine’de farkl� inanç gruplar� vard�. Ya-
hudiler de bu gruplardan biriydi. Yahudiler 
dahi onun adaletine inan�yor, kendi arala-
r�nda çözemedikleri sorunlar� ona getiriyor-
lard�. Resûlullah (as) da bu durumda onlar�n 
kanunlar�na göre hükmediyordu. 

Alçak Gönüllülü�ü…

Peygamberimizi (as) tan�mayanlar onun s�radan biri oldu�unu zannedebilirlerdi. Elinde 
bütün imkânlar olmas�na ra�men, her i�ini kendi yapmaya çal���rd�. Köleleri varken onlar-
la yemek yer, onlara i�lerinde yard�mc� olurdu. Bir seferinde kar��s�nda korkudan titreyen 
birini “Korkma! Ben hükümdar de�ilim. Kuru et pi�irerek karn�n� doyuran Kurey�li bir kad�-
n�n o�luyum.” diyerek sakinle�tirmi�ti. Bir ba�ka seferinde ise “Ey efendimiz ve efendimizin 
o�lu!” diyerek onu öven bir sahabîye �öyle kar��l�k vermi�ti: “Ey insanlar! Günahlardan 
sak�n�n, �eytan sizi yan�ltmas�n. Ben Abdullah’�n o�lu Muhammed’im (as). Allah’�n kulu ve 
elçisiyim. Beni Allah’�n ç�kard��� makamdan daha yukar� ç�karman�zdan ho�lanmam.”

Cömertli�i…

Peygamberimiz (as) çok cömertti. Eline geçen her �eyi ihtiyac� olanlarla payla��rd�. Üç 
günden fazla elinde mal bekletmez, o mal da��t�lmad�kça evine u�ramazd�. Hatta bazen 
kendine hediye edilen bir �eyi o da ba�kas�na hediye ederdi. Ramazan ay�nda daha da 
cömert olur, ihtiyac� olan herkesin yard�m�na ko�ard�. 

Sabr� ve Ho�görüsü…

Peygamberimiz (as) �slâm’� tebli� ederken say�s�z tehlikelerle kar��la�t�. Fakat insanlar� 
�slâm’a davetine hiçbir �ey engel olamad�. Can�na mal olacak tehlike ve i�kencelerle 
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Sözlerin en güzeli Allah’�n kitab�,
yollar�n en güzeli Muhammed’in yoludur.

69



2 E� Olarak Hz. Peygamber (as)E� Olarak Hz. Peygamber (as)

Peygamberimiz (as) aile hayat�nda anlay��l�, �efkatli, sorumluluk sahibi bir e�ti. Ashab�n� 

s�k s�k “Sizin en hay�rl�n�z han�m�na iyi davranan�n�zd�r.” �eklinde uyar�rd�. Ahlâk� en güzel 

olanlar�n aile bireylerine yumu�ak davranan kimseler oldu�unu söylerdi.

Hz. Peygamber (as) ilk e�i Hz. Hatice ile onun ölümüne kadar yirmi be� y�l evli kald�. 

Araplarda yayg�n olmas�na ra�men Hz. Hatice’yle evlili�i boyunca ikinci bir e�le evlen-

meyi hiç dü�ünmedi. Sayg� ve anlay��a dayal� sade ya�amlar�yla Mekke’de örnek bir ai-

leydiler. Cebrâil ilk vahyi getirdi�inde korkuyla eve gelmi�, dinlendikten sonra da bütün 

olanlar� Hz. Hatice’ye anlatm��t�. Hz. Hatice onun en büyük destekçisiydi. Peygamberi-

miz (as) e�ine büyük bir de�er verir, her konuda ona dan���rd�. Sorunlar� birlikte çözüm-

lemeye çal���rlard�. Bu sebeple Hz. Hatice’nin vefat� onu çok üzmü�tü.

Peygamberimiz (as) vaktinin bir k�sm�n� ailesine ay�r�rd�. Allah’�n emirlerini ilk olarak 

onlara aktar�rd�. Onlara s�k s�k ahiret hayat�n�n güzelliklerini anlatarak onlar� bu ödüllere 

ula�t�racak ibadetlere te�vik ederdi. �slâm� anlatt��� ki�ilere de ö�rendiklerini mutlaka 

ailelerine de anlatmalar�n� söylerdi.

Peygamberimiz (as) aile bireylerine kar�� nazik ve yumu�akt�. Onlara ho�görülü davran�r, 

kalplerini k�rmazd�. Aile bireyleri onun yumu�ak, sakin, mütevaz� oldu�unu söylerlerdi. Pey-

gamberimiz (as) ev i�lerine yard�mc� olurdu. Evi süpürür, koyunlar� sa�ar, develeri yemler, 

elbiselerini kendi diker, ayakkab�lar�n� kendi tamir eder, çocuklar�yla ilgilenirdi.  

Peygamberimiz (as) aile bireylerinin e�lenmelerine sayg� gösterirdi. Bir defas�nda e�i 

Hz. Ai�e ile Habe�istan’dan gelen bir grubun oyun gösterisini beraber izlemi�ti. Farkl� 

zamanlarda Hz. Ai�e’yle ko�u yar��� yapm��, birincisinde Hz. Ai�e, ikincisinde ise Pey-

gamberimiz (as) kazanm��t�. 

Hz. Peygamber (as) aile bireyleriyle �akala��r, onlar�n �akalar�n� da k�zmadan kar��lard�. 

Onlar� k�rd��� ve onlara yüksek sesle ba��rd��� hiç görülmemi�ti. Peygamberimizin evinde 

büyüyen Hz. Enes “Ailesine Resûlullah’tan (as) daha �efkatli birisini görmedim.” demi�tir. 

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’den (as) Davran�� Örnekleri

kar��la�sa bile o, hepsine sabrediyordu. Kendine yap�lan her �eyi affetmi�ti. Her zaman 
dü�manl�klar�yla ve eziyetleriyle Müslümanlar�n kar��s�na ç�kan Mekkelileri, hicret etme 
amac�yla �ehirlerine gidip yard�m istedi�inde kendisini ta�layan Taiflileri, amcas� Hz. 
Hamza’y� öldüren Vah�i’yi ve onun efendisi Hind’i, kendisini zehirleyerek öldürmek is-
teyen Yahudi kad�n� ba���layabilen yüce bir karaktere sahipti. Ancak Peygamberimizin 
(as) ho�görüsü, onu adaletten ve Allah’�n emirlerini yerine getirmekten al�koymazd�.
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3. KUR

Siyer

3 Baba Olarak Hz. Peygamber (as)Baba Olarak Hz. Peygamber (as)

4
Dede OlarakDede Olarak

Hz. Peygamber (as)Hz. Peygamber (as)

Peygamberimiz (as) çocuklara kar�� çok merha-

metliydi. Çocuklar� çok severdi. Onun çevresin-

de yeti�en torunlar� ise sevgisini ve �efkatini en 

fazla gören çocuklard�. 

Bir gün Peygamberimizin (as) kuca��nda Ha-

san vard�. Onu seviyor ve öpüyordu. O s�rada 

yan�na bir Arap kabilesinin reisi geldi. Peygam-

berimizin (as) torununu sevmesine çok �a��rd�. 

Peygamberimize (as) “Benim on çocu�um var. 

�imdiye kadar hiçbirini kucaklay�p sevmedim.” 

Peygamberimiz (as) çocuklar�na kar�� �efkat ve sevgi dolu bir babayd�. Çocuklar� onun 

için büyük bir sevinç kayna��yd�lar. Çocuklar�n�n ihtiyaçlar�yla ve sorunlar�yla kendi ilgi-

lenir, her gün onlar�n yan�na giderek durumlar�n� kontrol ederdi. Çocuklar�n�n üzülme-

lerine dayanamaz, onlar� k�ranlar�n kendini de üzeceklerini söylerdi.

Peygamberimiz (as) çocuklar�n�n üzerine çok titrer, sürekli onlar� uyar�r, peygamber ol-

mas�na ra�men ahiret gününde onlara hiçbir faydas� olmayaca��n� söylerdi. Sabahlar� 

kap�lar�n�n önüne giderek onlar� namaza kald�r�r, onlar�n namazlar�n� kaç�rmalar�n� iste-

mezdi. Allah’a kar�� sorumluluklar�n� en iyi �ekilde yerine getirmelerini isterdi.

Sevgili Peygamberimizin (as) o�ullar� hepsi küçük ya�ta öldüler. Peygamberimiz (as) 

bu ayr�l�klarda hüzünlenmi�, merhamet duygusuyla gözleri ya�arm��t�. A�lad���n� görüp 

�a��ranlara �öyle cevap vermi�ti: “Gönül üzülür, 

gözler ya�ar�r ama yine de biz Rabbimizin ho�una 

giden sözler söyleriz.”

Peygamberimiz (as) en küçük k�z� Fatma’y� çok se-

verdi. Hz. Fatma yan�na geldi�inde aya�a kalkar, 

onu aln�ndan öper ve kendi yerine oturturdu. Bir 

yere sefere giderken en son ona u�rar, bir yerden 

gelince de ilk olarak onu görmeye giderdi. 

