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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garb'ın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar;
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir îmânı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın... belki yarından da yakın.

Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLAL MARŞI

Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı!
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı;
Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli.
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım;
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-i mücerred gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek Arş'a değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl;
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

KKTC
MİLLİ EĞİTİM  BAKANLIĞI YAYINIDIR.

Bu kitap KKTC Milli Eğitim Bakanlığına aittir ve her hakkı saklıdır. 
Kitabın metin, soru, resim ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.
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Mustafa Kemal ATATÜRK

(1881 - 1938)

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 
kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve 
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için 
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu 
imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve 
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz 
vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün 
orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin 
dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde 
bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini 
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret 
içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 
Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
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Rauf R. DENKTAŞ
(1924-2012)
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Etkinlik

Aşağıdaki ayetleri okuyunuz ve evrendeki düzenin hangi ölçütlerine dikkat çekildiğini 

boş bırakılan yere örnekteki gibi yazınız. (Hangi ayetin hangi kanun ile ilgili olduğunu)

“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede 

yüzer.”

                                                                                    (Enbiya suresi, 33. ayet)

Bu ayet fiziksel yasalar ile ilgilidir.

Dünyanın kendi ekseni etrafında bir tur dönüşü ile gece ve gündüz oluşmakta, 

güneşin etrafında bir tur dönüşü ile de bir yıl ve mevsimler oluşmaktadır. 

Yağmurun yağması bir kanuna bağlanmış olup, yağışlar sonucunda bitki örtüsü 

oluşmaktadır. Bitkiler de canlıların beslenmesini sağlamaktadır. 

İnsan, hayvan ve bitkilerin yaşam koşulları farklı olduğu gibi her bir canlının 

da faklı bir yaratılış sebebi vardır. Örneğin; ünlü bilim adamı Albert Einstein, “Eğer 

arılar olmazsa insanoğlu hayatını dört yıl sürdürebilir.” diyerek arıların canlılar 

arasında dengeyi sağladığını vurgulamıştır. Bir canlı türünün yok olmasının, insan 

hayatında birtakım sorunlara yol açtığı bilimsel çalışmalar ile ortaya konmaktadır. 

İnsan vücudunu incelediğimizde her bir organın bulunduğu yerin ve yaptığı 

işin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Örneğin, kulaklarımızın iki tane olup 

başımızın iki yanında olması; çevremizden gelen sesleri daha iyi duyabilmemizi 

sağladığı gibi vücudumuzun dengesini kurmakta ve boğaz enfeksiyonlarından 

(iltihaplarından) korunmamızı da sağlamaktadır. İşte canlıların yapısı, özellikleri ve 

işlevleri ile ilgili Allah'ın koyduğu ölçülere biyolojik kanunlar diyoruz.

Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de; “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”  
2

buyrularak Allah'ın evrendeki tüm varlıkları belli ölçülerde yarattığı belirtilmiştir. 

İnsan toplumsal bir varlıktır. Aile, arkadaş, komşu, akraba gibi diğer 

insanlarla birlikte yaşamak durumundayız. Aynı şehirde, aynı ülkede yaşayan 

diğer insanlarla da aynı toplumu oluşturduğumuz için, tutum ve davranışlarımız 

diğer insanları da etkilemektedir. Yüce Rabbimiz, bizim huzurlu olabilmemiz için 

bazı toplumsal ölçü ve kanunlar da koymuştur. Bu toplumsal yasalar, bireylerin 

tutum ve davranışları sonucunda ortaya çıkan olaylar ve durumlardır. Buna 

“Sünnetullah” da denir. Toplumsal yasalar, bir tür sebep sonuç zinciridir. 

Örneğin, adaletin olmadığı yerde kargaşa ve isyanların çıkması, çalışan insanın, 

emeği kadar rızık kazanması veya başarılı olması gibi konular sebep sonuç 

ilkesine dayanır. Huzurlu olmak, adaletin sağlanmasına bağlıdır. Başarılı olmak ise 

çalışmaya bağlıdır.

2
 Kamer suresi, 49. ayet.

1.   Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

Güneş Dünya’ya biraz daha yakın veya biraz daha uzak olsaydı, 

ne olurdu?

Düşünelim!S

http://www.evrenvebilim.com/resiml
er/05/gunes_sistemi.jpg 
Erişim tarihi:01.03.2016

Etrafımızdaki varlıkları incelediğimizde, her şeyin belli bir düzen ve 

uyum içinde işlediğini görürüz. Dünyanın, gezegenlerin konumu, 

hareketleri ve birbirlerine olan uzaklıklarında bir ölçü bulunmaktadır. 

Dünyada yerçekimi kuvvetinin olması, gece ve gündüzün oluşumu, 

yağmurun yağması, atmosferdeki gazların miktarı da bir ölçüye göre 

yaratılmıştır. Bunların hiçbirisini insanlar yapmamış ve değiştiremezler.  

Tüm varlıkların düzenli ve sistemli bir şekilde olması, dünyada hayatın 

devam etmesini sağlamaktadır. 

Çevremizde gördüğümüz, bildiğimiz tüm varlıkların, evrende bir 

işlevi vardır. İslam düşüncesine göre Allah hiçbir varlığı boşuna, 

gereksiz yere yaratmamıştır. Tüm varlıkların bir amaç için yaratıldığı, 

Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklanır; “Biz gökleri, yeri ve ikisinin 

arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Biz onları 

ancak ve ancak bir gayeyle yarattık, ama (insanların) çoğu 

bunu bilmezler.”
1
 Etrafımızda gördüğümüz varlıkların, maddelerin 

her birisinin ayrı ayrı 

özellikleri ve  

görevleri vardır. İşte 

evrendeki tüm 

varlıkların yapısı ve 

hareketleri ile ilgili 

Allah'ın koyduğu 

ölçülere fiziksel 

kanunlar diyoruz. 

 1
Duhan Suresi, 38, 39. ayetler.

http://www.evrenvebilim.com/resimler/05/gunes_sistemi.jpg
http://www.evrenvebilim.com/resimler/05/gunes_sistemi.jpg
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2. İnsan ve Kaderi

Düşünelim!S
Yaptığımız iyi ya da kötü davranışlar kaderimiz midir?

Kader kavramı, Kur'an'da; ölçü, yasa, kanun anlamında 

kullanılmaktadır. Bu nedenle kader inancı; hayatın devam etmesi için, 

Allah'ın evrende koyduğu bütün ölçü, yasa ve kanunları kapsamaktadır. Bu 

kanunların şartları oluşunca, zamanı gelince gerçekleşmesini de “kaza” 

kavramı ile tanımlıyoruz. Yani Allah'ın koyduğu ölçü ve kanunların, 

(kaderin) gerçekleşmesine kaza diyoruz.

İnsanın oluşumu, biyolojik özellikleri ve yaşaması için gereken 

koşullar, insanın kaderidir. Örneğin; boyumuzun uzunluğunu, göz 

rengimizi, bedensel özelliklerimizi genler yoluyla anne babalarımızdan 

alırız. Bu değişmez ölçü insanın biyolojik kaderidir. 

Yaşadığımız dünyada fiziksel ölçü ve kanunlara uymak 

durumundayız. Dünyanın yerçekimi kuvvetini, gece ve gündüzün olmasını, 

yazın ve kışın gelmesini engelleyemeyiz. Ancak bu durumlara uyum 

sağlamak için önlemler alırız. 

Bu konuda Kur'an'da şöyle buyrulur: Çünkü onlar yeryüzünde 

büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Hâlbuki kişi 

kazdığı kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilerin kanunundan 

başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda (Sünnetullah) asla 

İnsan aklı ile bilim ve teknolojiyi kullanarak, hayatını kolaylaştırma gücüne sahiptir.

“Gökten su indiren O'dur. Her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. …”

                                                                                        (En'am suresi, 99. ayet)

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

“Birinin suyu tatlı ve serinletici, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi 

salıverip, aralarına, karışmalarını önleyen bir sınır koyan Allah'tır.”     

         (Furkan suresi, 53. ayet)

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

“Göklerin ve yerin yaratanı, size kendi cinsinizden eşler ve çift çift hayvanlar 

var etmiştir ve bu suretle çoğalmanızı sağlamıştır. O'nun benzeri hiçbir şey 

yoktur ve O işitendir, görendir.”                                                                  

         (Şura suresi, 11. ayet)

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

“Gece ve gündüzü iki işaret yaptık. Gecenin belirtisini karartıp gündüzün 

belirtisini aydınlattık ki, Rabbinizin bolluğunu anlayasınız ve yılların sayısını ve 

hesaplamayı bilesiniz. Her şeyi açık açık anlatıyoruz.”                                      

         (İsra suresi, 12. ayet)

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

“Allah, evlerinizi sizin için huzur yeri kılmıştır. Hayvanların derilerinden  

yolculuk günlerinizde ve ikamet günlerinizde size yük olmayacak barınaklar; 

yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından, bir süreye kadar kullanabileceğiniz 

giyimlikler ve geçimlikler vermiştir.”                                                                                             

         (Nahl suresi, 80. ayet)

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

(“Ey Muhammed!) De ki: 'Sizi yaratan, sizin için kulaklar, gözler ve kalpler 

var eden O'dur. Ne az şükrediyorsunuz.'”                                                     

          (Mülk suresi, 23. ayet)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2.1.  İnsan Akıllı, Özgür ve Sorumlu Bir Varlıktır

Düşünelim!S

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği aklının 

olmasıdır. Akıl sayesinde insan merak eder, bilgi öğrenir, araştırır ve 

gelişir. Akıl, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt etmemizi sağlar. 

Allah, akıl ile birlikte insana özgür irade (tercih etme yeteneği ve 

gücü) de vermiştir. Baskı ve zorlama olmadan, özgür irademizle 

istediğimiz davranışları yaparız ve bunun için yaptıklarımızdan 

sorumlu oluruz. Akıl ve irademizin olması bize sorumluluk yüklemiştir.

 

Allah insanların yapacağı davranışlar ile ilgili bir yazı, kader 

belirlememiş, bizim özgür irademize bırakmıştır. Eğer yapacaklarımız 

bir kader olarak belirlenmiş biz de bunun dışına çıkamıyor olsaydık, 

yalan söyleyen, haksızlık yapan, adam öldüren suçlulara ceza 

verilmesi haksızlık olurdu. Oysa insanlar, hukuk sistemi kurarak, 

hâkim, savcı, avukatlar, suçluların cezalandırılması ve adaletin 

sağlanmasına çalışmaktadırlar. Yüce Allah da Kur'an da pek çok 

ayette, adaletin gerçekleşmesi için suçluların cezalandırılacağını, iyilik 

yapanların da ödüllendirileceğini bildirmektedir. Suçluların 

cezalandırılması, haksızlığa uğrayanların da haklarını korumaktır. Bu 

konuda Kasas Suresi, 84. ayette şöyle buyrulmaktadır: “Kim bir 

iyilik yaparsa ona daha iyisi verilir. Kim bir kötülük yaparsa, 

kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler.” 

Kula bela gelmez, Hak yazmadıkça,
Hak bela yazmaz, kul azmadıkça.   
             
Mevlana'nın bu sözü size ne düşündürüyor?

bir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma 

bulamazsın.”  
1

Yani insanlar davranışlarını kendi seçerek yapar, bu 

davranışları yapmanın sonucunda karşılaştıkları durumlar ise Allah'ın 

kanununda belirlenmiş sonuçtur. Örneğin, İyilik yapmayı insan kendi tercih 

eder, bu tercihinin sonucunda da iyilik bulur. 

  

Sonuç olarak; insanın evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal 

yasalara uymak zorunda olan, söz ve davranışlarını, aklı ve özgür iradesi ile 

kendisi tercih eden ve bunlardan sorumlu olan bir varlık olarak yaratılması, 

insanın kaderidir. Genel olarak, elimizde olamayan, gücümüzün yetmediği 

konular kaderimizdir, elimizde olan, gücümüzün yettiği konuları ise kendi 

tercihlerimiz ile belirleriz, diyebiliriz.

Etkinlik

Bulalım Yazalım

Hurma ağacı normal koşullarda, 

hurmadan başka bir meyve vermez.

Yukarıdaki metinden, kader, kaza kavramlarının tanımları ile insanın kaderini 

nasıl tanımlayabileceğimizi bulunuz.

Kader:………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………..

Kaza:…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………..

İnsanın Kaderi: ...………………………………………

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

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

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

1
 Fatır suresi, 43. ayet.
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2.2.  İnsan için Ancak Çalıştığının Karşılığı Vardır: Emek ve Rızık

Helal kazanç nasıl sağlanır?                                               

Düşünelim!S

http://3.bp.blogspot.com/ 

Erişim tarihi: 01.03.2016

İhtiyacımız olan her şeyi, ancak 

çalışarak elde edebiliriz.

1
 Necm Suresi, 39. ayet.

1
 

Etkinlik

Aşağıdaki tabloya, sorumlu olduğumuz ve sorumlu olmadığımız konularla ilgili örnekler 

bulup yazınız.                                                                                                         

Örnekler Yazalım

İnsanın öncelikle yaratıcısı olan Allah'a daha sonra anne babasına, 

kendisine, komşularına, akrabalarına, vatanına ve milletine karşı görev ve 

sorumlulukları vardır. Birey olarak bu görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olup, 

gereklerini yerine getirmek kendi özgür irademiz ile seçtiğimiz davranışlardır. 

Toplumda barış ortamının sağlanması yine bireylerin iyiyi ve doğruyu tercih 

etmelerine bağlıdır. 

Sonuç olarak, kendi seçimimiz olan, söz ve davranışlarımız ile ilgili bir kader 

söz konusu değildir. Ancak seçtiğimiz bu davranışların sonucunda karşılaştığımız 

durumlar toplumsal yasa da diyebileceğimiz, Sünnetullah'tır. 

SORUMLU OLMADIKLARIMIZ

http://3.bp.blogspot.com/
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2.3.  Her Nefis Ölümü Tadacaktır: Ecel ve Ömür

Bir kelebeğin ömrü, bir çam ağacının ömrü 

ve insanın ömrü ne kadardır?                                        

Düşünelim!S

Allah, evreni ve evrendeki tüm varlıkları yoktan var etmiştir. 

Yaratılmış tüm varlıkların bir sonu vardır. İşte varlıkların son bulacağı 

zamana kadar geçen süreye ömür denir. Ömür süresinin bittiği zamana 

da ecel denir. Dünyanın ömrü, kıyametin kopmasıyla son bulacaktır. 

Dünyaya gelen her canlı mutlaka bir gün ölecektir. Ölüm, canlılar 

için Allah'ın koyduğu ölçülerdendir, canlıların kaderidir. Ölüm olayı 

olmasaydı dünya yaşanacak yer olmaktan çıkardı. Yani ölüm, yine hayatın 

devam etmesi için gerekli bir gerçekliktir. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de; 

“Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”  
1

buyrulur. 