DEDEM ve BEN

OKUMA PARÇASI

Mescidin avlusunda oynayan
Küçük bir çocukken ben
Gölgede namaz k�lard� dedem

Saçlar� saçlar�ma kar���rd�
Omuzlar�na t�rman�rken

Medine’nin çocuklar� ve ben
Ayr�lamazd�k çevresinden
Börtü böcek bile kulak kesilirdi
Bizle konu�urken

Pek dü�ünceli olurdu bazen
Çeki�tirirdik sar���ndan, cüppesinden
“ Gel!...gel!...” derdik “hadi” 
As�l�rd�k  ellerinden
“Bak ne gösterece�iz…
 Gel bizimlen!...” 

Gül kokulu ellerini
Ay�rmadan ellerimizden
Taa oyun kuraca��m�z hurmal��a kadar
Gelirdi pe�imizden

Ahmethan Y�lmaz 
(Birdirbir Dergisi, Ocak 2007)
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dedi. Hz. Peygamber de (as) onu “Kim ba�kalar�na merhametli davranmazsa Allah da 

ona merhametli davranmaz.” diye uyard�. 

Peygamberimiz (as) bir gün yan�nda torunlar�ndan Ümame’yle mescide gitti ve Üma-

me s�rt�ndayken namaza durdu. Rükû ve secdeye vard���nda onu b�rak�yor, aya�a 

kalkarken tekrar al�yordu.

Peygamberimiz (as) torunlar� Hasan ve Hüse-yin’i çok seviyordu. Her zaman “Allah’�m 

ben onlar� seviyorum, sen de onlar� sev.” diye dua ederdi. Torunlar� Hasan ve Hüseyin 

onun için birer gül goncas�yd�. K�z� Fatma’n�n evine gidince “Çocuklar�m� getirin.” derdi. 

Hz. Fatma onlar� getirince de kuca��na alarak severdi.

Çocuklara kötü davranan birilerini görünce onlar� uyar�r,  ashab�na korumas�z ve güç-

süz olan çocuklara merhamet etmeleri gerekti�ini ö�ütlerdi. Çocuklar�n�n onlar için bir 

imtihan oldu�unu hat�rlat�rd�.

5 Kom�u Olarak Hz. Peygamber (as)Kom�u Olarak Hz. Peygamber (as)

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’den (as) Davran�� Örnekleri

Ailemiz ve akrabalar�m�zdan sonra bize en yak�n ki�iler kom�ular�m�zd�r. Hatta ço�u za-
man akrabalar�m�zdan daha çok gördü�ümüz ve ili�ki içinde oldu�umuz ki�ilerdir kom-
�ular�m�z. Sevgili Peygamberimiz (as) de kom�ulara iyi davran�lmas� gerekti�ini söylemi�, 
Müslümanlara bu konuda davran��lar�yla en güzel örne�i olu�turmu�tur.

Peygamberimiz (as) kom�ular�n� gördü�ünde onlara selam verir, güler yüz gösterirdi. 
Kom�ular�na sayg� duyar, onlara kibar davran�rd�. Durumlar�n� sorarak ihtiyaçlar� varsa 
onlara yard�m ederdi. Kom�usu hastaland���nda hemen onu ziyaret ederdi. Evde pi�en 
yemeklerden kom�unun da hakk� oldu�unu söyleyerek kom�usuna gönderirdi. Ashab�-
na “Allah’a ve ahiret gününe inanan, kom�usuna iyilik etsin.” derdi.  

Bir gün  Peygamberimizin (as) kap�s�na ihtiyaç sahibi biri geldi. O s�rada Peygamberimi-
zin (as) evinde ona verebilece�i bir �ey yoktu. Kom�usundan yar�m ölçek bu�day alarak 
yard�m isteyen ki�iye verdi. Peygamberimiz (as) daha sonra kom�usuna bir ölçek bu�day 
verdi. Bu�day�n yar�s� borcunun kar��l���, yar�s� da kom�usuna ikramd�. 

E�i Hz. Ai�e’nin kom�ular�ndan birine vermek istedi�i bir hediyesi vard�. Hz. Peygamber’e 
(as) “Bir hediyem ve iki kom�um var. Hediyeyi hangisine vereyim?” diye sordu. Hz. Pey-
gamber (as) de kap�s� yak�n olana vermesini söyledi.

Peygamberimizin (as) çok önem verdi�i kom�uluk ili�kileri bütün Müslümanlar için top-
lumsal bir sorumluluktur. O “Kom�usu açken tok yatan bizden de�ildir.” diyerek bunu en 
güzel �ekilde vurgulam��t�r.
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n Hz. Peygamber’in (as) birçok arkada��n�n defnedildi�i Medine’deki Cennetü’l-Baki’ mezarl���

3. KUR

Siyer

6 Arkada� Olarak Hz. Peygamber (as)Arkada� Olarak Hz. Peygamber (as)

Sahabîler Allah Resûlü’nü (as) onun u�runa canlar�n� feda edecek kadar çok severlerdi. 
Peygamberimiz de (as) arkada�lar�na güler yüzlü, yumu�ak ve kibar davran�rd�. Onlar� 
görünce mutlaka selam verirdi. Ashab� merak ettikleri konular� ona sorarlar, o da anla-
mad�klar� konular� sab�rla defalarca tekrarlard�. Onlara kar�� çok anlay��l�yd�. Arkada�-
lar�ndan biri s�k�nt�da olursa onunla ilgilenerek elinden 
geldi�ince yard�m etmeye çal���rd�. Peygamberimiz (as), 
arkada�lar�na çok dü�kün biriydi. 

Peygamberimiz (as) arkada�lar� için güven kayna��yd�. 
Zor anlar�nda arkada�lar�n� teselli ederek onlara ümit 
verirdi. En yak�n arkada�� Hz. Ebu Bekir ile hicret yol-
culu�unda Sevr Ma�aras�’nda saklanm��ken mü�rikler 
çok yak�nlar�na kadar gelmi�lerdi. Hz. Ebu Bekir onlar�n kendilerini göreceklerinden 
korkup tela�lanm��t�. Peygamberimiz (as) kendisinin de kar�� kar��ya kald��� bu zor du-
rumda so�ukkanl�l���n� ve tevekkülünü korumu�, arkada��n� teselli etmi�ti. “Korkma! 
Allah bizimledir.” diyerek onu sakinle�tirmi�ti.

Ashab�ndan birini uzun süre görmezse onun nerede oldu�unu ara�t�r�r, hastaysa ziyare-
tine giderdi. Ashab�n�n davetlerine kat�l�r, onlar� k�rmamaya çal���rd�. 

Peygamberimiz (as) ashab�na kar�� çok merhametliydi. Arkada�lar�nda gördü�ü hatalar� 
onlar� k�rmadan ve kusurlar�n� yüzlerine vurmadan düzeltmeye çal���rd�. Her zaman çok 
sakin ve yumu�ak huylu olmas�na ra�men arkada�lar�na yap�lan kötülüklere çok k�zard�. 
Onlar için her �eyi göze al�rd�. Hatta “Kim onlar� severse bana olan sevgisinden dolay� 
sever. Kim de onlara kin beslerse bana olan kini dolay�s�yla böyle yapar.” derdi. Bununla 
birlikte arkada�l��� onu adaletsizli�e ve günaha sokacak durumlara sürüklemezdi. Bilakis 
Peygamberimiz (as) böylesi konularda arkada�lar�n� uyar�rd�.

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Ço�ulu ashab olan sahabî 

kelimesinin “arkada�, dost” 

anlam�na geldi�ini biliyor muy-

dunuz?
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n Hz. Peygamber’in birçok akrabas�n�n mezarlar�n�n 
bulundu�u Mekke’deki Cennetü’l-Muallâ mezarl��� 

7 Akraba Olarak Hz. Peygamber (as)Akraba Olarak Hz. Peygamber (as)

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’den (as) Davran�� Örnekleri

Peygamberimiz (as) akrabal�k ili�kilerine çok önem verirdi. S�k s�k akrabalar�n� ziyaret 
eder, onlar�n s�k�nt� ve dertleriyle yak�ndan ilgilenirdi. Onlara yard�m eder ve ikramda 
bulunurdu. Onlara güler yüz gösterir, güzel sözler söyleyerek gönüllerini al�rd�.

Peygamberimiz (as) amcas� Ebu Talib’in yan�nda büyüdü. Hz. Hatice ile evlendikten 
sonra da amcas�n�n iyiliklerini hiçbir zaman unutmad�. Ebu Talib s�k�nt�ya dü�tü�ünde 
Peygamberimiz (as) amcas�n�n geçimini kolayla�t�rmak için onun o�lu Ali’yi yan�na ala-
rak bak�m�n� üstlendi. 