 Her canlının olduğu gibi insanın da ömür süresi bitip, eceli geldiği 

zaman ölür. Ölüm zamanını, Allah'tan başka kimse bilemez. Bize düşen; 

ömür süremizde sağlığımızı korumak ve ölüm anımıza kadar çalışıp, 

çabalamak, iyi işler yapıp, insanlara yararlı olmaktır.

1
 Ankebut suresi, 57. ayet.

Sınıftaki öğrencileri üç gruba ayırınız. Bir grup; hayvanların ortama ömürlerini, bir 

grup; bitkilerin ortalama ömürlerini, diğer grup da ülkelere göre insanların ortalama ömür 

sürelerini araştırsınlar ve bulduğunuz bilgileri sınıf panosunda sergileyiniz.

Etkinlik

Gruplandıralım

Papatyaların yaşam süresi sadece bir mevsimdir.

Çalışmak, insan onurunun koruması bakımından da önemlidir. Çünkü 

insanın kimseye muhtaç olmadan, hayatta kalabilmesi için ve başkalarına yararlı 

olabilmesi için emek harcaması, çalışıp çabalaması değerli bir davranıştır. İslam 

dininde önerilen ve değer verilen çalışmak, tüm insanlığa katkıda bulunmak,  

bireysel ve toplumsal huzurun vazgeçilmez ilkelerindendir.

Çalışmanın önemini anlatan bir ayette şöyle buyrulur: “Allah'ın sana 

verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da 

nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et ”.
2

Etkinlik

Yazalım

Yukarıdaki “Niçin çalışmalıyım?” adlı parçayı okuyunuz ve emek, rızık 

kavramlarının tanımlarını ve insanın niçin çalışması gerektiğini bulup, yazınız.

Emek:………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………..

Rızık:…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………..

İnsan Niçin Çalışmalıdır: ...………………………………………...……………………

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

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

 2
Kasas Suresi, 77. ayet
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Etkinlik

Aşağıda anlatılan olayı okuyup, çıkardığınız sonucu, sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

 Hz. Ömer sefere çıkar. Gittikleri yerde veba salgını olduğunu duyunca atını, geldiği 

yere, Medine'ye çevirir. Hemen biri atılır ve : 'Ey Ömer! Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun, 

O ne yazmışsa o olur.' der. Hz. Ömer şu tarihi cevabı verir:  'Evet Allah'ın kaderinden yine 

Allah'ın kaderine kaçıyorum.'

Yorumlayalım

Peygamberimize bir adam gelerek, 'Hayvanımı bağlayarak mı, yoksa 

serbest bırakarak mı tevekkül edeyim?' demişti. Peygamberimiz ona; 'Bağla ve 

tevekkül et.' diyerek, önlem almadan tevekkül olmayacağını vurgulamıştır. 

Tevekkül ve dua ederek Allah'tan yardım dilemek; yapacağımız 

davranışların önceden yazılmadığını da göstermektedir. Bugün yaptıklarımız, 

gelecekte yaşayacaklarımıza sebep olur. Bugün yaşadıklarımız da geçmişte 

yaptıklarımızın bir sonucudur. Dua ile Allah'ın yardımını alıp, kötülük ve 

haksızlıktan uzak durmak, çalışmak, gelecekte başarılı, huzurlu ve mutlu 

olmamızı sağlayacaktır.

1
 Talak suresi, 2, 3. ayetler.

3.  Elimden Geleni Yaparım, Allah'a Güvenirim: Tevekkül

İnsan hayatı mücadeleler ile doludur. Çocukluğumuzda, 

çevremizde olup biteni merak eder ve öğrenmek için mücadele ederiz. 

Gençliğimizin ilk yıllarında okullarda eğitim öğretim alıp, başarılı olmaya 

çalışırız. Daha sonra bir iş sahibi olup, kimseye muhtaç olmadan yaşamak 

için çabalarız. Bütün bunlarla birlikte huzurlu ve mutlu olmak isteriz. 

İnsanın huzurlu olması için her şeyden önce sevgi, saygı ve güven ortamı 

gereklidir. İnsanın güvenip sığınacağı tek varlık; her şeye gücü yeten, her 

şeyin bilgisine sahip, merhametli, affedici ve duaları kabul eden, Yüce 

Allah'tır. 

Tevekkül; insanın herhangi bir iş için elinden gelen çabayı, 

çalışmayı gösterip, gerekli bütün önlemleri aldıktan sonra işin sonunu, 

Allah'a bırakmaktır, O'na güvenmektir.

Tevekkül konusu yanlış anlaşılmamalıdır. Çalışıp çabalamadan, 

gerekli önlemler alınmadan tevekkül olmaz. Örneğin; bir öğrenci hiç 

derslerine çalışmadan, bilgi edinmeden, gireceği sınav için dua edip 

Allah'tan yardım dilerse, bu tevekkül olmaz.  Çalışıp, gereken bilgileri 

edindikten sonra Allah'a güvenerek dua ederse, tevekkül etmiş olur. Yani 

tevekkül, pasif bir bekleyiş değildir, çaba, emek ve çalışma gerektirir.

Allah'a tevekkül etmek, insana sonsuz bir güven ve güç verir. 

İnanan ve Allah'a, hiç şüphe etmeden güvenen insan huzurlu ve mutlu 

olur. 

Kur'an-ı Kerim'de; “Kim Allah'ın  (yasaklarından) sakınırsa, 

(Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir ve onu ummadığı yerden 

rızıklandırır. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter.”1 ayetinde 

belirtildiği gibi Allah, yardım dileyen, O'na güvenenlerin yanında olacaktır. 

Güven duygusu sizin için önemli midir? Niçin?

Düşünelim!S

http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/ 

Erişim tarihi: 01.03.2016

Gerekli bilgiyi öğrenmeden, hiçbir sınavda başarılı 

olamayız.

http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/


Ünite 1

26 27

Etkinlik

Aşağıda anlatılan olayı okuyup, çıkardığınız sonucu, sınıfta arkadaşlarınızla 

paylaşınız.

 Hz. Ömer sefere çıkar. Gittikleri yerde veba salgını olduğunu duyunca atını, geldiği 

yere, Medine'ye çevirir. Hemen biri atılır ve : 'Ey Ömer! Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun, 

O ne yazmışsa o olur.' der. Hz. Ömer şu tarihi cevabı verir:  'Evet Allah'ın kaderinden yine 

Allah'ın kaderine kaçıyorum.'

Yorumlayalım

Peygamberimize bir adam gelerek, 'Hayvanımı bağlayarak mı, yoksa 

serbest bırakarak mı tevekkül edeyim?' demişti. Peygamberimiz ona; 'Bağla ve 

tevekkül et.' diyerek, önlem almadan tevekkül olmayacağını vurgulamıştır. 

Tevekkül ve dua ederek Allah'tan yardım dilemek; yapacağımız 

davranışların önceden yazılmadığını da göstermektedir. Bugün yaptıklarımız, 

gelecekte yaşayacaklarımıza sebep olur. Bugün yaşadıklarımız da geçmişte 

yaptıklarımızın bir sonucudur. Dua ile Allah'ın yardımını alıp, kötülük ve 

haksızlıktan uzak durmak, çalışmak, gelecekte başarılı, huzurlu ve mutlu 

olmamızı sağlayacaktır.

1
 Talak suresi, 2, 3. ayetler.

3.  Elimden Geleni Yaparım, Allah'a Güvenirim: Tevekkül

İnsan hayatı mücadeleler ile doludur. Çocukluğumuzda, 

çevremizde olup biteni merak eder ve öğrenmek için mücadele ederiz. 

Gençliğimizin ilk yıllarında okullarda eğitim öğretim alıp, başarılı olmaya 

çalışırız. Daha sonra bir iş sahibi olup, kimseye muhtaç olmadan yaşamak 

için çabalarız. Bütün bunlarla birlikte huzurlu ve mutlu olmak isteriz. 

İnsanın huzurlu olması için her şeyden önce sevgi, saygı ve güven ortamı 

gereklidir. İnsanın güvenip sığınacağı tek varlık; her şeye gücü yeten, her 

şeyin bilgisine sahip, merhametli, affedici ve duaları kabul eden, Yüce 

Allah'tır. 

Tevekkül; insanın herhangi bir iş için elinden gelen çabayı, 

çalışmayı gösterip, gerekli bütün önlemleri aldıktan sonra işin sonunu, 

Allah'a bırakmaktır, O'na güvenmektir.

Tevekkül konusu yanlış anlaşılmamalıdır. Çalışıp çabalamadan, 

gerekli önlemler alınmadan tevekkül olmaz. Örneğin; bir öğrenci hiç 

derslerine çalışmadan, bilgi edinmeden, gireceği sınav için dua edip 

Allah'tan yardım dilerse, bu tevekkül olmaz.  Çalışıp, gereken bilgileri 

edindikten sonra Allah'a güvenerek dua ederse, tevekkül etmiş olur. Yani 

tevekkül, pasif bir bekleyiş değildir, çaba, emek ve çalışma gerektirir.

Allah'a tevekkül etmek, insana sonsuz bir güven ve güç verir. 

İnanan ve Allah'a, hiç şüphe etmeden güvenen insan huzurlu ve mutlu 

olur. 

Kur'an-ı Kerim'de; “Kim Allah'ın  (yasaklarından) sakınırsa, 

(Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir ve onu ummadığı yerden 

rızıklandırır. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter.”1 ayetinde 

belirtildiği gibi Allah, yardım dileyen, O'na güvenenlerin yanında olacaktır. 

Güven duygusu sizin için önemli midir? Niçin?

Düşünelim!S

http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/ 

Erişim tarihi: 01.03.2016

Gerekli bilgiyi öğrenmeden, hiçbir sınavda başarılı 

olamayız.

http://iblog.milliyet.com.tr/imgroot/blogv7/Blog333/
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Ali Kuşcu (1403-1474), Astronom, matematikçi ve dilbilimci.

Müslümanların Dünya Medeniyetine Yaptıkları Katkılar.

Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, siyer gibi İslami ilim dallarını meydana 

getiren Müslümanlar; aritmetik, cebir, geometri gibi matematik 

bilimlerinde; astronomi, haritacılık, coğrafya, fizik, kimya, tıp, biyoloji 

gibi bilim dallarında yenilikler ortaya koymuşlardır.

Müslüman bilim insanları, matematik, tıp, astronomi, fizik gibi 

bilim dallarında yaptıkları çalışmalarla İslam medeniyetinin gelişmesine 

büyük katkı sağlamışlardır. Örneğin; Harezmî ilk büyük Müslüman 

matematikçilerdendir. Harezmî, matematiğin yanında astronomi ve 

coğrafya alanlarında da birçok buluş yapmıştır. Sıfırlı ondalık sistemi 

bulmuştur. Matematikte cebir ve logaritmanın kurucusu sayılır. 

Geometri'de İbn'ül-Heysem'in, Ömer Hayyam'ın katkısı büyüktür. 

Trigonometri'nin kurucularının en büyüğü ise El-Battânî'dir.

Birunî, fizik, matematik, astronomi, tarih, coğrafya gibi alanlarda 

eserler vermiş önemli bir Müslüman bilgindir. Uluğ Bey ve Ali Kuşçu, 

astronomi alanında İslam medeniyetine önemli katkılar sağlamıştır. 

Uluğ Bey, Semerkant'ta bir rasathane kurmuş ve burada birçok 

öğrenci yetiştirmiştir. Ali Kuşçu, astronomi alanında önemli eserler 

yazmış, İstanbul'da bir rasathane kurmuş ve burada birçok öğrenci 

yetiştirmiştir.

Piri Reis, ünlü Müslüman Türk denizcisi ve coğrafyacısıdır. İlk 

Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın biçimde çizen kişidir. 

Müslüman bilim adamlarının tıp alanında da çok önemli hizmetleri 

olmuştur. Tıp alanında en meşhur bilgin, İbn-i Sina'dır. Onun Kitabü'ş Şifa 

ve El-Kanun fit-Tıp adlı eserleri tıp alanında yazmış olduğu en meşhur 

eserlerindendir.

4.  Ayet El Kürsi ve Anlamı:

İçinde “Kürsi” kelimesi geçtiği için bu adı almıştır. Kürsi; nasıl olduğunu bilemediğimiz, 

Allah'ın şanına layık tahtıdır. Bizim bildiğimiz taht gibi değildir. Bu ayette; Allah'ın isim 

ve sıfatlarından bazıları ile O'nun gücü ve kudreti anlatılmaktadır.

Bismillahirrahmanirrahim.

Allahu lâ ilâhe ila hüvel hayyül kayyûm.

 
Lâ te'huzuhu sinetun vela nevm.

Lehu mâ fissemâvati ve mâ fil ard.
 
Men zellezî, yeşfeu indehu, illa bi iznihi.

Ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ 
halfehum. 

Ve la yuhîtûne bi şeyin min ilmihi illâ bi 
mâşâe.

Vesia kürsiyyuhus semâvati vel ard.

Vela yeûduhu hıfzuhumâ. Ve hüvel 
aliyyul azîm.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah, O'ndan başka Tanrı yoktur. O daima 
diridir (Hayy), bütün kainatın idaresini 
yürüten (Kayyum) dir. 

O'nu ne uyuklama tutar, ne de uyku.

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur.

O'nun izni olmadan kim şefaat edebilir?

O kullarının önlerinde ve arkalarında ne 
varsa hepsini bilir.

Onlar ise O'nun dilediği kadarından başka 
ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O'nun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar.

Onları görüp, gözetmek O'na ağır gelmez. 
O yücedir, büyüktür.

http://www.teknolojiserdar.com
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmış olmasının nedenini örneklerle açıklayınız.

2. İnsanın kaderi nedir? Tanımlayınız.

3. İnsanın akıllı ve irade sahibi olması ile sorumluluk arasındaki ilişkiyi örneklerle 

açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Allah'ın koyduğu ölçü, yasa ve kanunlardan değildir?

A. Yeşil bitkilerin fotosentez yapması.

B. Balıkların solungaçlarının olması.

C. Bir kişinin yalan söylemesi, dedikodu yapması.

D. İnsanın çalıştığının karşılığını alması.

2.  Aşağıdakilerden hangisi “Kader” in  kelime anlamı olamaz?

 A. Ölçü.                 B. Yasa.                C. Kanun.               D. Tesadüf.

3.  Aşağıda verilen durumlardan hangisi, insanın sorumlu olduğu bir davranış değildir?

A. Bir öğrencinin sınıfta kalması.                           B. Göz rengimiz.

C. Öfkelenen birisinin arkadaşına vurması.           D. İyilik yapmak.

4.  ''Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen Allah'ın 

kanunudur.”(Yasin suresi 38. ayet). 

Yukarıdaki ayette hangi kanun açıklanmaktadır?

A. Fiziksel kanun.       B. Biyolojik kanun.       C. Toplumsal Kanun.    D. Hiçbiri.

Astronomi biliminde, dünyanın döndüğünü ilk kez Ebû Said Es-Siczî 

söylemiştir. Gökyüzünü izlemeye ve gezegenlerin yerini hesaplamaya yarayan 

usturlap aletini ibrahim El-Fezâri icat etmiştir. Modern astronominin kurucusu 

olarak Bitrûcî kabul edilir. Pusula'nın icadı, El-Avfî'nin 1232 tarihli eserlerinde ele 

alınmıştır. Fizikte izafiyet (rölativite, görecelik) teorisini ilk kez El-Kindi ortaya 

koymuştur. Optik biliminin en önemli isimlerinden birisi İbn-i Heysem'dir. Güneş 

saatini geliştiren Müslüman bilginler, ilk hassas terazileri de yapmışlardır.

İslam bilim ve medeniyet tarihi, sürekli gelişerek büyük bir ilerleme 

kaydetmiştir. Müslüman bilim adamları bir yandan eski medeniyetlerden tercümeler 

yapmış, bir yandan da birbirinden güzel teori ve icatlar ortaya koymuşlardır. 

Müslüman bilim adamları yaptıkları bu çalışmalarla gerek İslam medeniyetine 

gerekse tüm insanlara faydalı olmayı amaçlamışlardır. Nitekim Müslümanların 

ortaya koydukları bilimsel teori ve icatların birçoğu, bugünkü modern bilimin 

temelini oluşturmuştur. 

h�p://www.delinetciler.org/bilgi-merkezi/159701-muslumanlarin-bilim-ve-medeniyete-katkilari-ozet.html (Ocak, 

2016 tarihinde alınmıştır.)

http://www.diegocuoghi.com/Piri_Reis/Finaeus.jpg 

Erişim tarihi: 01.03.2016

Piri Reis (1465-1470)'in çizdiği dünya haritası.
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“ ” ünitesinin sonunda neleri, ne kadar Kader ve Kazaya İmanı Öğreniyorum

öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin karşısındaki kutucuklardan 

sizin durumunuza uygun olanını   “√”   ile işaretleyiniz.

“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.”

“Bunu kısmen yapabiliyorum.”

“Hayır, bunu yapamıyorum.”

Değerlendirmenizin sonunda “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde 
işaretlediğiniz konuları tekrar gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

5

8

10

11

6

9

Allah'ın her şeyi bir ölçüye gore yarattığını 
örneklerle açıklayabilirim.

Kader ve kaza kavramlarını 
tanımlayabilirim.

İnsanın kaderinin anlamını açıklayabilirim.

İnsanın, akıllı ve irade sahibi olması ile 
sorumluluk arasındaki ilişkiyi açıklayabilirim.

Çalışanın karşılığını alacağının önemini 
açıklayabilirim.

Her canlının bir sonu olduğunu örneklerle 
açıklayabilirim.

Tevekkül kavramını tanımlayabilirim.

Tevekkül ile kader inancı ilişkisini  
örneklerle açıklayabilirim.

Tevekkülün pasif bir bekleme 
olmadığını açıklayabilirim.

Kader inancı ile ilgili yanlış anlayışları 
örneklendirebilirim.

Ayet El Kürsi'yi ve anlamını söyleyebilirim.

B. Aşağıda verilen cümlelerde  boş bırakılan yerlere  uygun sözcükleri yazınız.

(Dünyada- rızık- ecel- ömür- tevekkül- kader- kaza)

* Bir iş için elinden gelen çabayı, gayreti gösterip, bütün önlemleri aldıktan sonra, işin 

   sonunu Allah'a güvenerek bırakmaya ……………....……. denir.

* ………………………………; hayatın devam etmesi için, Allah'ın evrende koyduğu bütün ölçü, 

   yasa ve kanunları kapsamaktadır. Bu kanunların şartları oluşunca, zamanı gelince 

   gerçekleşmesini de ……………… kavramı ile tanımlıyoruz.

* Çalışıp, bir emek ve çaba harcayarak, alın teri ile kazandığımız nimetlere 

   ………….....…denir.

* Yaratılmış tüm varlıkların bir sonu vardır. İşte varlıkların son bulacağı zamana kadar 

   geçen süreye ……......………… denir. Bu  sürenin bittiği zamana da ……….......…….. denir. 
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öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin karşısındaki kutucuklardan 

sizin durumunuza uygun olanını   “√”   ile işaretleyiniz.

“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.”

“Bunu kısmen yapabiliyorum.”

“Hayır, bunu yapamıyorum.”

Değerlendirmenizin sonunda “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde 
işaretlediğiniz konuları tekrar gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

5

8

10

11

6

9

Allah'ın her şeyi bir ölçüye gore yarattığını 
örneklerle açıklayabilirim.

Kader ve kaza kavramlarını 
tanımlayabilirim.

İnsanın kaderinin anlamını açıklayabilirim.

İnsanın, akıllı ve irade sahibi olması ile 
sorumluluk arasındaki ilişkiyi açıklayabilirim.

Çalışanın karşılığını alacağının önemini 
açıklayabilirim.

Her canlının bir sonu olduğunu örneklerle 
açıklayabilirim.

Tevekkül kavramını tanımlayabilirim.

Tevekkül ile kader inancı ilişkisini  
örneklerle açıklayabilirim.

Tevekkülün pasif bir bekleme 
olmadığını açıklayabilirim.

Kader inancı ile ilgili yanlış anlayışları 
örneklendirebilirim.

Ayet El Kürsi'yi ve anlamını söyleyebilirim.

B. Aşağıda verilen cümlelerde  boş bırakılan yerlere  uygun sözcükleri yazınız.

(Dünyada- rızık- ecel- ömür- tevekkül- kader- kaza)

* Bir iş için elinden gelen çabayı, gayreti gösterip, bütün önlemleri aldıktan sonra, işin 

   sonunu Allah'a güvenerek bırakmaya ……………....……. denir.

* ………………………………; hayatın devam etmesi için, Allah'ın evrende koyduğu bütün ölçü, 

   yasa ve kanunları kapsamaktadır. Bu kanunların şartları oluşunca, zamanı gelince 

   gerçekleşmesini de ……………… kavramı ile tanımlıyoruz.

* Çalışıp, bir emek ve çaba harcayarak, alın teri ile kazandığımız nimetlere 

   ………….....…denir.

* Yaratılmış tüm varlıkların bir sonu vardır. İşte varlıkların son bulacağı zamana kadar 

   geçen süreye ……......………… denir. Bu  sürenin bittiği zamana da ……….......…….. denir. 
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Öğrenme Alanı
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Haç ve Kurban İbadetini

Öğreniyorum

Ünitemize Hazırlanalım

İslam dinindeki hac ibadeti hakkında kısa bir araştırma yapınız.

Kurban ibadeti hakkında bir araştırma yapınız.
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Mekke şehri kutsal topraklardır. Kâbe, yeryüzünde ibadet etmek için 

yapılan ilk mabettir. İlk peygamber olan Hz. Âdem tarafından yapılmıştır. 

Zaman içinde duvarları yıkılmış, sonra Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, 

Allah'ın emri ile Kâbe'yi yeniden inşa etmişlerdir. İslamiyet'ten önce 

Araplar, Kâbe'yi, Tanrı kabul ettikleri putlarla doldurmuşlar. Hz. 

Muhammed  630 yılında Mekke'yi fethedince, Kâbe'deki putları 

kaldırmıştır. Böylece Kâbe, yapılış amacına uygun olarak yeniden 

düzenlenmiştir. Allah'a ibadet edilen yer olduğu için Kâbe'ye 

“Beytullah” Allah'ın evi de denir. Kâbe aynı zamanda Müslümanların 

namaz kılarken yöneldikleri, kıblesidir. Bunu Allah Kur'an'da şöyle 

bildirmektedir; “Çevresinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim, 

Mekke'yi güvenli ve saygın bir yer kıldığımızı görmediler mi?..”
1
 

Kâbe'nin etrafında belli mesafelerdeki daire şeklinde olan bölgeye 

“Mescid-i Haram” denir. İşte Müslümanların kutsal toprakları 

buralardır. 

- Hac niçin yapılır? 

- Hac’ın, İslam dininde farz bir ibadet olduğunu“…Gücü yetenlerin o 

evi (Kâbe'yi) haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir 

hakkıdır. Kim bunu inkâr ederse, (bilsin ki) Allah kimseye 

muhtaç değildir.”  
2

ayetinden öğreniyoruz. Öncelikle farz olan bir 

ibadeti yapmak ve Yüce Rabbimizin hoşnutluğunu kazanmak için hac 

ibadeti yapılır. Biz Müslümanlar inanıyoruz ki Allah'ın emrettiği bütün 

ibadetler, insanlar için faydalıdır. Ayrıca yeryüzünde ilk olarak, Allah'a 

ibadet etmek için kurulan, Beytullah'ta dua etmek  Hz. İbrahim'in  oğlu 

İsmail ile yaşadıklarını hatırlamak, Hz. Muhammed'in yaşadığı yerleri 

görmek, onların ibadet ettikleri yerlerde dua etmek inananlara huzur 

veren, Allah ve peygamber sevgisini yoğun olarak yaşatan bir ibadettir.

 

- Peki, Emre Amca, Bütün Müslümanlar hacca gitmek zorunda mıdır?

- Hac ibadeti hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadet olduğu için   

maddi gücü olanlar ve sağlıklı olanlar, ömründe bir defa hac yapmakla 

yükümlüdür. Haccın farz olması için gereken şartlar şunlardır; 

Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak, hac görevini yapacak 

maddi gücü ve sağlığı olmak, özgürlüğü kısıtlanmamış olmak. Bir de hac 

yolculuğu sırasında yol güvenliği olmalıdır. Yani savaş, salgın hastalık gibi 

can tehdidi olmaması gerekir. Bu tehlikeler olursa, bu durumlar geçene 

kadar hac ibadeti ertelenebilir.

1.   Kutsal Topraklara Yöneliş: Hac

Hac ibadeti, diğer dinlerde de var mıdır?

Düşünelim!S

Yeryüzünde  Allah'a ibadet etmek için yapılan ilk yer Kâbe'dir.

Duygu'nun Röportaj Ödevi (1)

Duygu'nun öğretmeni, Hac ibadeti hakkında, hacca gitmiş birisi 

ile röportaj yapmalarını ve defterlerine yazmalarını söylemişti. Duygu, 

babasının arkadaşı olan Emre Amca’yı düşündü. Emre Amca bir camide 

imam olarak görev yapıyordu. Hafta sonu ailece, Emre Hoca'yı ziyarete 

gittiler. Duygu sorularını hazırlamıştı, hiç zaman kaybetmeden sormaya 

başladı:

- Emre Amca, hac ne demektir? 

- Hac ibadeti birçok dinde vardır. Çünkü Bütün dinlerde 

kutsal yerler vardır ve insanlar, inandıkları dinin kutsal 

mekânlarını ziyaret etmek isterler. Kutsal mekânlar genellikle 

o dinin peygamberlerinin veya kurucularının yaşadıkları 

yerlerdir. Kutsal bir görevi yaptıkları için de “Hacı” olarak 

adlandırılırlar.

- İslam dininde kutsal yer neresidir?

- İslam dininde, Suudi Arabistan'da Kâbe'nin bulunduğu 

 1
Ankebut suresi, 67. ayet.

 2
Âl-I İmran suresi, 97. ayet.
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görmek, onların ibadet ettikleri yerlerde dua etmek inananlara huzur 

veren, Allah ve peygamber sevgisini yoğun olarak yaşatan bir ibadettir.

 

- Peki, Emre Amca, Bütün Müslümanlar hacca gitmek zorunda mıdır?

- Hac ibadeti hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadet olduğu için   

maddi gücü olanlar ve sağlıklı olanlar, ömründe bir defa hac yapmakla 

yükümlüdür. Haccın farz olması için gereken şartlar şunlardır; 

Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak, hac görevini yapacak 

maddi gücü ve sağlığı olmak, özgürlüğü kısıtlanmamış olmak. Bir de hac 

yolculuğu sırasında yol güvenliği olmalıdır. Yani savaş, salgın hastalık gibi 

can tehdidi olmaması gerekir. Bu tehlikeler olursa, bu durumlar geçene 

kadar hac ibadeti ertelenebilir.

1.   Kutsal Topraklara Yöneliş: Hac

Hac ibadeti, diğer dinlerde de var mıdır?

Düşünelim!S

Yeryüzünde  Allah'a ibadet etmek için yapılan ilk yer Kâbe'dir.

Duygu'nun Röportaj Ödevi (1)

Duygu'nun öğretmeni, Hac ibadeti hakkında, hacca gitmiş birisi 

ile röportaj yapmalarını ve defterlerine yazmalarını söylemişti. Duygu, 

babasının arkadaşı olan Emre Amca’yı düşündü. Emre Amca bir camide 

imam olarak görev yapıyordu. Hafta sonu ailece, Emre Hoca'yı ziyarete 

gittiler. Duygu sorularını hazırlamıştı, hiç zaman kaybetmeden sormaya 

başladı:

- Emre Amca, hac ne demektir? 

- Hac ibadeti birçok dinde vardır. Çünkü Bütün dinlerde 

kutsal yerler vardır ve insanlar, inandıkları dinin kutsal 

mekânlarını ziyaret etmek isterler. Kutsal mekânlar genellikle 

o dinin peygamberlerinin veya kurucularının yaşadıkları 

yerlerdir. Kutsal bir görevi yaptıkları için de “Hacı” olarak 

adlandırılırlar.

- İslam dininde kutsal yer neresidir?

- İslam dininde, Suudi Arabistan'da Kâbe'nin bulunduğu 

 1
Ankebut suresi, 67. ayet.

 2
Âl-I İmran suresi, 97. ayet.
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2.   Hac ile İlgili Kavramları Öğreniyorum

Hz. İbrahim'in ve Hz. Muhammed'in yaşadığı yerleri görmek ister misiniz?

Düşünelim!S

Duygu'nun Röportaj Ödevi (2)

Duygu öğrendiği bilgilerden sonra hac ibadetinin yapıldığı yerleri 

ve nasıl yapıldığını merak etmişti. Sorularına devam etti.

- Emre Amca hac nasıl yapılır? Nerelere gidilmesi, neler 

yapılması gerekir?

- Duygu kızım, haccın nasıl yapıldığını anlatırken, gidilmesi 

gereken yerleri de sırası geldiğinde anlatayım, olur mu?

- Tabi Emre Amca, lütfen buyurun anlatın, ben de 

anlattıklarınızı yazıyorum.

- Hac ibadeti, hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Hicri 

takvime(Ay takvimine) göre zilhicce ayının 9. ve 10. 

günlerinde, (Kurban Bayramı ve bir gün öncesi) Mekke'deki 

Arafat dağı ve Kâbe'yi ziyaret ederek yapılan bir ibadettir. 