Hz. Muhammed (as) peygamberlikle görevlendirildikten sonra ilk olarak ailesini ve arka-
da�lar�n� �slâm’a davet etti. Daha sonra kendisine Allah taraf�ndan akrabalar�n� uyarmas� 
emredildi. Peygamberimiz (as) de bir ziyafet vererek akrabalar�n� �slâm’a davet etti. Son 
hacc� s�ras�nda bütün Müslümanlara hitaben yapt��� Veda Hutbesi’nde de faizi ve kan 
davas�n� ilk olarak akrabalar� aras�nda kald�rd�. �lk yasaklad��� faiz, amcas� Abbas’�n faizi; 
ilk kald�rd��� kan davas� da Abdulmuttalib’in torunu Rebia’n�n kan davas�yd�.

Peygamberimiz (as) akrabalar�n� gözetmesine ra�men onlar� hiçbir zaman di�er Müslü-
manlardan üstün tutmazd�. Hatta onlar� Allah’�n emirlerine uymalar� konusunda titizlikle 
uyar�rd�. 

Peygamberimiz (as) ne olursa olsun akrabalarla ili�kilerin devam ettirilmesini, onlara iyi 
davran�lmas�n� nasihat ederdi. Akrabal�k ba�lar�n�n devam ettirilmesini ve güçlendirilme-
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n Medinelilerin Akabe’de Peygamberimizle (as) görü�tükleri 
yerde in�a edilmi� olan Mescid-i Bey’a’n�n içinden bir görünü� 

3. KUR

Siyer

sini toplumsal bir sorumluluk olarak görürdü. �htiyaç sahiplerini ara�t�rmaya yak�nlar�ndan 
ba�lamalar�n� ister, ilk olarak gözetilecek ki�ilerin akrabalar oldu�unu vurgulard�.

8
Akabe Biatleri ve Veda Hutbesi’nde Ortaya Koydu�u Akabe Biatleri ve Veda Hutbesi’nde Ortaya Koydu�u 

�nsanî ve Evrensel �lkeler�nsanî ve Evrensel �lkeler

Peygamberimizin (as), Medineli Müslümanlarla yapt��� Akabe Biatleri insanl�k tarihi aç�s�n-
dan çok önemlidir. Zira Medine’de olu�turulacak �slâm medeniyetinin temelleri evrensel 
ve insanî ilkeler çevresinde burada belirlenmi�tir. Peygamberimiz (as) Akabe’de, Medine-
lilerden Allah’a �irk ko�mayacaklar�na, zina ve h�rs�zl�k yapmayacaklar�na, iftiradan sak�-
nacaklar�na, evlatlar�n� öldürmeyeceklerine dair ba�l�l�k yemini alm��t�r. Bu davran�� ve 
eylemler, �slâm’da en büyük günahlar olarak kabul edilir. Ayr�ca bunlar, insanlar� kin ve 
nefrete sürükleyerek toplum düzenini bozan en kötü davran��lard�r. 

Veda Hacc�’nda yapt��� “Veda Hutbesi” olarak bilinen konu�mas� ile de bütün Müs-
lümanlar�n karde� olduklar�n� ve birbirlerine kenetlenmeleri gerekti�ini vurgulam��t�r. 
Müslümanlar�n canlar�n�n, mallar�n�n ve namuslar�n�n her türlü sald�r�ya kar�� güvende 
olmas� gerekti�ini belirtmi�tir. �nsanlara zulüm yapmamalar�n�, emanetleri sahiplerine 
vermelerini, h�rs�zl�k ve zinadan uzak durmalar�n�, kad�nlara iyi davranmalar�n� nasihat 
etmi�tir. Bütün insanlar�n Allah kat�nda e�it olduklar�n� söyleyerek �slâm’�n bütün ayr�-
cal�klar� ve üstünlükleri kald�rd���n� aç�klam��t�r. �nsanlar aras�nda kini ve nefreti art�ran 
kan davas�n�, toplumdaki herkes için büyük bir yük olan faizcili�i de yasaklam��t�r.

Akabe Biatleri ve Veda Hutbesi, Peygamberimizin (as) Müslümanlara ö�ütledi�i ilke-
ler aç�s�ndan birer dönüm noktas�d�r. Peygamber Efendimiz (as) bu ilkelerle toplumsal 
hayatta insanlar için en önemli sosyal 
kurallara vurgu yapm��t�r. Toplumda 
huzur ve refah, insanlar�n ancak bu 
ilkeleri kabul etmeleri ve uygulamala-
r� ile sa�lanabilir. Peygamberimiz (as) 
de, ahlâkî bir bozulma içinde bulunan 
Arap toplumunu bu ilkelerle ayd�nl�-
�a ç�karm��t�r. Müslümanlara Veda 
Hutbesi’yle Kur’an’� ve sünneti b�rak-
m��, toplumda ahlâkî çökü�e sebep 
olan kötü al��kanl�klar� ve bunlardan 
kurtulu� yollar�n� göstererek bütün in-
sanl��a rehber olmu�tur. 
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1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’den (as) Davran�� Örnekleri

PEYGAMBER�M�Z�N (AS) ÖZELL�KLER�
A�a��da verilen örneklere göre Peygamber Efendimizin (as) güzel ahlâk özelliklerini bo� 
b�rak�lan yerlere yaz�n�z.

S B

Geçti�i yollara 
dikenler serpiliyor ama 
O bir �ey demiyordu.

A F

Taiflilere, Vah�i’ye, 
Hind’e kar�� kin 

tutmad�.

Üç günden 
fazla elinde mal 

bekletmezdi.

Kimse yalan 
söyledi�ini 

duymam��t�r.

Kimsenin hakk�n� 
yememi�tir.

YARI�I K�M KAZANDI?
Aile bireylerine vakit ay�r�p onlarla e�lenen Peygamberimiz (as) iki defa e�i Hz. Ai�e ile 
ko�u yar��� yapm��t�r. Acaba bu iki yar���n sonucu a�a��dakilerden hangisinde do�ru 
verilmektedir?

a. �kisini de Hz. Ai�e kazanm��t�r.

b. Birinciyi Peygamberimiz (as), ikinciyi Hz. Ai�e kazanm��t�r.

c. Her ikisini de Peygamberimiz (as) kazanm��t�r.

d. Birinciyi Hz. Ai�e, ikinciyi Peygamberimiz (as) kazanm��t�r.

C R

D Ü T A L
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3. KUR

Siyer

OLU�TUR KEL�MEY�
KAP PUANI

Yandaki kutularda yer alan sessiz har� eri kullanarak 
Peygamberimizin (as) ilke edindi�i temel ahlâkî 
kavramlar� bulunuz. Ancak bunun için a�a��daki 
kurallara uymal�s�n�z: 

• Her bir kutudaki harflerden iki�er kelime 
olu�turacaks�n�z. 

• Sadece kutu içinde yer alan sessiz harfleri 
kullanacaks�n�z. Ba�ka bir sessiz harf  
kullanmayacaks�n�z. 

• Kutuda verilen harfleri sadece birer kere 
kullanacaks�n�z.

• �stedi�iniz kadar sesli harf  kullanabilirsiniz.

Olu�turdu�unuz kelimelerin sessiz harflerinin say�s� ile 
bütün harflerinin say�s�n� çarp�n�z. ��te puan�n�z.

R     �     D     L     T     K     L     D

L   S   K   G   Ç   L   N   L   K   B   R   L

V  L  N  C  R  K  L  T  K  R  G  L  M

ACABA K�M?
Siyer derslerinden tan�d���n�z 15 ki�inin 
isimleri a�a��da listelenmi�tir. Uygun 
kutucuklara bu isimleri yerle�tiriniz. 
Sonra sar� renkli sütunu yukar�dan 
a�a��ya okuyunuz. Bu ki�ilerin 
hepsinin de çok sevdikleri birinin ismini 
bulacaks�n�z. Acaba kim?

A��E
ENES

FATMA
�BRAH�M
HÜSEY�N
AM�NE

EBU TAL�B
HAT�CE

EBU BEK�R
HASAN
RUK�YE

ÜMMÜ EYMEN
ABDULLAH

ZEYD
AL�
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Haz�rl�k Sorular�

1.  Bast���n yerleri “toprak!” diyerek geçme, tan�:
  Dü�ün alt�ndaki binlerce kefensiz yatan�.
  Sen �ehit o�lusun, incitme, yaz�kt�r, atan�.
  Verme, dünyalar� alsan da bu cennet vatan�:
�stiklâl Mar��’m�z�n bu dörtlü�ünde ne anlat�lmak istenmi�tir?

2. Evde, okulda, arkada�lar�n�z aras�nda ne gibi sorumluluklar�n�z var? 
Örnekleyiniz.

3. A�a��daki öyküyü okuyup insan�n sorumlulu�u aç�s�ndan de�erlendiriniz. 
“Öykümüz Herkes, Birisi, Herhangi Biri ve Hiç Kimse adl� dört ki�i 
hakk�nda…
Yap�lmas� gereken önemli bir i� vard� ve Herkes, Birisi’nin bu i�i 
yapaca��ndan emindi. Herhangi Biri de yapabilirdi, ama Hiç Kimse 
yapmad�. Birisi buna çok k�zd�, çünkü i� Herkes’in i�iydi. Herkes, 
Herhangi Biri’nin bu i�i yapabilece�ini dü�ünüyordu; ama Hiç Kimse, 
Herkes’in yapamayaca��n�n fark�nda de�ildi. Sonunda Herhangi Biri’nin 
yapabilece�i bir i�i, Hiç Kimse yapmad��� için Herkes, Birisi’ni suçlad�.”