Mekke'nin belli mesafelerde giriş kapıları vardır, bu kapılara, 

Kâbe'de tavaf yapılır.

Etkinlik

Duygu'nun röportaj ödevini okuduktan sonra aşağıdaki soruların cevaplarını boş 

bırakılan yerlere yazınız.

1. Hac ibadeti nedir?

2. Hac ibadeti niçin yapılır?

3. Hac kimlere farzdır? (Kimler hac ibadetini yapmakla yükümlüdür?)

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

Yazalım
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Mekke'nin belli mesafelerde giriş kapıları vardır, bu kapılara, 
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bırakılan yerlere yazınız.

1. Hac ibadeti nedir?
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1…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………..

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

Yazalım
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Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapılır.

Duygu'nun röportajından yararlanarak aşağıdaki kavramları, tanımları ile 

eşleştiriniz. (Kavramların rakamlarını, doğru tanımın başına yazınız.)

Etkinlik

Eşleştirelim

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Mikat Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer.

İhram Kurban Bayramı sabahı vakfe yapılan yer.

Tavaf
Kurban Bayramı arifesinde, Arafat Dağı’nda, 

dua edilerek, bir süre beklemek.

Ravza-I 

Mutahhara

Safa ve Merve tepeleri arasında, hızlı adımlarla 

yedi defa gidip gelmek.

Sa'y İhram giyilen, Mekke'nin belli mesafelerde olan giriş kapıları.

Vakfe Şeytan taşlanan, kurban kesilen yer.

Müzdelife Hicretten sonra, peygamberimizin, Medine'de yaptırdığı ilk mescit.

Mina Beyaz, dikişsiz, iki parçadan oluşan hac giysisi.

Mescid-I Nebi Kâbe'nin etrafında yedi kez dua edilerek dönmek.

Telbiye Duası:

Lebbeyk Allahumme lebbeyk.               Buyur Allahım, buyur.

Lebbeyk la şerike leke lebbeyk .           Buyur ey ortağı olmayan! Buyur.

İnnel hamde ven ni'mete leke ve'l-mülk. Tüm hamd ve nimetler sana aittir; 

Mülk de sana aittir.                                                                                                     

La şerike lek.                                Senin ortağın yoktur.     

“mikat” denir. Hacca giden Müslümanlar, bu kapılarından geçerken, 

hacca niyet ederler. Mikat kapısından girerken, önceden hazırlanan, 

beyaz, dikişsiz, iki parçadan oluşan, “ihram” denilen özel hac giysileri 

giyilir. Kadınlar sade bir elbiseyi, ihram niyetiyle giyerler ve hac yapmaya 

niyet ederler. İhram giyerek niyet etmek, haccın farzlarındandır. İhramlı 

iken, canlılara zarar verilmez; bitki koparmak, böcek bile olsa hayvan 

öldürmek, tırnak veya saç kesmek yasaktır. 

 Zilhicce ayının 9. gününden önce Mekke'ye gidenler, önce Kâbe'yi ziyaret 

edip dua eder, namaz kılarlar. Kâbe'nin etrafında yedi tur dua ederek 

dönerler. Kâbe'nin etrafında bir tur dönmeye “şavt”, yedi kez dönmeye 

de “tavaf” denir. Yani yedi şavt, bir tavaf eder. Tavaf, “Hacer-i Esved” 

denilen taşın bulunduğu yerden başlanır ve telbiye duası okunur.

Sonra Mekke'de bulunan, Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı 

adımlarla, yedi defa gidip gelirler. Buna da “sa'y” denir.  Sa'y, Hacer'in 

oğlu İsmail'e su arayışının, sembolik olarak canlandırılmasıdır. 

Zilhicce ayının 9. günü, yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün olan, arife 

gününde, Mekke'deki Arafat Dağı'nda, öğle vaktinden bayram sabahına 

kadar bir süre beklenir. Bu bekleyişe, “vakfe” denir. Vakfe, haccın 

farzlarından biridir ve bu vakitte yapılması şarttır. 

Bayram namazı sabahı “Müzdelife” ye gidilir ve burada bir süre 

beklenerek, Müzdelife vakfesi yapılır. 

Sonra “Mina” ya gidilir. Mina'da sembolik olarak şeytan taşlanır. Kurban 

kesilir, traş olunur ve ihramdan çıkılır.

Kurban Bayramı’nın 1,2. ve 3. günlerinde, Kâbe'de farz olan tavaf yapılır. 

Böylece hac ibadeti tamamlanır.

Bu vakitler dışında kalan süre içinde hacılar, vahyin ilk geldiği yer olan Hira 

Mağarası, hicrette peygamberimizin arkadaşı Ebubekir ile müşriklerden 

saklandıkları, Sevr Mağarası gibi yerleri ziyaret ederler.

Medine şehrinde bulunan ve hicretten sonra yapılan ilk mescit olan 

“Mescid-i Nebi”yi ve peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer olan 

“Ravza-i Mutahhara” (Cennet bahçesi, temiz bahçe) yı ziyaret eder, 

namaz kılar, dua ederler. Böylece hac ibadeti tamamlanır.

Haccın farzları: İhram giymek, Arafat'ta vakfe yapmak, Kâbe'yi tavaf 

etmektir.

Safa Merve tepeleri arasında sa'y yapmak, şeytan taşlamak ve kurban 

kesmek ise vaciptir.

- Emre Amca, sizi biraz yordum fakat çok güzel bilgiler verdiniz, çok 

teşekkür ederim. 

- Ne demek kızım! Zevkle anlattım ve o günleri tekrar yaşadım. Ben 

teşekkür ederim.
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Duygu'nun röportajından yararlanarak aşağıdaki kavramları, tanımları ile 

eşleştiriniz. (Kavramların rakamlarını, doğru tanımın başına yazınız.)

Etkinlik

Eşleştirelim
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6

9

Mikat Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer.
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Tavaf
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Mina Beyaz, dikişsiz, iki parçadan oluşan hac giysisi.

Mescid-I Nebi Kâbe'nin etrafında yedi kez dua edilerek dönmek.
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beyaz, dikişsiz, iki parçadan oluşan, “ihram” denilen özel hac giysileri 
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kesmek ise vaciptir.

- Emre Amca, sizi biraz yordum fakat çok güzel bilgiler verdiniz, çok 

teşekkür ederim. 

- Ne demek kızım! Zevkle anlattım ve o günleri tekrar yaşadım. Ben 

teşekkür ederim.
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tanıdıklarla helalleşiriz, küsler barışır. Hac yolculuğu sırasında ve kutsal 

topraklarda bulunduğumuz süre içinde birçok zorlukla karşılaşırız. Bu deneyim, 

zorluklar karşısında sabretmeyi ve mücadele etmeyi öğreniniz. Böylece hem 

bireysel olarak ahlakımız güzelleşir; kalp kırmamaya, haksızlık yapmamaya çalışır, 

iyi insan oluruz, hem de çevremizdeki insanlara zarar vermek yerine yararlı olarak, 

toplumsal barışa katkıda bulunmuş oluruz.

 

Kutsal topraklarda, dünyanın dört bir yanından, aynı amaç için bir araya 

gelen Müslümanlar, birbirleri ile tanışır, dostluklar kurulur, yardımlaşma ve 

dayanışma içinde yaşamayı öğrenirler.  Başka milletten, başka ülkelerden 

insanlarla tanışıp, bilgi ve kültür alışverişinde bulunabiliriz. Bu, hacca gidenlerin 

kişisel gelişimine katkı sağladığı gibi dünya barışına da katkı sağlar. Ben 

duygusundan, bencillikten kurtulur, biz bilincini kazanırız.

Hac ibadetlerini yapmak için gelen Müslümanlar, makamı, görevi, dili, ırkı 

ne olursa olsun, aynı ihram isimli hac kıyafeti ile aynı ibadetleri yaparlar. Bu durum, 

insanların Allah'ın huzurunda eşit olduklarını hatırlatır ve bütün insanların Allah'ın 

kulu olması bakımından değerli olduğu bilincini kazandırır. Ayrıca herkesin beyaz 

ihramlarla, birlikte Kâbe'yi tavaf etmesi, Arafat'ta vakfe yapması, Safa ve Merve 

arasında sa'y yapması, sembolik olarak hep birlikte şeytan taşlanması, ölümü 

hatırlatarak insanları dünya nimetlerine bağlanmaktan kurtarır, ahreti düşünerek 

iyi insan olmaya teşvik eder.

Hac ibadetini bu bilinçle yerine getiren Müslümanlar, kişisel olarak gelişir, 

sosyalleşirler ve huzur bulur, mutlu olurlar.

Hicretten sonra, 

Medine'de yapılan ilk 

mescit, Mesci-i Nebi ve 

yanında 

peygamberimizin 

kabrinin bulunduğu, 

Ravza-i Mutahhara.

3.   Ben Yok Biz Varız

Düşünelim!S
            “İnsanları hacca çağır ki, yürüyerek veya uzak yollardan 

gelen idmanlı binekler üstünde sana gelsinler. Kendileri için 

birtakım faydalar görsünler…” (Hac suresi, 27.ayet)

                   Ayet size neler düşündürüyor?

http://enuygunumre

.com/wp-

content/uploads/20

15/10/arafat Erişim 

Tarihi: 01.03.2016

Arafat Dağı'nda 

Kurban Bayramı 

arifesinde vakfe 

yapılır.

Gönül öğretmen, öğrencilerinden, hac ibadetinin bireysel ve 

toplumsal faydalarını ödev olarak hazırlamalarını istemişti. Kuzey'in 

hazırladığı ödevi okuyalım.

İslam dini, insanların davranışları, tutumları ve ibadetler ile ilgili, 

birey ve toplum olarak faydalanacağımız birçok öğütler vermektedir. 

Hac ibadetinde de insanın kişisel ve toplumsal gelişimine katkı 

sağlayacak faydalar vardır. Hac, hem beden ile hem de mal ile yapılan 

bir ibadettir. Bu nedenle bireye duygusal ve davranış olarak katkı 

sağladığı gibi bireyin sosyalleşmesine de katkı sağlar. 

Bireysel olarak; Allah'ın bir emrini yerine getirerek inancımız 

kuvvetlenir. Sahip olduğumuz malın bir kısmını hac ibadetini yapmak, 

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için kullanarak cimrilikten kurtuluruz. 

Toplumsal olarak da yapılan alışverişler ile ekonomi canlanır. 

Allah'ın hoşnutluğunu kazanmayı amaçladığımız için, kötü söz 

ve davranışlardan, olumsuz duygu ve düşüncelerden uzak durur, güzel 

söz ve davranışlara yöneliriz. Hacca gitmeden önce tüm akraba ve 

Ben Yok Biz Varız
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4. Kâbe Her Zaman Ziyaret Edilebilir: Umre

Hac ile Umre arasındaki farkı biliyor musunuz?

Düşünelim!S

Arda'nın dayısı umreye gitmişti. Arda dayısından öğrendiği ve 

umre konusunda hazırladığı ödevi arkadaşlarına okudu.

Hac, zilhicce ayının 9. ve 10. günlerinde, Mekke'deki Arafat dağı ve 

Kâbe'yi ziyaret ederek yapılan, farz bir ibadettir. Bu günler dışında, yılın 

herhangi bir vaktinde Kâbe'yi ziyaret etmeye “Umre” denir. Umre sünnet 

olan bir ibadettir. 

İhram giyip, Kâbe'yi tavaf edince, umre yapılmış olur. Ancak 

usulüne uygun bir umre şöyle yapılır: 

1- Umreye niyet edilerek Mikat'ta ihrama girilir ve iki rekât namaz 

kılınır. İhrama girince ihram yasakları başlar.

2- Telbiyeler getirilerek Kabe etrafında tavaf yapılır. Tavafa 

Hacerü'l-Esved hizasından başlanır. Tavaftan sonra iki rekât 

namaz kılınır.

3- Sonra Safa ile Merve tepeleri arasında Sa'y yapılır ve tıraş 

olarak ihramdan çıkılır.

Umrede hacdan farklı olarak; Arafat’ta vakfe, şeytan taşlama ve 

kurban yoktur.

Etkinlik

Eşleştirelim

Kuzey'in, “Ben Yok Biz Varız” konusunda hazırladığı ödevi okuyunuz 
ve hac ibadetinin bireysel ve toplumsal yararlarını yazınız.

 Haccın Bireye ve Topluma Kazandırdıkları

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................
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5. Allah'ın Hediyesi: Koç

Kurban ibadeti ne zaman başlamıştır?

Düşünelim!S

Kurban Bayramı yaklaşıyordu. Gönül öğretmen öğrencilerine; 

“Kurban Bayramı’nda, kurban kesen tanıdıklarınızdan, bu ibadeti niçin ve 

nasıl yaptıklarını öğrenerek defterinize yazınız.”dedi. Bayram tatilinden 

sonra öğrenciler  sınıfta yazdıkları bilgileri şöyle paylaştılar:

Ada: Kurban, kelime olarak, yakınlaşmak, yaklaşmak anlamına 

gelir. İslam dininde bir ibadet olarak da şöyle tanımlayabiliriz; Zengin olan 

Müslümanların Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için, Kurban Bayramı’nın 

1,2 ve 3. günlerinde, belli özelliklerdeki  hayvanların kesilmesi ile 

yaptıkları, vacip olan bir ibadettir. Kutsal topraklarda hac görevini 

yapanların, Mina'da aynı vakitte kurban kesmeleri gereklidir. Bu, 

Kur'an'da Kevser suresi, 2. ayette şöyle bildirilmiştir: “(Ey Muhammed) 

Rabbin için, namaz kıl ve kurban kes.” 

Beste: Kurban kesme geleneği, Hz. Adem zamanından beri 

uygulanmış bir ibadettir. Diğer dinlerde de farklı şekillerde de olsa kurban 

vardır. Örneğin uzak doğu dinlerinde, bazı kötülüklerden korunmak için, 

tapınaklara ve tanrılarına kurbanlık hayvan veya yiyecek sunarlar. 

Yahudiler, önceden Kudüs'teki Süleyman Mabedine kurbanlıklar 

sunarlardı. Günümüz Yahuliğinde ise günahlardan arınmak için horoz 

veya tavuk kesilir. Hıristiyanlıkta; Hz. İsa'nın çarmıhta bütün insanların 

günahları için kendisini kurban ettiğine inanılır. Bu yüzden  Ekmek-Şarap 

ayini kurbanı temsil eder. Eski Türk inançlarında, kurbansız ayin 

yapılmazdı.   

Kurban, yoksulların et 
ihtiyacını karşılayıp  Allah'ın 

hoşnutluğunu kazanmak 
amacıyla yapılan vacip olan 

bir ibadet şeklidir.

Hac ve Umrede yapılan ve yapılmayan ibadet ve işleri, örnekteki gibi aşağıdaki tabloya 

yazınız.

Etkinlik

Farkları Bulalım

Sünnet

Evet

Hayır

Dini Hükmü nedir?

Belli Günleri Vardır.

İhram Giyilir.

Arafat Vakfesi Yapılır

Müzdelife Vakfesi Yapılır

Mina'da Şeytan Taşlanır

Mina'da Kurban Kesilir.

Kabe Tavaf Edilir.
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Etkinlik

Farkları Bulalım

Sünnet

Evet

Hayır

Dini Hükmü nedir?

Belli Günleri Vardır.

İhram Giyilir.

Arafat Vakfesi Yapılır

Müzdelife Vakfesi Yapılır

Mina'da Şeytan Taşlanır

Mina'da Kurban Kesilir.

Kabe Tavaf Edilir.
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Mehmet: İslam dininde kurban kesilirken dikkat edilmesi gereken kurallar 

vardır. Kurban, bayramın 1.,2. ve 3. günleri kesilebilir. Kurban keserken, mutlaka 

Allah'ın adı anılmalıdır. “Bismillahi Allahu ekber” sözü söylenmelidir. Ayrıca tekbir 

(Allahuekber) de getirilir. 

Kurbanlık hayvan kesim yerine getirilirken ve kesilirken eziyet 

edilmemelidir. Hayvanın acı çekmemesi için, kesimi iyi bilen birisi tarafından 

yapılmalıdır. Kesim, temiz bir yerde yapılmalı ve sonrasında çevre temizlenmelidir.  

Kurbanın eti üç kısma ayrılır; bir kısmını yoksullara ve kurban kesemeyecek 

durumda olanlara dağıtılmalı, ikinci kısmı, bayramda gelen misafirlere ikram 

edilmeli, diğer kısmının da evde yenmek üzere ayrılması uygundur. Ancak bu 

konuda duruma göre farklı uygulamalar da yapılabilir.

Aslı: İslam dininde, Kurban Bayramı’nda kesilen, vacip olan kurbandan 

başka, adak kurbanı, şükür kurbanı ve akika kurbanı vardır. istediğimiz bir 

işimiz gerçekleşirse, Allah rızası için bir kurban keseceğim, gibi sözler 

söylediğimizde buna adak kurbanı denir ve kesilmesi vacip olur. Adak kurbanının 

etinden, adağı yapan ve ailesi yiyemezler, hepsinin yoksullara dağıtılması gerekir. 

Çok sevindiğimiz, mutlu olduğumuz bir olay yaşadığımızda, Allah'a şükretmek 

amacıyla kesilen kurbana şükür kurbanı denir. Şükür kurbanı sünnettir. Dünyaya 

gelen evlatları için, Allah'a şükretmek amacı ile kesilen kurbana da akika kurbanı 

denir. Bunların da ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ya da ikram edilmesi gerekir.

Etkinlik

Cevaplayalım

Yukarıdaki metne göre, aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.

1. “Kurban”ın kelime anlamı nedir?

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

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

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

2. İslam dinine göre kurbanın nasıl bir ibadet olduğunu tanımlayınız.

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

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

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

Görkem: İslam dinindeki kurban, Hz. İbrahim'den beri uygulanan kurban 

ibadetidir. Hz. İbrahim bir erkek çocuğu olursa Allah'a kurban edeceğini adamıştı. 

Yıllar sonra Allah ona İsmail ve İshak isimli iki erkek çocuk verdi. Hz. İbrahim, 

rüyasında oğlu İsmail’i kurban ettiğini görür. Bu rüyadan sonra Allah'a verdiği sözü  

adağını hatırlar. Durumu İsmail'e anlatır. İsmail babasına büyük bir inanç ve 

içtenlikle  bunu yapmasını söyler. Hz. İbrahim, oğlunu kurban etmeye karar verince, 

Allah ona oğlunun yerine bedel olarak kurban olarak bir koç kesmesini emreder. 

Allah, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'i bir sınavdan geçirmiştir. Koç, Allah'ın onlara, 

inanç ve samimiyetleri, teslimiyet ve tevekkülleri karşılığında bir tür  hediyesidir. 

İşte bu olaydan sonra İslamiyet’teki şekliyle kurban kesmek bir ibadet olarak 

uygulanmıştır. 

İslamiyet’te kurban, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için ve O'nun verdiği 

nimetlere şükretmek için, mal ile yapılan, vacip olan bir ibadettir. 

Pelin: Kurban kesmek, zengin (Kurbanlık hayvan alacak kadar maddi gücü 

olan), akıllı ve ergenlik çağına girmiş Müslümanlara vaciptir. Kesilecek hayvanlar 

belirlenmiştir ve bu hayvanları kurban ederken bazı özelliklerinin de olması gerekir. 

Bu bilgileri bir tablo şeklinde hazırladım, dedi ve tablodaki bilgileri de söyledikten 

sonra tabloyu sınıf panosuna astı. 
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Kurban edilebilecek 

hayvanlar.

Pelin'in Kurban İbadeti konusunda hazırladığı tablo:

Kurbanlık 

Hayvanlar

Kaç kişi adına 

kurban edilir?

Kurbanlık hayvanların 

nitelikleri

Bu 

hayvanların 

sağlıklı 

olması

gerekir.

Koyun ve 

Keçi

1 kişi adına 

kurban edilir.

En az 1 yaşını 

doldurmuş olmalı.

Sığır ve 

Manda

1-7 kişi arasında 

ortaklaşa Kurban edilebilir.

En az 2 yaşını 

doldurmuş olmalı.

Deve 
1-7 kişi arasında 

ortaklaşa Kurban edilebilir.

En az 5 yaşını 

doldurmuş olmalı.
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6.  Kurban Kişiyi Hem Allah'a Hem de İnsanlara Yaklaştırır

Kurban Bayramı’nda akraba ve arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl olur?

Düşünelim!S

Cenker, kurban ibadetinin kişisel ve toplumsal 
yararlarını araştırmıştı. Araştırmasını sınıfta öğretmeni ve 
arkadaşlarına sundu.

Bütün ibadetlerde olduğu gibi kurban ibadetini amacına uygun 

yerine getirirsek, birtakım faydalarını görürüz. Kurban ile ilgili Kur'an-ı 

Kerim'de, Hac suresi, 36, 37. ayette; “Kurbanlık develeri sizin için 

Allah'ın nişaneleri kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar 

(kesilmek üzere) ön ayaklarından biri bağlanmış haldeyken 

üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstüne düşüp canları 

çıkınca yiyin, isteyene de istemeyene de verin. Şükredersiniz diye 

onları sizin buyruğunuza verdik. Bu hayvanların ne etleri ne de 

kanları Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşacak olan sizin O'na olan 

saygınızdır.” 

Ayette de gördüğümüz gibi, kesilen hayvanların etleri, kanları 

Allah'a ulaşmaz, Ona, kurban ibadetini yapmakla saygımız ulaşır. Kurban, 

inanan insanın sahip olduğu maddi gücü kullanarak, hem Allah'ın bir 

emrini yerine getirmesi, hem de et yiyemeyen yoksul insanların bu 

ihtiyacını karşılamasıdır. Böylece paylaşma, yardımlaşma ve 

dayanışmanın hayata geçmesini sağlar. Bireysel olarak, huzur ve 

mutluluk duygusunu yaşarken, sevgi, dostluk, kardeşlik bağlarının 

kurulmasıyla da toplumsal barışa katkı sağlar. 

Müslümanlar kurban kesip Allah'a yakınlaştığını hissederken, 

kurban etlerini dağıtarak,  insanlarla da yakınlaşmış olurlar. 

Kurbanlık hayvanların alım satımı ile ekonomi canlanır. İnsan için 

önemli bir besin kaynağı olan et, yiyemeyenlerin ihtiyacını gidererek, 

toplum sağlığına katkı sağlar. 

3. İslamiyet’te kurban niçin kesilir?

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

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

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

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

4. Kurban ibadetini kimler yapmakla yükümlüdür?

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

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

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

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

5. Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

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

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

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

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

6. Kurban çeşitleri nelerdir?

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………………………………..
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Hz. İsmail, Hz. İbrahim ve Hacer'in çocuklarıdır. Kuran'da çeşitli 
yerlerde adı geçen İsmail'den babası Hz. İbrahim ve kardeşi Hz. İshak ile 
birlikte de söz edilir. Aynı zamanda Hz. Muhammed'in kabilesi olan Kureyş 
kabilesinin de atası sayılır. İsmail, İshak'ın ağabeyidir. Hz. İbrahim, Sara ile 
evlidir, ancak Sara'nın çocuğu olmamaktadır. Mısır'da bulundukları dönemde 
Hz. İbrahim'e Hacer adında bir cariye armağan eden Sara, Hz. İbrahim'in 
onunla evlenmesini istedi. Kendi çocukları olmadığı için başka bir kadın ile 
evlenirse onun bir çocuğu olabileceğini düşünüyordu. Bir süre sonra Hacer'den 
İsmail dünyaya gelince, Hacer buna tahammül edemedi. Durumu İbrahim 
peygambere söyledi. Hz. İbrahim İsmail ile annesini, o zamanlar boş olan, bu 
gün Mekke şehrinin olduğu yere bıraktı. Hz. İbrahim Hacer'e sadece bir testi su 
ve bir ekmek bıraktı. Başka ihtiyaçlarını karşılamak için gitti. Suları bitince 
Hacer su bulabilmek için çölde su aramaya başladı. Bu sırada İsmail'i bıraktığı 
yeri kaybetti. Telaş içinde Safa ve Merve tepeleri arasında koşmaya başladı. 
Onu bulduğunda yanından bir suyun fışkırdığını gördü. Bu zemzem suyu 
sayesinde su ihtiyaçlarını karşıladılar. İsmail, büyüdüğünde babası ile birlikte 
Kâbe'yi yaptılar. Babasının ardından İsmail'e de peygamberlik verildi ve 
İbrahim'in dinini insanlara anlatmakla görevlendirildi.

İsmail'in on iki oğlu oldu. İsmail, Adnan'ın soyundan gelen kabilelerin 
ve Araplaşan kavimlerin atası olarak görülür. Kurban ibadeti Hz. İbrahim ve 
oğlu İsmail'den beri yapılan bir ibadettir.

Kurban ibadeti, Hz. İsmail'in Allah'a olan inancının, tevekkülünün, 
samimiyetinin sembolü olmuştur. Hz. İbrahim, Hz. İsmail ve kurban 
ibadetinde; iman, sabır ve tevekkül konularında, tüm insanlara örnek olacak 
tutum ve davranışlar bulunmaktadır.

Etkinlik

Eşleştirelim

Yukarıdaki metinden kurban ibadetinin bireysel faydalarının toplumsal faydaya 

dönüşmesini  örnekteki gibi karşılarına yazınız.

Kurban ibadetinin bireysel faydaları Kurban ibadetinin toplumsal faydaları

Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak, 

Allah'a yakınlaştığını hisseder ve 

huzur duyar.

Allah'a yakınlaştığını hisseden insan, 

kötülükten uzak durur, böylece toplumsal

barışa katkı sağlar. 
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Etkinlik
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Yukarıdaki metinden kurban ibadetinin bireysel faydalarının toplumsal faydaya 

dönüşmesini  örnekteki gibi karşılarına yazınız.

Kurban ibadetinin bireysel faydaları Kurban ibadetinin toplumsal faydaları

Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak, 

Allah'a yakınlaştığını hisseder ve 

huzur duyar.

Allah'a yakınlaştığını hisseden insan, 

kötülükten uzak durur, böylece toplumsal

barışa katkı sağlar. 



Ünite 2

56 57

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kâbe' ilk olarak kim tarafından ve niçin yapılmıştır? Kâbe'nin tarihçesini kısaca 

anlatınız.

2. Hac ibadeti diğer dinlerde de var mıdır? Örneklerle açıklayınız. 

3. Hac ibadetinin İslam dinindeki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.

4. Kurban ibadetinin İslam dinindeki yeri ve önemi nedir? Açıklayınız.

5. Kurban ibadetinin bireysel ve toplumsal açıdan önemini açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi, bir Müslüman’a haccın farz olması için gereken 

şartlardan değildir?

A. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olmak.

B. Yol güvenliğinin olması.

C. Yaşlı olmak.

D. Sağlıklı olmak.

2. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?

A. Arafat'ta vakfe yapmak.               

B.  Şeytan taşlamak.

C. İhram giymek.      

D.  Kâbe'yi tavaf etmek.    

 

3. Aşağıda Kurban ibadeti ile ilgili bilgiler verilmiştir. Hangisi yanlıştır?

A. Kurbanın, bayramın 1, 2 ve 3. günlerinde kesilmesi gerekir.

B. Kurban etinin büyük bir kısmı ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.

C. Kurban kesilirken hayvana eziyet edilmeden kesilmelidir.

D. Kurban, sadece hacı adaylarının yapması gereken bir ibadettir.

Ünitemiz ile ilgili 

bulmacayı çözelim.
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Sorular  (Rakamları kutucukların altında olan 

soruların cevaplarını aşağıdan yukarıya doğru yazınız.)

1. Müslümanların, ömründe bir defa, zilhicce ayının 9. ve 10. günlerinde (Kurban 

Bayramı arifesi ve bayram günü), Kâbe'yi ziyaret ederek yaptıkları farz bir ibadettir.

2.  Zilhicce ayı dışında Kâbe'yi ziyaret etmektir.

3.   Kâbe'ye belli mesafe uzaklıktaki giriş kapıları.

4. Beyaz dikişsiz kumaştan yapılmış hac giysisi.

5. Kâbe'nin etrafında belli dualar okunarak bir kez dönmektir.

6. Kâbe'nin etrafında belli dualar okunarak  yedi kez dönmektir.

7. Kâbe'nin yanında bulunan kutsal taş.

8. Yeryüzünde Allah'a ibadet etmek için yapılan ilk mabet.

9. Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı adımlarla yürüyerek yapılan ibadet.

10. Şeytan taşlanan ve kurban kesilen yer.

11. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer.

12. Hac ibadetinin dinimizdeki hükmü.

13. Kurban kesmenin dinimizdeki hükmü.

14. Yılın belli bir vaktinde, belli hayvanların kesilmesiyle yapılan ibadet.

15. İstediğimiz bir işimiz gerçekleşirse, Allah rızası için bir kurban keseceğim, gibi 

sözler söylemek.
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“ ” ünitesinin sonunda neleri, ne kadar Hac ve Kurban İbadetini öğreniyorum

öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin karşısındaki kutucuklardan 

sizin durumunuza uygun olanını   “√”   ile işaretleyiniz.

“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.”

“Bunu kısmen yapabiliyorum.”

“Hayır, bunu yapamıyorum.”

Değerlendirmenizin sonunda “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde 
işaretlediğiniz konuları tekrar gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

5

8

10

11

6

9

Hac ile ilgili kavramları ve mekanları 
tanımlayabilirim.