4. Dilimizdeki “eli aç�k, gönlü bol, gönlü zengin, kerem sahibi” gibi ifadeler 
ne anlama gelmektedir? Türkçede bunlardan ba�ka cömertlikle ilgili 
deyim ve atasözleri biliyor musunuz? Ara�t�r�n�z.

5. Bar�� Manço’nun “Ahmet Beyin Ceketi, Dört Kap�, D�ral Dede’nin Düdü�ü, 
Halil �brahim Sofras�, Kazma, Sar� Çizmeli Mehmet A�a, Süleyman” adl� 
�ark�lar�ndan bulabildiklerinizi arkada�lar�n�zla birlikte dinleyiniz. �ark� 
sözlerinde ne gibi ahlâkî erdemlerden bahsedildi�ini aran�zda tart���p 
de�erlendiriniz.
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ÜN�TE

1

1. Sorumluluk Bilincine Sahip Olal�m 

2. Cömert Olal�m

3. Sayg�l� Olal�m

4. Ba�kalar�n� da Dü�ünelim

5. Manevî De�erlerimizi Sevelim ve Koruyal�m
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ÜN�TE

1

1. Sorumluluk Bilincine Sahip Olal�m 

2. Cömert Olal�m

3. Sayg�l� Olal�m

4. Ba�kalar�n� da Dü�ünelim

5. Manevî De�erlerimizi Sevelim ve Koruyal�



Sorumluluk ki�inin kendi istek ve iradesi ile yapt��� i�lerin hesab�n� verebilmesi, bunlar-

dan do�acak sonuçlar� üstlenebilmesi anlam�nda kullan�l�r. Ayr�ca ba�kalar�n�n haklar�na 

sayg�l� olmak, kendi davran��lar�n�n sonuçlar�n� yüklenmek, üstlendi�i vazifelerin hakk�n� 

vererek yapmak gibi anlamlar� da vard�r. Mesuliyet, hassasiyet, ciddiyet, ilgi, özen, dert 

edinmek, mükellefiyet gibi olumlu kavramlarla da ilgilidir. Sorumsuzluk, ciddiyetsizlik, ka-

y�ts�zl�k, ald�rmazl�k, ihmal, duyars�zl�k, özensizlik gibi olumsuz kavramlar da sorumluluk 

kavram�n�n z�dd� bir anlama sahiptirler.

Her insan�n iradesi ve seçme özgürlü�ü vard�r. �nsan iradesini kullanarak yapaca�� i�lerin 

tamam�ndan sorumludur. Bundan dolay� insanlar ve özellikle Müslümanlar, yapacaklar� 

her i�te, söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak durumundad�rlar. �ayet insan yapt��� 

her i�ten ve davran��tan, söyledi�i her sözden sorumlu olmasayd� dinimizdeki farzlar, 

haramlar ve mübahlar�n, emirlerle yasaklar�n bir anlam� kalmazd�. �yi i�ler yapanlar ile 

kötü i�ler yapanlar�n aras�nda bir fark olmazd�.

Dinimizin sorumluluk anlay���na göre her insan yapt�klar�ndan sorumludur. �nsanlara 

önder ve rehber olarak gönderilen peygamberler bile kendi yapt�klar�ndan sorumludur-

lar: “Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soraca��z. Peygamberlere de elbette 

soraca��z.” (7 / A’râf Suresi, 6. ayet).

�nsan�n dünya ve ahiretteki sorumlulu�u birkaç yönde olur: �nsan yaratan�na kar��, ken-

di cinsine yani insanl��a kar��, emri alt�ndakilere ve topluma kar��, içinde ya�ad��� dün-

yaya kar�� sorumluluklar yüklenen bir varl�kt�r. Bu durumu Peygamber Efendimiz (as) 

“Her biriniz bir yöneticisiniz ve her biriniz yönetiminizdekilerden sorumlusunuz”  diyerek 

hat�rlat�r.

Sorumluluk üstlenmenin hem birey hem de toplum için faydal� sonuçlar� vard�r. Sorum-

luluk üstlenen ki�iler ald�klar� vazifeler sonunda olgunla��r, geli�ir, tecrübe ve birikim 

kazan�rlar. Gerekti�inde daha büyük sorumluluklar üstlenecek seviyeye gelirler. Toplum 

aç�s�ndan bak�ld���nda ise sorumluluk üstlenecek ki�ilerin var olmas� herkese huzur ve 

güven verir. �� bölümü yap�l�rken a��r sorumluluk gerektiren i�lerde tecrübe ve birikim 

sahibi ki�iler varsa görev da��l�m� kolayca gerçekle�tirilir.

Sorumluluk duygusuna sahip ki�iler gelecek nesillerin daha ba�ar�l�, daha verimli, daha 

dürüst, daha inançl� olmalar� yolunda çaba harcarlar. Toplum ve millet olarak gelece-

�e daha donan�ml� haz�rlanma gayreti içerisinde olurlar. Böylelikle inanc�n, kültürün 

ve ahlâkî de�erlerin gelecek nesillere aktar�lmas� sa�lan�r. Sorumluluk duygusunun yer 

etmedi�i toplumlarda vurdumduymaz ve duyars�z insanlar yüzünden hiçbir güzellik ve 

1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

1 Sorumluluk Bilincine Sahip Olal�mSorumluluk Bilincine Sahip Olal�m
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3. KUR

Ahlâk

ba�ar� elde edilemez. Böylesi toplumlar zaten ba�kalar� taraf�ndan sömürülmek ve k�sa 

zaman sonra da yok olmak tehlikesiyle yüz yüzedirler.

�man etmek de bir sorumluluk üstlenmek anlam�na gelir. Ki�i yapt��� tercihle birlikte 

inanç, ibadet ve ahlâk alanlar�nda art�k belirli mükellefiyetler üstlenmi� oldu�unu akl�n-

dan ç�karmamal�d�r. Allah’a iman�n kendisine yükledi�i; ailesine, topluma ve çevreye 

dair sorumluluklar neyi gerektiriyorsa bunlar� en güzel �ekilde ö�renmeli, üzerine dü�en 

görevleri yerine getirmelidir. Kendisine, ailesine, milletine ve insanl��a kar�� sorumluluk 

bilinciyle ya�amal�, gerekti�inde her türlü sorumlulu�u üstlenebilecek nitelikleri elde et-

meye çal��mal�d�r. 

Cömertlik; insan�n sahip oldu�u her türlü imkân� 

di�er insanlar�n da istifadesine sunmas�, içten ge-

len bir duyguyla di�er insanlara yard�mc� olmas�-

d�r. Kar��t anlaml�s� ise cimrilik ve açgözlülüktür.

Cömert ki�i herhangi bir zorlama olmaks�z�n gerekli 

olan her yerde ba�kalar�na yard�mc� olmaya çal���r. 

Hem ihtiyaç sahibi ki�ilere hem de yard�m gerekti-

ren toplumsal sorunlara kar�� duyarl�d�r.

Cömertler ellerinde var olanlarla ba�kalar�na faydal� 

olmaya, insanlar�n ihtiyaçlar�n� gidermeye çal���rlar. 

Gereken yard�m� bol bol ve gönül rahatl���yla yaparlar. Verdikleriyle kalmay�p bir de bun-

dan memnun olurlar. 

Cömertlik sadece mal ve para vermekle olmaz. Ki�i bedeniyle, akl�yla, ilmiyle, statüsüyle de 

cömertlikte bulunabilir.

Cömert insanlar mal ve mülke köle olmazlar. Ma-

l�n ve mülkün gerçek sahibi olarak Allah’� tan�rlar. 

Kendilerinin sadece birer emanetçi olduklar�n� id-

rak ederler.

Onlar özlerini ve özgürlüklerini koruyan ki�ilerdir. 

Sahip olduklar� imkânlar� fedakârca harcayabilirler. 

2 Cömert Olal�mCömert Olal�m

Abdullah b.  Abbas, Peygamberimizin 
(as) cömertli�ini �öyle anlat�r:

“Allah'�n Resûlü (as), insanlar�n en cö-
merdi ve en iyilikseveri idi. Ramazanda 
Cebrâil ile beraber bulundu�u zaman-
larda her �eyini verirdi. Cebrâil, her 

ramazan gecesi Resûlullah'�n (as) yan�na 
gelir, ona Kur'an ö�retirdi.  Allah'�n Re-
sûlü (as) o günlerde bereket getiren 

rüzgârlardan daha cömertti."

Hadis-i �erif

Kendisi çok cömert olan Peygamberi-
miz (as), ashab�na da cömertli�i tavsiye 

ederdi. 