Hac ibadetinin İslam dinindeki yerini ve 
önemini açıklayabilirm.

Haccın kimlere farz olduğunu 
söyleyebilirim.

Haccın farlarını söyleyebilirim.

Haccın niçin yapıldığını söyleyebilirim.

Haccın bireysel ve toplumsal faydalarını 
söyleyebilirim.

İslam dininde kurbanın nasıl bir ibadet 
olduğunu açıklayabilirim.

Kurban ibadetinin niçin yapıldığını 
açıklayabilirim.

Kurban kesilirken dikkat edilmesi 
gerekenleri söyleyebilirim.

Kurban ibadetinin bireysel ve toplumsal 
faydalarını açıklayabilirim.

Kurban ibadetinin sosyal dayanışma ve 
yardımlaşma bakımından önemini anlatabilirim.

C. Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız.

(kuvvetlendirir- ihram- yakınlaştırır- değerli- eşit)

· Hac ve kurban ibadetlerini yapanlar, bireysel olarak; Allah'ın bir emrini yerine getirdiği 

 için Allah'a ……..............……………………  ve inancı …............…………………..

· Müslümanlar, makamı, görevi, dili, ırkı ne olursa olsun, aynı ……….......………..isimli hac 

 kıyafeti ile aynı ibadetleri yaparlar. Bu durum, insanların Allah'ın huzurunda 

 …………………..olduklarını hatırlatır ve bütün insanların Allah'ın kulu olması bakımından 

 …………................…………… olduğu bilincini kazandırır.
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Öğrenme Alanı
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62 63

 
Dinin Hak ve Özgürlüklerle 

İlişkisini Öğreniyorum

İnsan hakları nedir? Araştırınız.

Hak ve özgürlük kavramlarının tanımını sözlüklerden bulunuz.

“Hukukun üstünlüğü” ne demektir? Büyüklerinize sorarak öğreniniz.

Ünitemize Hazırlanalım

http://www.hakveadalet.com/wp-content/uploads/man-101001-320x320.jpg Erişim 

tarihi: 15.03.2016

http://www.hakveadalet.com/wp-content/uploads/man-101001-320x320.jpg
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Yukarıdaki bilgilerden ve internet sayfasından hak ve özgürlük kavramlarının 

tanımlarını yazalım.

Etkinlik

Yazalım

Aşağıdaki internet sayfasını okuyunuz.

                      Hak                                                               Özgürlük

1 Hak ve Özgürlük Kavramlarını tanımlıyorum

Hak ve özgürlük arasında nasıl bir bağ vardır?

Düşünelim!S

http://4.bp.blogspot.com Erişim tarihi: 18.03.2016

Başkalarının hak ve özgürlüğünü engellemek, özgürlük değil, 

haksızlıktır.

Hak kavramı sözlükte; Adalet, adaletin veya hukukun 

gerektirdiği, birine ayırdığı şey, kazançtır.

Özgürlük: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın, 

düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumudur. 

Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi 
1

düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için gerek duyduğu bir takım 

hakları vardır. Bu haklar insan olması bakımından doğal haklardır. 

Özgürlük de bu hakları elde etme konusunda bir engelle karşılaşmama 

durumudur. Ancak özgürlük, çevremize zarar vermeme şartıyla sınırlıdır. 

Örneğin, bir kişinin, ben başka dinden ve başka ırktan insanların okula 

gitmesini istemiyorum diye düşünerek, onları bir şekilde engellemesi 

özgürlük değildir. Çünkü onların insan olarak sahip olduğu doğal hakları 

engellemiş, onların özgürlük alanını kısıtlamış olur. 

1
 Türk Dil Kurumu Okul Sözlüğü, s, 427, 743.

http://4.bp.blogspot.com
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http://4.bp.blogspot.com
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Etkinlik

Yazalım

Kazanımlar söz konusu olduğunda hak, kişinin emek vererek elde ettiği 

maddi ve manevi değerdir ve bu değer o kişinin mülkiyetine ait olur.

Yasalar söz konusu olduğunda hak, insanın kendi lehine olan durumu 

yasal olarak korumasına denir.

Özgürlük, insanın çevresine ve kendisine zarar vermeksizin istediğini 

yapabilmesidir. Allah evreni yaratırken insana yetkiler vererek ona özgürlük 

alanı tanımıştır. İnsanlar, özgürlük alanı içinde diledikleri gibi yaşar. Bu nedenle 

özgürlük, her insanın doğuştan getirdiği bir haktır.

Her insanın yaşama, düşüncelerini söyleme ve yayma, eğitim görme, 

çalışma ve kendine ait olanı koruma hakkı vardır. Her insan inanç özgürlüğüne 

sahiptir. Her insanın özel yaşamı kendisini ilgilendirir.

Anlatım: Dr. Ali Kuzu Dişli  Erişim tarihi: Ocak, 2016h�p://www.dinibil.com

Yukarıdaki bilgilerden ve internet sayfasından, hak ve özgürlük arasındaki 

bağlantıyı bulup aşağıdaki kutuya yazalım.

2.  İslam Dini Temel Hak ve Özgürlüklere Önem Verir

Düşünelim!

İslam dininde ise hak ve özgürlük kavramları çok geniş bir alanı 

kapsar; tüm canlıların ve doğanın korunmasını da içerir. İnsanlar 

arasında, din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesin eşit haklara ve 

özgürlüklere sahip olduğu tek din, İslam dinidir. İslam dininde hiçbir 

konuda zorlama ve engelleme olmadığını, insanların özgürlüğüne verilen 

önemi,  Kur'an-ı Kerim, Bakara suresi, 256. ayette bildirmiştir: “Dinde 

zorlama yoktur. Doğru olan eğri olandan ayrışıp, belirmiştir. Kim 

tağutu inkâr eder ve Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen, sağlam 

bir kulpa tutunmuş olur. Allah işitendir, bilendir.” 

İslam dinin temel kaynağı olan Kur'an'da ve peygamberimizin söz 

ve davranışları olan sünnete baktığımızda, canın, aklın, neslin, malın 

ve inançların korunmasının güvence altına alındığını görüyoruz. Hiç 

kimse, özgürlük adına, başkalarının hak ve özgürlükleri olan, bu beş esası 

engelleyemez. 

Aşağıdaki internet sayfasını okuyunuz. 

Hak, Allah'ın güzel isimlerinden biridir; “gerçek” anlamına gelir. Bu 

nedenle hak denildiğinde, gerçeğe uygun olma, doğruluk, emek karşılığı 

elde edilen kazanç gibi anlamlar akla gelir.

S
Haksızlığa uğrayınca neler hissederdiniz?

http://galeri2.uludagsozluk.com/399/hz-%C3%B6mer_403199.jpg Erişim tarihi: 

15.03.2016

http://www.dinibil.com
http://galeri2.uludagsozluk.com/399/hz-%C3%B6mer_403199.jpg
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Anlatım: Dr. Ali Kuzu Dişli  Erişim tarihi: Ocak, 2016h�p://www.dinibil.com
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S
Haksızlığa uğrayınca neler hissederdiniz?

http://galeri2.uludagsozluk.com/399/hz-%C3%B6mer_403199.jpg Erişim tarihi: 
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“Kim bir mü'mini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli 

kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona 

büyük azap hazırlamıştır.”

                                                                          (Nisa suresi, 92. ayet)

“Bundan (Kabil'in Habil'i haksız yere öldürmesinden) dolayı 

İsrailoğullarına şöyle yazdık: “Kim bir cana kıymış veya yeryüzünde 

bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları 

öldürmüş gibidir…” “                           (Maide suresi, 32. ayet)

“O (Allah) göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi 

bozmayın”                                     

                                                             (Rahman suresi, 7, 8. ayetler)

“… Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet günü Allah'a 

şikâyet edilirsiniz.
1

       (Hadis-i Şerif)                                                                             

Haksız yere bir kuş veya daha küçük bir hayvan öldüren insana onun 

hesabı mutlaka sorulacaktır.”                                                                                      
2
        

                                                                      (Hadis-i Şerif)

1
 Nesai, Dehaya, 42
2
 Müslim, Sayd, 57

Yukarıdaki ayetler ve hadislerden çıkardığınız sonucunu yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

Etkinlik

Sonuç Çıkaralım

2.  1.  Yaşama ve Sağlık Hakkı

Düşünelim!

İslam dininde yaşam hakkı, sadece dünyadaki tüm insanları değil, 

tüm canlıları da kapsar. İslam dininin emir ve yasakları, öğütleri tüm 

canlıların hayatlarını güvence altına almaya yöneliktir. İnsan, hayvan, 

bitki tüm canlılar sağlıklı bir ortamda yaşama hakkına sahiptir. Dinimizde, 

başkalarının sağlığını ve yaşamını tehdit edecek tutum ve davranışlar 

yasaklanmış, bunları korumayı bir sorumluluk olarak değerlendirmiştir. 

Çevreye ve doğaya zarar veren davranışlar, tüm canlıların sağlığını da 

tehlikeye soktuğu için yasaklanmıştır. Örneğin, yeryüzündeki suların atık 

maddelerle kirletilmesi, suda yaşayan canlıların yok olmasına sebep olur. 

Bu durum doğal dengeyi bozduğu için diğer canlıların sağlıklı yaşam 

ortamı bozulmuş olur. Atmosferin doğal düzenini bozacak gazların 

salınması, toprağa kimyasalların zarar vermesi de canlıların hayatını 

tehlikeye atar. Dinimiz doğal dengeyi korumamızı tavsiye etmiştir.

 

Aşağıda verilmiş yaşama hakkı konusunda Kur'an-ı Kerim 

ayetlerini ve peygamberimizin sözlerini okuyunuz.

“Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de 

onları da biz rızıklandırıyoruz. Doğrusu, onları öldürmek büyük 

günahtır.”                    (İsra suresi, 31. ayet)

S

h�p://www.sdpla�orm.com/images/basliklar/336_14%2013.jpg Erişim tarihi, 15. 03. 2016

Tüm insanlar sağlıklı yaşama hakkına sahiptir.

Yaşam hakkı sadece insanlar için midir?
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Bilgi edinmek insanın hayatına anlam katar.

Savaşı’ndan sonra alınan esirleri, on Müslüman'a okuma yazma öğretmesi 

karşılığında serbest bırakması, bunun en güzel örnekleridir. Ayrıca 

peygamberimizin; “Ya öğrenen ol ya öğreten ol ya dinleyen ol ya da bunları seven 

ol. Beşincisi olma helak olursun.” buyurması, İslam dininin eğitim-öğretime 

verdiği önemi göstermektedir. 

Okulda veya dışarıda eğitim hakkınız engellenseydi, ne olurdu? Düşüncelerinizi bir 

paragraf olarak yazınız.

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

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

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

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

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

Etkinlik

Sonuç Çıkaralım

2.  2.  Eğitim Hakkı

Düşünelim!

İnsana verilmiş en büyük nimet akıldır. İnsan aklı ve 

düşünebilmesi sayesinde bilgi edinir. Bilgi, insanın bireysel ve toplumsal 

olarak gelişmesini sağlar. Bilgi edinmenin vazgeçilmez öğelerinden birisi 

eğitim-öğretimdir. Bütün insanlar yaşadıkları toplumda ve dünyanın her 

yerinde bilgi edinebilmek, insanlığa yararlı olabilmek için, eğitim-öğretim 

hakkına sahiptir. Eğitim, din, dil, ırk, siyasi düşüncesi ve yaşam tarzı ne 

olursa olsun, herkesin hakkıdır. Bu hakkın engellenmesi veya 

sınırlandırılması, haksızlıktır.

İslam dini, bilgi edinmeye büyük önem verir ve tüm insanların bilgi 

edinme haklarını korur.  Allah'ın Hz. Muhammed'e gönderdiği ilk ayetler 

olan,  Alak suresinin ilk beş ayetinde şöyle buyurmaktadır: “Yaratan 

Rabbinin adıyla oku! O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. 

Oku! Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı 

öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.” 

Hz. Muhammed de hem sözleri hem de uygulamaları ile bilginin, 

eğitim-öğretimin, İslam dinindeki yerini ve önemini göstermiştir. 

Peygamberimizin hicretten sonra ilk iş olarak, Mescid-i Nebi'nin yanına, 

“Suffe” adı verilen okuma yazma öğretilen odalar yaptırması, Bedir 

S

Herkes eğitim öğretim hakkına sahiptir. 

Hedeflediğiniz okula kabul edilmeseydiniz, ne hissederdiniz?
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Hedeflediğiniz okula kabul edilmeseydiniz, ne hissederdiniz?
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2.  3.  Düşünce, İnanç, İbadet Özgürlüğü

Düşünelim!

İnsanlık tarihi boyunca 

her toplumun kendine göre 

farklı dini inançları olmuştur. 

Her dinin de kendine göre 

birtakım ibadetleri ve kutsal 

saydığı değerleri vardır. İnsana, 

insan olduğu için değer veren 

İslam dini, diğer dinlere, bu 

dinlerin kutsal değerlerine ve 

ibadetlerine de saygılı olmak 

gerektiğini vurgular. İslam 

dinine göre, herkes istediği dine inanır ve inandığı dinin gereklerini, 

istediği biçimde yapar. Herkes özgür iradesiyle, bir baskı ve zorlama 

olmadan, düşünce, inanç, ibadetlerini özgürce yapmak hakkına sahiptir. 

Çünkü her birey özgür iradesiyle seçtiklerinden kendisi sorumludur. 

Düşünce ve inanç konusunda baskı, zorlama veya kısıtlama olmamalıdır. 

Düşünce ve inanç özgürlüğünün, kanun ve yasalarla güvence 

altına alınması gerekir. Aynı zamanda, bu konuda toplumsal baskı da 

olmamalıdır. Örneğin, farklı inançlara, düşüncelere sahip olan insanları 

küçümsemek, kınamak, toplumsal bir baskıdır. Bu durum insanın düşünce 

ve inanç özgürlüğü hakkını engeller. 

Düşünce, inanç ve ibadet özgürlüğü hakkındaki ayetleri okuyalım.

.

“Dinde zorlama yoktur. Doğru olan eğri olandan ayrışıp, 

belirmiştir. Kim tağutu inkâr eder ve Allah'a inanırsa, kopmak 

bilmeyen, sağlam bir kulpa tutunmuş olur. Allah işitendir, 

bilendir.”

                                                       (Bakara suresi, 256. ayet)

“Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. 

Öyle iken, sen insanları inanmaya mı zorlayacaksın?”                                                           

      (Yunus suresi, 99. ayet)

“(Ey Muhammed!) Sen öğüt ver! Esasen sen öğüt verensin. 

Sen onlara zor kullanacak değilsin.”

                                                 (Gaşiye suresi, 21, 22.ayetler) 

S
Düşüncelerinizi, inançlarınızı hiç çekinmeden, 
her yerde ifade edebiliyor musunuz?

h�ps://haydiannegezmeye.files.wordpress.com Erişim tarihi: 

18.03.2016

Duygu ve düşüncelerini çekinmeden söylemek, insana huzur verir.

https://haydiannegezmeye.files.wordpress.com/2015/05/isp02.jpg?w=700
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2.4. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

Düşünelim!

Her insan bireysel ve toplumsal olarak birtakım haklara sahiptir. 

Bunlardan birisi de özel yaşamın gizliliği hakkıdır. Her bireyin kendine ait 

düşünceleri, duyguları vardır. Bu özel alan bireyin sadece kendini 

ilgilendirir, duygu ve düşüncelerini paylaşmak istediği kimselerle ve 

istediği kadarını paylaşma hakkına sahiptir. Herkes kendi hayatından 

sorumludur. 

Başkalarının özel hayatını araştırmak, insana hiçbir fayda 

sağlamadığı gibi bazen üzülmesine, kırılmasına da neden olabilir. Bazı 

durumlar hiç de göründüğü gibi olmayabilir, bu durumda yanlış duygu ve 

düşüncelere kapılıp, haksız yere insanları yargılamış oluruz. Birbirlerini 

yanlış anlamak nedeniyle gerek aile içinde gerek arkadaşlar arasında 

birçok sorun yaşanmaktadır. Örneğin, arkadaşları ile arasında geçen 

konuşmaları, olayları bilmeden sadece son söylenen söze göre 

değerlendirme yapmak, haksızlıklara, yanlış anlaşılmalara neden olabilir. 

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: “Ey inananlar! Zanda 

bulunmaktan çokça sakının, zira zannın bir kısmı günahtır. 

Birbirinizin suçunu araştırmayın; kimse kimseyi çekiştirmesin; 

hangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır? Ondan 

tiksinirsiniz Allah'a saygılı olun. Allah tövbeleri daima kabul 

edendir, merhametlidir.”
1

Başkalarının özel hayatını araştıran insanların çoğunlukla amacı, 

kusurları bulmaktır. Öğrenilen kusurları başkalarına aktarmak, dedikodu 

olur ki bu da dinimizde haram kılınmış bir davranıştır. Başkalarının özel 

hayatını araştırmanın, kimseye bir yararı olmadığı gibi özel hayatın 

gizliliği hakkına da saygısızlık edilmiş olur. Bu konuda empati (kendinizi 

onun yerine koymak) yaparak, başkaları da bizim özel hayatımızı 

araştırırsa ne hissedeceğimizi düşünmeliyiz.

Hz. Muhammed bu konuda bir hadisinde şöyle buyurur:  “Her kim 

Müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği bir şeyini ortaya 

çıkarır ve dile verirse; Allah da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini 

istemediği hallerini meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa 

onu rezil eder. Müslüman kardeşinin ayıplarını örten bir ölüyü diriltmiş 

gibidir.”
2

S
Birisi, sizden izin almadan, telefonunuzdaki mesajları 

okursa ne hissedersiniz?

Düşünce, inanç ve ibadet özgürlüğü konusunda kısa bir kompozisyon yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

Etkinlik

Yazalım

1
 Hucurat suresi, 12. ayet.
2

 Buhari, Mezalim, 3.
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3. Hukukun Üstünlüğü: Hak ve Özgürlüklerin Kullanımında 
    Dikkat Etmem Gereken İlkeler Vardır

Düşünelim!S
                 “Adalet, mülkün temelidir.” Sözü size ne düşündürüyor?

http://img.anneboyutu.com/imgArticle/big/2595.jpg 

Erişim tarihi: 15.03.2016

Adaletin gerçekleşmesi için yazılı hukuk kanunları yapılmıştır.

Hukuk kavramı sözlükte; toplumu düzenleyen ve devletin 
1

yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünüdür,  şeklinde tanımlanır. 

Hukuk; gerçek anlamına gelen, hak kavramından türemiştir. Bireyin ve 

toplumun huzurlu bir hayat yaşaması için gereken adalet, hukuk 

kapsamında gerçekleşir. İşte bu yüzden aklıselim insanlar, hukukun 

üstünlüğüne inanır, her zaman insanların eşit haklara sahip olduğunu 

savunur ve bu hakları kullanmasını ister. 

Hukukun üstünlüğünü ilke edinen toplumlarda devletin 

kanunları, yasaları hak ve adalet ilkelerine uygun bir şekilde 

düzenlenir. Aynı zamanda toplumsal (Kamusal) alanda da 

düzenlemeler, hak ve özgürlükler konusunda adalet gözetilerek yapılır. 

 Hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinde ve uygulanmasında 

birtakım eksiklikler, yanlışlıklar veya adaletsizlik olursa, sorunlar 

ortaya çıkar. Yapılan yasalar ve bunların uygulamaları ne kadar adil 

olursa, hak ve özgürlüklerin kullanılması da o kadar sorunsuz olur. 

İslam dininin temel kaynağı olan, Kur'an-ı Kerim; hak ve 

özgürlüklerin eşit bir şekilde uygulanmasına yönelik emir ve tavsiyeleri 

ile hukukun üstünlüğünü ön görmektedir. Kur'an', bütün insanları can, 

akıl, nesil, mal ve dinin korunması konularında güvenceye alacak 

öğütler içermektedir. Sadece Müslümanların değil, tüm insanların bu 

Peygamberimizin sözlerinden de anlaşıldığı gibi, başkalarının ayıplarını, 

yanlışlarını araştırmamalıyız, görmüş duymuş olsak bile bunu kimseye 

anlatmamalıyız. Çünkü herkes hata yapabilir ve bir gün bu hatasından dönebilir. 

Böyle bir durumla karşılaştığımızda, hemen kendi hatalarımızın da olduğunu veya 

olabileceğini ve bunların ortaya çıkarılınca düşeceğimiz durumu gözümüzün önüne 

getirmeliyiz. Onun yerine kendimizi koyarak, kendimiz için istemediğimiz bir 

durumu başkaları için de istememeliyiz. Sevgili peygamberimiz bu konuda “Kendin 

için istemediğini, başkası için de istemedikçe gerçek mümin olamazsın.” 

buyurmuştur. 

İslam dininde, insan onurunun korunmasına yönelik emirler ve tavsiyeler 

bulunmaktadır. İnsanların özel yaşamının gizliliği hakkı olduğunu bilmeliyiz, 

davranışlarımızı da buna göre düzenlemeliyiz. Özel hayatın gizliliğine saygı 

duyulmaması; insana güvensizlik duygusu verir, onurunun kırılmasına neden olur 

ve toplumsal sorunlara yol açar. Ayrıca insanlar arasındaki ilişkilerin bozulmasına 

da neden olur. 

Özel hayatın gizliliği hakkı, temel hak ve özgürlüklerdendir, bireysel ve 

toplumsal huzurun, barışın sağlanması için dikkat edilmesi gereken konulardan 

birisidir. Ancak adaletin gerçekleşmesi için; emniyet güçlerine yardımcı olmak, adli 

olaylar araştırılırken veya benzeri durumlarda, haksızlık yapılmaması için, 

gördüğümüz bildiğimiz olayları, gerekli yerlere bildirmek, özel hayatın gizliliği 

konusunun dışındadır.

Yukarıdaki metinden özel yaşamın gizliliği hakkının önemi konusunda ilkeler 

çıkararak yazınız.

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. .………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Etkinlik

İlkeler Çıkaralım

1
 Türk Dil Kurumu Okul Sözlüğü, s, 461.

http://img.anneboyutu.com/imgArticle/big/2595.jpg
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. .………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Etkinlik

İlkeler Çıkaralım

1
 Türk Dil Kurumu Okul Sözlüğü, s, 461.
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4.  Kul Hakkı Yemek Büyük Günahtır

Düşünelim!S
                         Size yalan söylendiğini öğrendiğinizde, haksızlığa uğradığınızı hissettiniz mi?

Kul, Allah'ın yarattığı tüm insanlardır. Kul hakkı denildiğinde 

anlaşılması gereken bütün insanların ve tüm canlıların haklarıdır. Kul 

hakkı maddi, manevi bütün duygu, düşünce, söz, tutum ve davranışları 

kapsar. Başkalarına ait eşyayı veya parayı, gizlice veya zorla almak ya 

da kullanmak, haksızlık olduğu gibi başkalarını üzecek, rahatsız 

edecek, kıracak her türlü söz ve davranış da kul hakkını yemektir. 

Örneğin, başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamak, dedikodu 

yapmak, iftira etmek, alay etmek, yalan söyleyerek insanları 

aldatmak, savurganlık, cana kıymak, bozgunculuk çıkarmak, insanları 

küçük düşürmek, başkalarının özel hayatını ve kusurlarını araştırmak, 

ön yargılı olmak gibi durumlar insanlara zarar verir ve kul hakkına girer. 

Bunlar dinimizde büyük günahlardandır. 

Kul hakkı nedir? Nasıl affedilir?

Kul hakkı: maddi, manevi insana 

yapılan her türlü haksızlık ve 

kötülüktür.

Kuran'a baktığımız zaman Yüce 
Allah'ın kul hakkına ne kadar 
büyük önem verdiğini görürüz.

Öyle ki bir insan hatalarından, 

eksiklerinden dolayı, samimiyetle 

tövbe edip Allah'tan bağışlanma 

dileyebilirken, kul hakkında 

mutlaka haksızlığa uğrayan kişiyle görüşüp, bizzat helallik alınması 

gerekiyor.

Yüce Allah, zulmederek ve haksızlık yaparak kul hakkına saygısızlık 

edenlerle ilgili şöyle buyurmuştur.

'Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa, artık onlara 

yapılacak bir şey yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve 

yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte 

acıklı azap bunlaradır.''(Şura suresi-42. ayet)

Kul hakkı her insan için geçerlidir. Müslüman olsun olmasın, insana 
yapılan her türlü haksızlık kul hakkına giriyor.

 Yukarıdaki metinden, hak ve özgürlüklerin kullanımında dikkat edilmesi gereken 

ilkeleri bularak, yazınız..

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

3. .………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Etkinlik

İlkeler Çıkaralım

hak ve özgürlüklere sahip olduğunu da vurgulamaktadır. Cana kıymayı, intihar 

etmeyi yasaklaması ile yaşama hakkı korunmaktadır. Sarhoş edici maddelerin, 

uyuşturucunun ve kumarın yasaklanması ile akıl ve sağlık korunmaktadır. 

Hırsızlığın, gasp ve dolandırıcılığın, rüşvetin ve kumarın yasaklanması ile sahip 

olunan malların korunması sağlanmaktadır. İslam dininde, inanç konusunda baskı 

ve zorlama olmadığının bildirmesi ile de inanç ve düşünce özgürlüğünü güvence 

altına alınmaktadır. 

İnsan olarak herkesin sahip olduğu hak ve özgürlüklerin uygulamasında 

haksızlık yapılmamalıdır. Bireylerin inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun, insan 

olarak, herkes hak ve özgürlüklere sahiptir. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasında, 

adaletin engellenmesini sağlayan tutum ve davranışlar vardır. Bunların başında, 

adam kayırmak gelir. İnsanlar, kendilerinden farklı olanlar ile ilgili hüküm 

verecekleri zaman eşit davranmalıdır ve yanlışı yapan kendi ailesinden bile olsa adil 

olmalıdır. Bizden farklı yaşam tarzları olan insanlar haklı olduklarında onların 

hakkını almak için uğraşmalıyız. Haksızlık yapan aynı düşüncede veya en yakınımız 

bile olsa, tutum ve davranışlarımızda, kararlarımızda adaletten ayrılmamalıyız. 

Başkalarının hak ve özürlüklerini kısıtlayıcı tutum ve davranışlarda 

bulunmak özgürlük değildir. Kur'an'da şöyle buyrulur; “Ey inananlar! Allah için 

adaleti ayakta tutan gözcüler olun. Bir topluluğa olan kızgınlığınız size 

adaletsizlik suçunu işletmesin. Adaletli olun; bu (Allah'tan) sakınmaya 

daha yakındır. Allah'tan sakının. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
2

 2
Maide suersi, 8. ayet.
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3. .………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Etkinlik

İlkeler Çıkaralım
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2

 2
Maide suersi, 8. ayet.
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5.   Bireysel ve Toplumsal Görev ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Düşünelim!S
                                 Herkesin bir görevi ve sorumluluğu var mıdır? Niçin?

Allah, insana akıl ve özgür irade vermiştir. Aklı ile doğruyu 

yanlıştan ayırt edebilir, özgür iradesi ile de istediği söz ve davranışı 

seçebilir. Akıl ve özgür irade, insana sorumluluk getirmektedir. Ancak 

akıl sağlığı yerinde olmayanlar yaptıklarından sorumlu tutulmazlar.

İnsan o larak,  hang i  konu larda ve  k imlere  karş ı 

sorumluluklarımız olduğunu düşünmeliyiz. Her şeyden önce bizi insan 

olarak yaratan, akıl, özgür irade ve birçok yetenek veren, Yüce 

Rabbimize karşı görev ve sorumluluklarımız vardır.  Toplumsal bir 

varlık olduğumuz için de diğer insanlara, yani çevremize karşı da 

birtakım görev ve sorumluluklarımız bulunmaktadır.

Allah'a karşı sorumluluklarımız; O'na içtenlikle inanmak, 

sevmek, O'nu anmak, O'nun hoşnutluğunu kazanmak ve bize verdiği 

nimetler için şükretmek, hatalarımız için tövbe etmek, dua etmek ve 

O'na güvenmektir. Kur'an-ı Kerim'de; “Rabbinin adını an; bütün 

gönlünle O'na yönel!” “Bilin ki, Allah'ın dostlarına korku 
1
   

yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar, Allah'a inanan ve 

saygılı olanlardır. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında 

da müjde vardır. Allah'ın sözleri değiştirilmez. İşte büyük 

kurtuluş budur.”  
2

Kur'an-ı Kerim'de, Allah'a iman ile birlikte, “Salih amel” olarak 

nitelenen güzel ahlak, birlikte ve ardı ardına yer alır. Ahlak,  insanlar 

arasında gerçekleşir. İnsanın güzel ahlaklı olması için, dürüst ve 

Üzerimize düşen görev ve 

sorumluluklarımızı okulda da 

yerine getirmeliyiz.

h�p://img.anneboyutu.com/imgAr�cle/big/2595.jpg 

Erişim tarihi: 15.03.2016

Herkes üzerine düşen görevi yaparsa, 

birlikte daha güzel sonuçlar çıkarırız.

Dinimizin bu konuya önem vermesinin nedeni; kul hakkı yemenin yalnızca kişilere 

değil topluma da zarar vermesidir. Çünkü insanların birbirlerine ve haklarına saygı 

göstermediği bir toplumda, birlik ve beraberlikten, huzurdan söz edilemez.