“Kesenin a�z�n� s�kma.  Allah da sana s�ka-
rak verir. �nfak et. Say�p durma.  Allah da 

sana kar�� nimetini say�p esirger. 
Paran� saklama.  Allah da senden saklar.”

Hadis-i �erif
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Bu özellikleri onlara para kar��s�nda onurlu ve ki�i-

likli bir duru� kazand�r�r. 

Cömertler kimseler insanlara kar�� sevgi ve mer-

hamet hisleriyle doludurlar. Kalben de huzurlu ve 

mutludurlar. Vermenin, payla�man�n, ar�nman�n 

böylelikle yücelmenin hazz�n� ya�arlar. Çevrelerin-

de pek çok dostlar� olur, itibar kazan�rlar.

Cimriler ise elde ettikleri mal� mülkü kullanamazlar. 

Kendileri için bile olsa harcamay� beceremezler. 

Mal mülk onlar� esir etmi�tir. Bu yüzden sürekli bir 

huzursuzluk içindedirler. Daima tedirgindirler. Do-

yumsuzdurlar. Her an kaybetme endi�esiyle ya�ar-

lar. Kendileri insanlar� sevemedikleri gibi onlar� da kimse sevmez. Dostlar� yoktur. Mutlu ve 

huzurlu olamazlar.

Cömert ki�i,  Allah’a yak�n, cennete 
yak�n, insanlara yak�n ve cehennem ate-

�inden uzakt�r. 

Cimri insan,  Allah’tan uzak, cennetten 
uzak ve cehennem ate�ine yak�nd�r. Cö-
mert cahil, ibadet eden cimriden Allah’a 

daha sevimlidir.

Hadis-i �erif

1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

3 Sayg�l� Olal�mSayg�l� Olal�m

Ba�kalar�na sayg� göstermesi insan� yücelten, ona sayg�nl�k kazand�ran ve sonuç itibar�y-

la ki�inin kendisine geri dönen güzel bir ahlâkî erdemdir.

Müslümanlar en büyük sayg�y� Allah’a ve O’nun peygamberlerine gösterirler. Bu say-

g�n�n bir gere�i olarak Allah’�n emretti�i ve be�endi�i söz ve davran��lar� uygulamaya, 

yasaklad��� ve be�enmedi�i söz ve davran��lardan ise kaç�nmaya çal���rlar. Peygam-

berlerin tebli� ettikleri ve uygulad�klar� prensip-

leri hayatlar�nda sürekli olarak uygulama çabas� 

içinde olurlar. Bu sayg� davran��� bireyin hem bu 

dünyas�nda hem ebedî hayat sürece�i ahiret yur-

dunda mutlu ve sayg�n olmas�n� sa�lar.

Allah’�n emretti�i “sayg�” davran���, Müslümanla-

ra O’nun sevgi ve ho�nutlu�unu kazand�rd��� gibi di�er insanlarla ili�kilerini de güzelle�-

tirir. �nsanlar� hor ve hakir görmek, insanlara tepeden bakmak, küçümsemek dinimizde 

ho� görülmeyen ve yasaklanan duygulard�r. Takdir ve sayg�ya lay�k insanlara hürmet 

etmek, onlar�n sayg�nl�klar�n� gözetmek gerekir. Özellikle büyüklere, âlimlere, fazilet sa-

Küçü�ümüze merhamet etmeyen, bü-
yü�ümüze sayg� göstermeyen bizden 

de�ildir.

Hadis-i �erif

Resûlullah’tan (as) bir �ey istendi�i za-
man asla “yok” demezdi.

Hadis-i �erif

birr: �man, do�ruluk, güzel ahlâk, salih amel, hay�r, iyilik, ihsan, Kur’an ve sünnete uyma, günahlar� terk 

etme gibi insana sevap kazand�ran ve Allah’�n r�zas�na vesile olan her türlü hay�rl� ameller, itaatler ve güzel 

davran��lar.
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hibi kimselere sayg�l� davranmak Müs-

lümanca davran���n bir gere�idir. Pey-

gamberimiz (as) �öyle buyurmu�tur: 

“Allah Teâlâ, ya��ndan ötürü bir ihtiyara 

sayg� gösteren gence ya�l�l���nda hizmet 

edecek kimseler lutfeder.”

Sayg�, ki�iler aras� ili�kileri düzenleyen, 

insanlar�n birbirlerini sevmesine, bir-

birlerine anlay��l� davranmas�na vesile 

olan güzel bir davran��t�r. 

4 Ba�kalar�n� da Dü�ünelimBa�kalar�n� da Dü�ünelim

Di�erkâml�k; bir kimsenin kendisinin ihtiyaç duydu�u bir �eyi ba�ka bir ihtiyaç sahibine 

vermesi, onu kendine tercih etmesi, ba�kas�n� kendinden daha çok dü�ünmesi demektir. 

Kanaatkârl�k, tokgözlülük, fedakârl�k gibi olumlu kavramlarla ili�kili olarak insan�n davra-

n��lar�nda ortaya ç�kar. Z�dd� ise bencilliktir. 

Di�erkâml���n en büyük örneklerinden birini gösteren Medineli Müslümanlar�, Al-

lah, Kur’an-� Kerim’de överek �öyle buyurmu�tur: “Onlardan (muhacirlerden) önce o 

yurda (Medine’ye) yerle�mi� ve iman� da gö-

nüllerine yerle�tirmi� olanlar, hicret edenleri 

severler. Onlara verilenlerden dolay� içlerin-

de bir rahats�zl�k duymazlar. Kendileri son 

derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onlar� 

kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri-

li�inden, h�rs�ndan korunursa i�te onlar kur-

tulu�a erenlerin ta kendileridir.” (59 / Ha�r 

Suresi, 9. ayet). 

Di�er insanlar� dü�ünerek elindeki imkânlar� 

onlar için harcayanlar,  iyili�in anlam�n� ger-

çekten anlam�� insanlard�r. Sahip oldu�u 

�eyleri ba�kalar�na hem de seve seve ve-

rebilmek, insan� iyili�in en üst düzeyi olan 

“birr”e ula�t�r�r.

B�L�YOR MUYDUNUZ?

D��ar�dan gelen elçilere, bir toplulu�un ve heyetin 

önde gelenlerine Peygamberimiz (as) özel ilgi göster-

mi�, itinayla kar��lam�� ve ikramda bulunmu�tur. Ay-

r�ca cemaatle k�l�nan namazda ya�ça büyük olanlar�n, 

bilgili olanlar�n ön safta yer almas�n� istemi�, saf dü-

zeninde bilgi sahibi olmak, ya�l� olmak, akl� ba��nda 

olmak gibi özelliklere göre bir s�ralama yap�lmas�n� 

tavsiye etmi�tir.
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 Mümin müminin karde�idir.
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5 Manevî De�erlerimizi Sevelim ve Koruyal�mManevî De�erlerimizi Sevelim ve Koruyal�m

    Allah’�n Raz� Oldu�u Ev Sahibi...

Bir gün Peygamberimizin (as) yan�na bir adam geldi ve açl�ktan derman�n�n kesildi-

�ini söyledi. Resûlullah (as), han�m�na bu adama bir �eyler vermesi için haber gön-

derdi. Han�m� evlerinde sudan ba�ka bir �ey bulunmad���n� söyleyince Resûlullah 

(as): “Bu gece bu adam� kim misafir edecek?” 

dedi. Bunun üzerine ensardan biri: “Ben 

misafir ederim.” dedi ve adam� evine götür-

dü. Evde han�m�na yiyecek bir �ey bulunup 

bulunmad���n� sordu. Kar�s� da yaln�z çocuk-

lar�n yiyece�i kadar bir �ey bulundu�unu 

söyledi. O da:

“Öyleyse onlar� bir �eyle avut, sofraya gelmek isterlerse uyut. Misafirimiz eve gelince 

lambay� söndür, ona kendimizi de yiyormu� gibi gösterelim.” dedi. Sofraya oturdular. 

Misafir karn�n� doyurdu. Kendileri karanl�kta yiyormu� gibi davrand�lar ve aç yatt�lar. 

Sabah olunca ev sahibi Peygamberimizin (as) yan�na gitti. Resûlullah (as) ona:

“Bu gece misafirinize kar�� yapt���n�z davran��tan Allah raz� oldu.” buyurdu. Allah da 

onlar hakk�nda 3 / Âl-i �mrân Suresi, 92. ayeti indirdi. 

Manevî de�erler, toplumu bir arada tutan vazgeçilmez zenginlik kaynaklar�d�r. Manevî 

de�erler, bireyin ve toplumun kimli�ini olu�turur, kalbi ve ruhu besler, manevî ihtiyaç-

lar� giderir. Maddî zenginlikler kaybedilse bile onlar� yeniden kazanmak mümkündür. 

Ama manevî zenginlikler kaybedildi�inde onlar� telafi etmek oldukça zor ve zahmetlidir. 

Bu sebeple dinin sa�lam�� oldu�u zeminde büyüyüp serpilen kültür ve medeniyetin far-

k�nda olunmal�d�r. Çünkü manevî de�erler ve zenginlikler, bizi biz yapar; bir toplumdaki 

birey “biz” dedi�inde bu de�erler toplam�n� payla�an insanlar� kasteder. Bir toplumun 

gelecekte var olmas�n�n yolu, manevî de�erleri korumas�ndan ve onlar�n devaml�l���n� 

sa�lamas�ndan geçer.

Din, insanlar�n dü�ünce ve inançlar� çerçevesinde, aileleriyle birlikte, can ve mal emni-

yeti olan güvenli bir ortamda ya�amalar�n� hedefler. Çünkü din, insanlara huzur, güven 

Sevdi�iniz �eylerden Allah yolunda harca-
mad�kça iyili�e asla eri�emezsiniz. Her ne 

harcarsan�z Allah onu bilir.

(Âl-i �mrân Suresi, 92. ayet)

A
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Sahabîler toplanm��lar, Allah’�n Resûlü’nü dinliyorlard�. 
Peygamberimiz (as) �u ayet-i kerimeyi okuyordu:

“Sevdi�iniz �eylerden Allah yolunda harcamad�kça 
iyili�e asla eri�emezsiniz. Her ne harcarsan�z Allah onu 
bilir.” (3 / Âl-i �mrân, 92. ayet)

Ayeti dinleyenlerden biri de Ebû Talha idi. Ebû 
Talha’n�n Medine’de Peygamberimizin (as) mescidine 
yak�n bir yerde, içinde alt� yüz hurma a�ac� bulunan 
bir bahçesi vard�. S�k s�k davet etti�i Resûlullah’a (as) 
burada ikramda bulunurdu. Ayeti dinledikten sonra 
aya�a kalkarak �öyle dedi:

- Ey Allah’�n Elçisi! Benim servetim içinde en k�ymetli ve 
bana en sevgili olan, �ehrin içindeki sizin de bildi�iniz 
bahçemdir. Bu andan itibaren Allah r�zas� için onu, 
Allah’�n Resûlü’ne b�rak�yorum. �stedi�iniz gibi tasarruf 
eder, diledi�iniz fakire verebilirsiniz.

Bu sözleri söyledikten sonra Ebû Talha, karar�n� uy-
gulamak için mescitten ç�karak bahçeye do�ru gitti. 
Ebû Talha’n�n e�i Rumeysa, bahçedeki bir hurma 
a�ac�n�n gölgeli�inde oturmu�tu. Talha, bahçe duva-
r�na kadar geldi ama içeriye girmedi. Onun geldi�ini 
gören Rumeysa:

- Ebû Talha, duvar�n d���nda ne bekliyorsun? �çeri gir-
sene, dedi.

- Ben içeri giremem, Rumeysa, sen de e�yan� 
toplay�p da d��ar� ç�kar m�s�n?

Rumeysa biraz �a��rd�:

- Neden, bu bahçe bizim de�il mi?”

Ebû Talha:

- Hay�r, art�k bu bahçe bizim de�il, �u andan itibaren 
Medine fukaras�n�nd�r, dedi. 

Sonra da Hz. Peygamber’den (as) dinledi�i ayeti ve 
verdi�i karar� e�ine anlatt�. Rumeysa han�m bu sözler 
kar��s�nda, hiç tereddüt etmeden �unu sordu:

- �kimiz ad�na m�, yoksa sadece kendi �ahs�n için mi 
ba���lad�n?

- �kimiz ad�na ba���lad�m, cevab�n� al�nca da: 

- Allah senden raz� olsun Ebû Talha. Etraf�m�zdaki 
fakirleri gördükçe, ben de ayn� �eyi dü�ünürdüm de 
sana söylemeye bir türlü cesaret edemezdim; Allah bu 
hayr�m�z� kabul buyursun. Bekle öyleyse, bahçeden ç�k�p 
hemen yan�na geliyorum! dedi.

ve mutluluk sunmak, dünyay� rahat ve ba-

y�nd�r k�lmak için bir k�lavuzdur. Bu da dinin 

dil, tarih, örf, âdet ve gelenekler, aile, vatan 

gibi de�erlere yönelik sa�lad��� koruyucu 

�emsiyenin varl���na ba�l�d�r. Bu koruyucu 

�emsiye sayesinde birlik ve beraberlik içeri-

sinde ya�an�r. 

Bunlar… Allah’�n koydu�u s�n�rlar� hakk�yla 
koruyanlard�r. Müminleri müjdele.

9 / Tevbe Suresi, 112. ayet

A
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KALBE TUTULAN AYNA!
Kendinize bir ayna tutmaya ne dersiniz? A�a��daki güzel ahlâkî özelliklerden sahip olduklar�n�z� 
bo� b�rak�lan alana yaz�n�z. Dikkat edin, sadece renkli olanlar güzel özelliklerdir. Yazd���n�z 
bu özellikler kalbinizin ahlâkî olarak temiz oldu�unu size gösterecek. Siyah olanlar ise kötü 
özelliklerdir. Bu özelliklerden hiçbirini aynan�za yazmay�n ve onlardan hep uzak kal�n.

Zulüm

Ac�mas�zl�k

Adalet

Adam kay�rma

Ak�l temizli�i

Aldatma

Ba���lama

Ba�kalar�n�n haklar�na sayg�s�zl�k

Bencillik

Cimrilik

Cömertlik

�yilik

Ç�karc�l�k

Di�erkâml�k

Menfaatçilik

Do�ru sözlülük

Do�ruluk

Duyars�zl�k

Dü�manl�k

Haks�zl�k

Ho�görü

Ho�görüsüzlü
k

�kiyüzlülük

Kalp te
mizli

�i

Kin

Kötülük

Kul hakk�na dikkat etmek

Manevî de�erlere sayg�s�zl�k

Manevî de�erleri korumak

Merhametsizlik

Nefre
t

Özveri

Sayg�

Sayg�s�zl�k
SevgiSorumluluk

Sorumsuzlu
k

Sözünde durmak

Sözünde durmamak

Vefa

Yard�mla�ma
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Kur Sonu Genel De�erlendirme

2
Yandakilerden 

hangisi kurban kes-
mekle yükümlü olan 

ki�ide bulunmas� gere-
ken bir �art de�ildir?

a. Müslüman olmak

b. zengin olmak

c. ergen olmak

d. erkek olmak 

1  A�a��dakiler-
den hangisi pey-
gamberlere vahiy 
getirmekle görevli 

melektir?

a. Cebrâil

b. Azrâil

c. Mîkâil

d. �srâfîl

3 Dinimizce zengin kabul edilen Müs-
lümanlar, alt�n, gümü� ve para cinsinden 

mallar�n�n kaçta kaç�n� zekât olarak
verirler? 

a. % 50

b. 1/40

c. 1/50

d. % 40

5 Peygamberimize (as) 
�slâm’dan önce güveni-
lirli�inden dolay� Mek-
kelilerin verdikleri isim 

a�a��dakilerden 
hangisidir?

a. Muhammed Mustafa

b. Muhammedü’l-Emin

c. Muhammed Resûlullah

d. Ebu Kas�m Muhammed

4 Dua ne demektir? 
K�saca tan�mlay�n�z.
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7  
Hacca gidince 

ziyaret edilen veya 
hacla ilgili ibadetlerin ya-

p�ld��� kutsal yerlerin adlar�n� 
olu�turan harfler yandaki ku-

tulara kar��t�r�larak yaz�lm��t�r. 
Sizler için biz MEKKE kelime-
sini olu�turan harfleri i�aret-

ledik. Geriye 7 kutsal yer 
ad� kald�. Bulunuz.

A V F E A R
T E M A S B
E K A M E F
E T F Z � E
M K � A K Ü
A A L � R K
D N M E A M

1-   ...........................................

2-  ............................................

3-  ............................................

4-  ............................................

5-  ............................................

6-  ............................................

7-  ............................................

8-  ............................................

MEKKE

6 A�a��daki ilâhî kitaplar�, isimlerinin 
anlam�, gönderilen peygamber, gönderilen 

toplum ile e�le�tiriniz.

İlâhî Kitap

Tevrat

Zebur

İncil

Kur’an-ı 
Kerim

İsminin Anlamı

Okumak, toplamak, bir 
araya getirmek

Müjde, öğreti, öğretici 

Yazılı şey, kitap

Kanun, öğreti

Gönderilen Peygamber

Hz. İsa (as)

Hz. Muhammed (as)

Hz. Musa (as)

Hz. Davud (as)

Gönderilen Toplum

İsrailoğulları

Bütün insanlık

İsrailoğulları

İsrailoğulları 
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10 Bulmacada 
numaraland�r�l-

m�� harfleri kutucuk-
lara yerle�tirdi�inizde 
Resûlullah’�n e�i Hz. 

Ai�e’nin Resûlullah’�n (as) 
ahlâk� üzerine bir sözü-

nü bulacaks�n�z.

9
Bulmacay� çöz-

dükten sonra renkli 
kutular� yukar�dan a�a��ya 
do�ru okudu�unuzda pey-
gamberimizin gönderili� 
sebebini hat�rlam�� ola-

caks�n�z.

8
Çengel 

bulmacay� 
çözünüz.

1. �nsan� bir �eye veya bir kimseye kar�� yak�n 
ilgi ve ba�l�l�k göstermeye yönelten, insan-
lar aras� ili�kide çok önemli yeri olan bir 
duygu.

2. Ki�inin kendisinin onaylamad��� bir �eyi 
gerekti�inde anlay��la kar��layarak ho� 
görmesi durumu, müsamaha, tolerans.

3. Ki�isel menfaatleri bir kenara b�rakabil-
mek, toplumun faydas� ve özellikle kutsal 
de�erler u�runa fedakârl�k yapabilmek.

4. Dürüstlü�ün, do�rulu�un ve güvenilirli-
�in gere�idir. Onu yapmamay� Peygam-
berimiz (as) münaf�kl���n alametlerinden 
saym��t�r.

5. Dürüstlük, s�dk, sözünde durmak, sada-
kat, sözünde ve i�inde emin olmak, istika-
met üzere olmak, özü sözü bir olmak gibi 
anlamlar� içerir.

6. Tutarl� ve dengeli davranmak, her �eyin 
ve herkesin hakk�n� vermek, bir �eyi yerli 
yerine koymak, hak ve hukuka uygunluk, 
hakk� gözetmek anlamlar�na gelir.

7. �nsanda var olan ve onun davran��lar�na yön 
veren yarad�l�� ve ruh özelliklerinin bütünü, 
mizaç, tabiat, kal�pla�m�� davran�� tarz�.

8. Ki�inin kendi istek ve iradesi ile yapt��� 
veya kendi yetki alan�na giren herhangi bir 
i�in sonuçlar�n� üstlenmesi, mesuliyet.

9. Bireyin mal�ndan, mülkünden, rahat�ndan, 
sahip oldu�u bütün imkânlardan Allah 
r�zas� için vazgeçebilmesi, özveri. 

10. Hayat�n bütün alanlar�nda insanlar�n bir-
birleri ile olan ili�kilerinden do�an kar��-
l�kl� haklar.

11. �nsan�n, Allah’a, peygambere ve di�er ya-
rat�lm��lara kar�� davran��lar�nda, sözlerin-
de ta��mas� gereken ölçülü olma durumu.

12. Sahip olunan imkânlardan israfa kaçma-
dan fedakârca harcamada bulunmak, eli 
aç�k olma durumu.

13. �nsan�n güzel ve do�ru davran��lar� yapa-
rak kötü olan davran��lardan da kaç�na-
rak ula�t��� ahlâkî nitelik.

14. Ki�inin sahip oldu�u imkânlar� ba�kalar�-
n�n istifadesine sunmas�. �nsanlara s�k�n-
t�lar�n� gidermede destek olmak üzere 
gönülden kopup gelen iyilik duygu ve 
davran���.

15. Affetme, ba���lama, insanlara ve di�er 
canl�lara kar�� ac�ma duygusu ta��ma, 
bir kimsenin veya bir ba�ka canl�n�n kar-
��la�t��� kötü durumdan dolay� duyulan 
üzüntü.

16. Yap�lan iyiliklerin, ibadetlerin kar��l���nda 
sadece Allah’tan beklenen kar��l�k, ödül.

17. Akl�n, kalbin, bedenin, yiyeceklerin, içe-
ceklerin, giyeceklerin ve çevrenin maddî 
pisliklerden uzak tutulmas�, manevî kir-
lerden ar�nd�r�lmas�, temiz olma durumu.

18. Kendisinin ihtiyac� oldu�u hâlde ba�kas�n� 
kendi nefsine tercih etme duygusu, özge-
cilik.

19. Yap�lan bir hata ya da kusuru ba���la-
mak.

20. Peygamberimizin (as) “E�er müminlere 
güçlük verecek olmasayd�m, onlara her 
namaz için ……. kullanmay� emreder-
dim.” dedi�i, belli a�açlar�n dal ve kök-
lerinden yap�lan ve di� f�rçalanmas�nda 
kullan�lan temizlik arac�.

21. Ahlâkî bütün güzel prensiplerin özü ve 
dayanak noktas� olan duygu, kar��l�k bek-
lemeden yap�lan yard�m, lütuf, ihsan.



3. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

1

2

10 3

5

7

6

9

8

4

1 2 3 2 4 5 6 4 7 8 7 3 9 4 2 10 8 9

91



Kaynakça
Kaynakça elinizdeki kitab�n haz�rlanmas�nda faydalan�lan kaynaklardan olu�maktad�r. Okuma ve 
faydalanma kolayl��� sa�lamak aç�s�ndan metin içinde al�nt� yap�lan k�s�mlara ayr� ayr� at�f yap�lmayarak 
tüm kaynaklar buraya topluca al�nm��t�r. Kaynakçay�, ilgili konularda ilave bilgi edinmek için de 
kullanabilece�inizi unutmay�n�z.

Adem Kandemir, Alpaslan Durmu�, Dudu Ekinci, Hatice I��lak ve �lyas Aslan. Hz. Peygamber’in Hayat�. 
EDAM: �stanbul (yay�mlanmam�� çal��ma).

Ali Ünal. Allah Kelâm� Kur’ân-� Kerîm ve Aç�klamal� Meali. Define Yay�nlar�: �stanbul, 2007.

Alpaslan Durmu�, Hatice I��lak ve Neriman Gökçegöz Karatekin. Yaz Kur’an Kurslar� Ö�retici K�lavuzu. 
Diyanet ��leri Ba�kanl��� Yay�nlar�: Ankara, 2006.

Alpaslan Durmu�, Hatice I��lak, �lyas Aslan ve Neriman Gökçegöz Karatekin. Dinimi Ö�reniyorum. Diyanet 
��leri Ba�kanl��� Yay�nlar�: Ankara, 2005.

Amil Çelebio�lu ve Yusuf Ziya Öksüz. Türk Bilmeceler Hazinesi. Kitabevi: �stanbul.

Bestami Yazgan. �lk Ö�rendiklerim Dizisi 1–5 (Do�u�tan Müslüman�m, Namaz K�l�yorum, Benimki Ku� Orucu, 
Yoksullar� Unutmam, Hacca Gidiyorum). Dü� De�irmeni Kitapl���: �stanbul, 2004. 

Be�ir �slamo�lu. Modern �lmihâl (Davran�� Bilgisi) �nanç, Metodoloji, �badet ve Sosyal Hayat F�kh�. �lahiyat 
Yay�nlar�: Ankara, 2002. 

Birdirbir: Ayl�k Din E�itimi ve Kültürü Dergisi. Say�: 1-19. EDAM: �stanbul, 2006-2007.

Te�ekkür ve Telif Haklar�
Eserlerinden yararland���m�z kaynakçada ad� geçen ve a�a��da isimlerini zikretti�imiz ki�i ve kurumlara 
te�ekkür ediyoruz:

Ahmet Mercan, Ahmethan Y�lmaz, Bestami Yazgan, Birdirbir Dergisi, Cabelka Kitapl���, Ça�r� Cebeci, 
Damla Yay�nlar�, Diyanet Çocuk Dergisi, Dü� De�irmeni Kitapl���, EDAM (E�itim Dan��manl��� ve 
Ara�t�rmalar� Merkezi), Erdem Yay�nlar�, Esma K�l�ç, Esra Nur Uçkan, Hasan Ayc�n, �lyas Aslan, Melike 
Günyüz, Nobel Yay�nlar�, Reza Hemmatirad, Ya�ar Kandemir.

Ayr�ca eserlerinden yaz� ve görsel kullanmam�za izin veren a�a��daki telif sahibi ki�i ve kurumlara 
te�ekkür ederiz:

§ EDAM (E�itim Dan��manl��� ve Ara�t�rmalar� Merkezi) Birdirbir Dergisi ve Birdirbir Kitapl��� [Esra Nur 
Uçkan imzal� Meleklerle Beraber adl� �iir / s. 19 � Ahmethan Y�lmaz imzal� Dualar� Kabul Eden Sen’sin 
Sen adl� �iir ve görsel / s. 54 � Ahmethan Y�lmaz imzal� Dedem ve Ben adl� �iir / s. 72 ].

§ Erdem Yay�nlar�, [Bestami Yazgan imzal� Bir Eken Binler Biçer adl� �iir ve görseli /s. 51].

§ Hasan Ayc�n – Birdirbir Kitapl��� [“Kom�usunun aç oldu�unu bildi�i hâlde tok karn�na yatan bana iman 
etmi� olamaz.” hadisi için çizim / s. 48 � “Allah �çin Duadan Daha De�erli Bir �ey Yoktur.” hadisi için 
çizim / s. 56 � “Sözlerin en güzeli Allah’�n kitab�, yollar�n en güzeli Muhammed’in yoludur.” hadisi için 
çizim / s. 69 � “Mümin müminin karde�idir.” hadisi için çizim / s. 83].

§ Ö. Faruk Aksoy - �SAM Foto�raf Ar�ivi [Kâbe görseli / s. 38 � Arafat görseli / s. 38 � Müzdelife 
Camii görseli / s. 39 � Mina’da Hac�lar görseli / s. 39 � Harem s�n�rlar�n� gösteren harita / s. 39 � Hz. 
Peygamber’in (as) birçok arkada��n�n defnedildi�i Medine’deki Cennetü’l-Baki’ mezarl��� görseli / s. 73 
� Hz. Peygamber’in birçok akrabas�n�n mezarlar�n�n bulundu�u Mekke’deki Cennetü’l-Muallâ mezarl��� 
görseli / s. 74 � Medinelilerin Akabe’de Peygamberimizle (as) görü�tükleri yerde in�a edilmi� olan Mescid-i 
Bey’a’n�n içinden bir görünü� görseli / s. 75].

Di�er bütün yaz� ve görsellerin telif haklar� Türkiye Diyanet Vakf�’na aittir. Yaz�l� izin al�nmaks�z�n kitab�n 
tamam�n�n ya da bir k�sm�n�n herhangi bir ortamda herhangi bir �ekilde bas�m, yay�m, ço�altma ve/veya 
da��t�m� yap�lamaz.
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ahiret: Ölümle ba�layan, dünya hayat�ndan farkl� ve sonsuz 

olan hayat, öbür dünya, öteki dünya.

amel: Bir kimsenin dinin buyruklar�n� yerine getirmek için 

yapt��� �ey, i�, eylem, ibadet tarz�.

ba’s: Öldükten sonra yeniden dirilme.

bedevî: Çölde, çad�rda ya�ayan göçebe.

birr: �man, do�ruluk, güzel ahlâk, salih amel, hay�r, iyilik, 

ihsan, Kur’an ve sünnete uyma, günahlar� terk etme gibi insana 

sevap kazand�ran ve Allah’�n r�zas�na vesile olan her türlü hay�rl� 

ameller, itaatler ve güzel davran��lar. din: Ak�l sahibi insanlar�n 

kendi bilinçli seçimleriyle tercih ettikleri; onlar� iyi, güzel ve 

do�ru olan �eylere yönlendiren ilâhî hüküm ve ö�ütler bütünü.

ensar: Mekke’den Medine’ye hicret eden Sevgili 

Peygamberimizi (as) ve arkada�lar�n� Medine’ye kabul eden ve 

onlara her türlü yard�m� yapan Medineli Müslümanlar.

farz-� kifaye: Müslümanlar�n tek tek de�il topluca sorumlu 

olduklar�, ama içlerinden bir veya birkaç ki�inin yapmas�yla 

di�erleri üzerinden o ibadetle ilgili sorumlulu�un kalkt��� yü-

kümlülüktür.

fecr: Güne�in do�mas�ndan önce beliren tan yeri a�armas�, 

�afak sökmesi, gün a�armas�. 

gaybî: Duyu organlar�n�n alg�lar� d���nda kalan, ancak vahiyle 

bilebildi�imiz varl�k alan�.

hanif: Hz. �brahim’in (as) tebli� etti�i hak din üzere olan 

ve Allah’�n birli�ini kabul eden müminlere denir. Hz. 

Muhammed’in (as) ya�ad��� Hicaz bölgesinde, az da olsa 

hanifler vard�. 

haram: Dinimizin yap�lmas�n� ya da yenip içilmesini kesin bir 

�ekilde yasaklam�� oldu�u �eyler.

ha�ir: �nsanlar�n hesap vermek üzere Allah’�n huzuruna 

toplanmas�.

helâl: Dinimizce yap�lmas� ya da yenip içilmesi serbest 

b�rak�lm�� �eyler.

hutbe: Cuma ve bayram namazlar�nda minberde okunan dua 

ve verilen o�üt.

ilâh: Kendisine tap�lan, ibadet edilen varl�k, mâbud. 

infak: Allah’�n ho�nutlu�unu kazanmak amac�yla ki�inin kendi 

servetinden harcamada bulunmas�.

inkârc�: Peygamberi ve onun Allah’tan getirdi�i buyruklar� 

kabul etmeyen ki�i. 

�slâm: Bar�� ve esenlik, selamet, ba�lanma, boyun e�me, 

teslim olma, selam verme, hay�r ve iyilik dileme.

itikâf: �nsanlardan ayr�, tenha bir yere çekilerek yap�lan bir 

ibadet.

kamet: Farz namazlardan önce namaz�n ba�lad���n� bildiren, 

ezana benzeyen sözlerdir. Ezandan fark� ìhayye ale’l-felâhî 

cümlesinden sonra ìkad kâmeti’s-salâhî cümlesinin eklenmesidir.

kayser: Bizans hükümdarlar�na verilen isim.

kelime: Söz, sözcük.

kisra: Sasani hükümdarlar�na verilen isim.

mabed: �badet edilen yer, tap�nak.

mah�er: �nsanlar�n dünya hayat�nda yapt�klar�n�n hesab�n� 

verecekleri yarg�lama yeri.

mesh: Bir �eyi elle s�vazlama anlam�na gelen bu kelime abdest 

al�rken �slak eli ba�a, enseye; teyemmüm al�rken de topra�a 

vurulan eli, kol ve yüze sürmeyi ifade eder.

minber: Camilerde hatibin ç�k�p hutbe okudu�u merdivenli, 

yüksekçe yer.

mizan: Mah�er günü herkesin amellerinin tart�laca�� adalet 

terazisi.

muhacir: Mü�riklerin dayan�lmaz bask� ve i�kencelerinden 

dolay� yurtlar�ndan ayr�l�p göç etmek zorunda kalan Mekkeli 

Müslümanlar.

mukavk�s: M�s�r hükümdarlar�na verilen isim.

mümin: Allah’a, Hz. Muhammmed’e (as) ve onun bildirdi�i 

her �eye kalpten inan�p boyun e�en ki�i, inançl�, imanl�.

münaf�k: Asl�nda inanmad��� hâlde inand���n� söyleyerek 

mümin görünen kimse.

mü�rik: Allah’�n e�i, orta�� ya da benzeri bulundu�una inanan 

kimse.

nafile: Farz ve vacip olmayan, yap�ld���nda mükâfat verilen, 

terk edildi�inde ceza gerektirmeyen, ki�inin kendi iste�iyle 

yapt��� amellerdir.

nafile ibadet: Yap�ld���nda mükâfat verilen, fakat terk 

edildi�inde ceza gerektirmeyen ibadetler.

necaset: Kan, idrar, d��k�, kusmuk, yenmesi helâl olmayan 

hayvanlar�n eti vb. maddî kirler.

neca�i: Habe�istan hükümdarlar�na verilen isim.

putperest: �badet maksad�yla Allah’tan ba�ka birine veya bir 

�eye sayg� sunup tap�nan, putlar� Allah’a e�, ortak veya benzer 

kabul eden kimse.

rekât: Namaz�n k�yam, k�raat, rükû ve iki secdeden olu�an 

k�s�mlar�ndan her biri.

resûl: �nsanlara Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran, onlar� dine 

ça��ran kimse. Türkçe’de elçi, peygamber, nebi, yalvaç 

kelimeleri de e� anlaml�s� olarak kullan�l�r.

sadaka: Allah’�n r�zas�n� kazanmak niyetiyle kar��l�ks�z olarak 

yard�m etme, iyilik ve ihsanda bulunma.

sahabî: Hz. Peygamber’in (as) devrine yeti�mi�, Müslüman 

olarak Hz. Peygamber’i (as) görmü�, onun sohbetinde 

bulunmu� ve Müslüman olarak ölmü� kimse. Ço�ulu sahabe 

veya ashabt�r. 

sûr: �srâfîl taraf�ndan üfürülecek boru. Hz. Peygamber (as), 

sûrun, üflenen bir boru oldu�unu bildirmi�tir. Fakat bu 

borunun nas�l bir �ey oldu�u insanlar taraf�ndan bilinemez.

taharet: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir.

tavaf: Kâbe’yi sola al�p Hacerülesved’in hizas�ndan ba�layarak 

yedi defa Kâbe etraf�nda dönmek.

tefekküre dalmak: Derin derin dü�ünmek, dü�ünceye 

dalmak.

tevekkül: Her konuda Allah’a güvenmek, O’na dayan�p teslim 

olmak.

vaha: Çöllük bölgelerde yüzeye ç�kan yer alt� sular�n�n imkân 

verdi�i tar�m veya yerle�im bölgesi. 

vahiy: Allah’�n peygamberlerine mesajlar�n� bildirmesi.

zeval vakti: Güne�in tepe noktas�n� geçme zaman�. Zeval vak-

tine kadar her �eyin gölgesi bat�ya do�ru dü�erken bu vakitten 

sonra do�uya do�ru dü�meye ba�lar.

Sözlük
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