Kul hakkı maddi olabildiği gibi manevi de olabilir. Örneğin; bir kimse hakkında 

dedikodu yapmak, emanete ihanet etmek, çalıştığı işyerinde görevini layıkıyla 

yapmamak, aracından bilerek yayanın üzerine çamur sıçratmak, insanları bilerek 

yanlış bilgilendirmek vs. kul hakkıdır.

'' Bir kimseden haksız olarak alınan bir kuruşu, sahibine geri vermek, 

yüzlerce lira sadakadan kat kat daha sevaptır. Bir kimse, Peygamberlerin 

yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı 

bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe, Cennete giremez. '' Hadisiyle kul 

hakkının ne kadar önemli olduğunu anlayabiliyoruz.

Kul hakkından kurtulmanın tek yönü; hakkı yenilen insandan helallik almaktır. Eğer 

bu kişi ölmüşse, yakınlarıyla helalleşip, o kişiler için dua etmelidir.

http://blog.milliyet.com.tr/kul-hakki-nedir 

Erişim tarihi: Ocak, 2016

Etkinlik

Yazalım

 Yukarıdaki metne göre kul hakkının neler olduğunu ve niçin büyük günah 

olduğunu yazınız.

1
 Müzzemmil suresi, 8. ayet.
2
 Yunus suresi, 62, 63 ve 64. ayetler.

 

http://img.anneboyutu.com/imgArticle/big/2595.jpg
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sorumluluk veririz. Akrabanız da olsa konuştuğunuz zaman söylediğinizde 

adil olun. Allah'ın antlaşmalarını yerine getirin. Allah size bunları öğüt alıp 

düşünesiniz diye anlatmaktadır. Doğru olan bu yoluma uyun. Sizi Allah'ın 

yolundan ayrı düşürecek çeşitli yollara gitmeyin. Bu, saygılı olmanız için 

Allah'ın size öğütlediği şeylerdir.” 

                                               (En'am suresi, 151-153. ayetler)

“Allah, adaletle davranmayı, iyilik yapmayı ve akrabaya bakmayı 

emreder, çirkin işleri, kötülüğü yasaklar. Düşünürsünüz diye Allah size 

öğüt veriyor.” 

                                                                          (Nahl suresi, 90. ayet)

“Emanetleri gözeten, sözlerini yerine getiren (mü'minler kurtuluşa 

ermişlerdir.)”

                                                                   (Mü'minun suresi, 8. ayet)

“Bunlar, bollukta ve darlıkta verirler, öfkelerini yutkunurlar, 

insanların kusurlarını affederler. Allah iyi davrananları sever.”                                              

                                                               (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)

“Asr'a andolsun ki, insan ziyan içindedir. Ancak iman edenler, 

yararlı iş işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler (bunun 

dışındadır.)             

                          (Asr suresi, 1, 2, 3. ayetler)

“Diliyle çekiştirip, yüzüyle alay eden kimsenin vay haline!” 

                                                                (Hümeze suresi, 1. ayet) 

Etkinlik

Konuşalım

Yukarıdaki ayetlerde, bireysel ve toplumsal görev ve sorumluluklarımızdan 

hangileri vurgulanmaktadır?  Aşağıdaki kutucuklara yazınız.

güvenilir bir birey olması gerekir. Bununla birlikte topluma ve çevresine karşı da 

birtakım görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. 

Bu sorumlulukların başında anne babaya karşı görev ve sorumluluklarımız 

gelmektedir. Kur'anda; Rabbin, yalnız kendisine tapmanıza ve ana-babaya 

iyi davranmanıza hükmetmiştir. Eğer ikisinden biri veya her ikisi senin 

yanında yaşlanacak olursa, onlara “Öf!” bile deme ve onları azarlama; 

onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak alçak gönüllülük kanatlarını ger 

ve: “Rabbim! Küçükken beni büyüttükleri gibi, sen de onlara acı” de.”
3
 

Anne babaya karşı olan görev ve sorumluluklarımızla birlikte, toplumu 

oluşturan diğer insanlara karşı da birtakım görev ve sorumluluklarımız vardır. 

Kardeşlerimize, akrabalarımıza, komşularımıza, okul veya iş arkadaşlarımıza, 

vatanımıza, milletimize ve insan olduğumuz için tüm insanlığa karşı görev ve 

sorumluluklarımız bulunmaktadır. Çünkü biz de bu insanlardan biriyiz. Birbirimizle 

olan ilişkilerimize özen göstermeli ve dikkatli olmalıyız.

 Diğer insanlarla ilişkilerimizde uymamız gereken ahlaki ilkeler; adaletli 

olmak, iyilik yapmak, maddi yardımda bulunmak, dürüst olmak, emanetleri 

korumak, sözünde durmak, hoşgörülü ve affedici olmak, sabırlı olmak ve alçak 

gönüllü olmaktır. Bunlar dinimizde de övülen tutum ve davranışlardır. Bunları 

günlük hayatımızda yaşayıp, yaşatmaya çalışırsak, hem kendimiz huzurlu ve mutlu 

oluruz hem de toplumda huzur ve barışa katkı sağlamış oluruz. 

Dinimizde yasaklanan, kınanan kötü tutum ve davranışlar ise hem bireyin 

hem de toplumun huzursuz olmasını sağlayacak sorunlara yol açar. Örneğin, yalan, 

hile, her türlü haksızlık, rüşvet, dedikodu, iftira, adam öldürme, bozgunculuk, içki, 

kumar bağımlılığı, uyuşturucu, çekememezlik, ön yargılı olmak, gösteriş yapmak, 

cimrilik, savurganlık gibi tutum ve davranışlar insanların ruh sağlığını tehdit eden, 

bireye ve topluma zarar veren davranışlardır.  

Ayrıca hayvanlara ve doğaya karşı da birtakım görev ve sorumluluklarımız 

bulunmaktadır. Çevreyi temiz tutmalı; havayı, suları ve toprağı kirletecek zehirli 

atıklardan korumalıyız.  Hayvanlara yiyecek, içecek vermeli, onlara eziyet 

etmemeliyiz. Doğanın ve hayvanların korunması da insanın sorumluluğundadır.

Bu konular ile ilgili Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyalım.

“De ki: “Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri anlatayım. O'na 

hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Yoksulluktan 

korkarak, çocuklarınızı öldürmeyin, sizin ve onların rızkını biz veriyoruz. 

Kötülüğün gizlisine de açığına da yanaşmayın. Allah'ın haram kıldığı, cana 

kıymayın. Düşünün diye Allah size öğüt vermektedir. Ergenlik çağına 

erişene kadar, en iyi şeklin dışında öksüzün malına yaklaşmayın. Ölçüyü 

ve tartıyı adaletle yerine getirin. Bir kimseye ancak gücünün yettiği kadar 

3
İsra suresi, 23 ve 24. ayetler.
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3
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Hz. Ömer idarede görevlendirdiği memurlarının haksızlık yapmalarına 

asla göz yummazdı. Halka karşı son derece şefkatle yaklaşır, onların 

problemlerini öğrenip çözümlemek için gece-gündüz uğraşıp dururdu. Bunun 

için nice geceler Medine sokaklarını, göçebe çadırlarını dolaşmıştır. Kimsesiz 

yaşlı bir kadına ve küçük çocuklarına sırtında yağ ve un çuvalı taşıması dillere 

destandır.

Hz. Ömer kendi akrabalarından hiç kimseye memuriyet 

vermemiştir. Bir idareciyi tayin ettiği zaman mal varlığını kayıt altına 

almış, mal varlığında artış olursa bunu izah etmesini istemiştir. Hiçbir 

zaman kapalı kapılar arkasında iş görmemiş, asla hileye izin 

vermemiştir. Her şeyi halkın huzurunda ve şeffaf olarak yapmıştır. Hz. 

Ömer'in adaleti anlatmakla bitmez. O adaletin, eşitliğin, insanlığın en 

büyük sembolüdür. O bu hassasiyetini: “Fırat kıyısında bir deve helak 

olsa, Allah bunu Ömer'den sorar diye korkarım” sözü ile ortaya 

koymaktadır. İslâm tarihinde adaletin timsali olarak yerini alan Hz. Ömer (r.a) 

hakkında rivayet edilen yüzlerce delilden birkaçı şöyledir:

·       Bir defasında Hz Ömer hastalanır. Doktorlar şifa için bal yemesini tavsiye 

ederler. O mevsimde çarşıda, pazarda bal satılmaz. Ancak devletin depolarında 

çok miktarda bal vardır. Hz Ömer, bu balı sağlığı için kullanabilmek adına camiye 

gider, halkı toplar, tedavisi için hazineden bir miktar bal almasına izin 

verilmesini rica eder. İzin verilince bir miktar bal alıp tedavi olur. Ömer bu 

davranışıyla devlet başkanının devlet hazinesinden bir şey alamayacağını 

göstermek ister.

·       Hz Ömer'in oğlu Abdullah bir deve satın alır. Deveyi devletin develerini 

güden çobana verir. Devletin otlaklarında deve yer, içer, iyice semirir. Bir gün 

Abdullah deveyi satmak için pazara götürür. Hz Ömer deveyi pazarda görür, 

kimin olduğunu sorar. “Oğlunun” derler. Canı sıkılır. Oğlunu çağırır deveye 

nasıl sahip olduğunu ve nasıl böyle semirdiğini sorar. Oğlu, olanları anlatır. 

Bunun üzerine Ömer: “Vay, ne güzel. Hem halife oğlu olasın, hem böyle iş 

edesin. Deveni devlet çobanı otlatsın, devlet otlaklarında otlatılsın, 

satınca da kârı senin olsun. Olmaz böyle şey. Git deveyi sat. Deveyi 

aldığın tutarı sen al, gerisini götür, devlet hazinesine teslim et.” der.

·       Hz Ömer bir gün eve geldiğinde eşinin yeni aldığı elbisesinin farkına 

varması için etrafında dönüp durduğunu fark eder, sorar: “Hayrola hanım bu 

elbiseyi yeni almışsın, ancak ben sana bunun için para verdiğimi 

hatırlamıyorum.” Eşi “Ya Ömer, doğrudur. Ben elbiseyi bana verdiğin 

harçlıklardan biriktirip aldım.” deyince, Hz Ömer, “Ya öyle mi. Demek ki 

ben fazla maaş alıyorum. Yarın gidip maaşımda indirip yapılmasını 

teklif edeyim.” der. 

6.  Kâfirun Suresi ve Anlamını Öğreniyorum

Kâfirlerden, (Allah'ı inkâr edenlerden) bahsettiği için bu adı almıştır. Mekkeli 

müşrikler peygamberimizle anlaşma yapmak için, bir yıl siz bizim dinimize girin, sonraki 

yılda biz sizin dininize girelim demişlerdi. Allah, peygamberine bu sureyi göndererek, 

onlara cevap verdi.

Bismillahirrahmanirrahim.                   

1. Kul yâ eyyuhel kâfirun.                

2. Lâ a'bu mâ ta'budûn. 

                  

 3. Velâ entüm âbidûne mâ a'bud.   

4. Velâ ene âbidun mâabedtüm.

     

5. Velâ entüm âbidûne mâ a'bud.

6. Leküm dinukum veli yedîn.          

 Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla.

1.   De ki: Ey Kâfirler! 

2.   Ben sizin tapmakta olduklarınıza 
tapmam.

3.   Siz de benim taptığıma 
tapmıyorsunuz.

4.   Ben de sizin taptıklarınıza tapacak 
değilim.

5.   Evet siz de benim taptığıma tapıyor                 
değilsiniz.

6.  Sizin dininiz size, benim dinim  
banadır.



Ünite 3

84 85

Hz. Ömer idarede görevlendirdiği memurlarının haksızlık yapmalarına 

asla göz yummazdı. Halka karşı son derece şefkatle yaklaşır, onların 

problemlerini öğrenip çözümlemek için gece-gündüz uğraşıp dururdu. Bunun 

için nice geceler Medine sokaklarını, göçebe çadırlarını dolaşmıştır. Kimsesiz 

yaşlı bir kadına ve küçük çocuklarına sırtında yağ ve un çuvalı taşıması dillere 

destandır.

Hz. Ömer kendi akrabalarından hiç kimseye memuriyet 

vermemiştir. Bir idareciyi tayin ettiği zaman mal varlığını kayıt altına 

almış, mal varlığında artış olursa bunu izah etmesini istemiştir. Hiçbir 

zaman kapalı kapılar arkasında iş görmemiş, asla hileye izin 

vermemiştir. Her şeyi halkın huzurunda ve şeffaf olarak yapmıştır. Hz. 

Ömer'in adaleti anlatmakla bitmez. O adaletin, eşitliğin, insanlığın en 

büyük sembolüdür. O bu hassasiyetini: “Fırat kıyısında bir deve helak 

olsa, Allah bunu Ömer'den sorar diye korkarım” sözü ile ortaya 

koymaktadır. İslâm tarihinde adaletin timsali olarak yerini alan Hz. Ömer (r.a) 

hakkında rivayet edilen yüzlerce delilden birkaçı şöyledir:

·       Bir defasında Hz Ömer hastalanır. Doktorlar şifa için bal yemesini tavsiye 

ederler. O mevsimde çarşıda, pazarda bal satılmaz. Ancak devletin depolarında 

çok miktarda bal vardır. Hz Ömer, bu balı sağlığı için kullanabilmek adına camiye 

gider, halkı toplar, tedavisi için hazineden bir miktar bal almasına izin 

verilmesini rica eder. İzin verilince bir miktar bal alıp tedavi olur. Ömer bu 

davranışıyla devlet başkanının devlet hazinesinden bir şey alamayacağını 

göstermek ister.

·       Hz Ömer'in oğlu Abdullah bir deve satın alır. Deveyi devletin develerini 

güden çobana verir. Devletin otlaklarında deve yer, içer, iyice semirir. Bir gün 

Abdullah deveyi satmak için pazara götürür. Hz Ömer deveyi pazarda görür, 

kimin olduğunu sorar. “Oğlunun” derler. Canı sıkılır. Oğlunu çağırır deveye 

nasıl sahip olduğunu ve nasıl böyle semirdiğini sorar. Oğlu, olanları anlatır. 

Bunun üzerine Ömer: “Vay, ne güzel. Hem halife oğlu olasın, hem böyle iş 

edesin. Deveni devlet çobanı otlatsın, devlet otlaklarında otlatılsın, 

satınca da kârı senin olsun. Olmaz böyle şey. Git deveyi sat. Deveyi 

aldığın tutarı sen al, gerisini götür, devlet hazinesine teslim et.” der.

·       Hz Ömer bir gün eve geldiğinde eşinin yeni aldığı elbisesinin farkına 

varması için etrafında dönüp durduğunu fark eder, sorar: “Hayrola hanım bu 

elbiseyi yeni almışsın, ancak ben sana bunun için para verdiğimi 

hatırlamıyorum.” Eşi “Ya Ömer, doğrudur. Ben elbiseyi bana verdiğin 

harçlıklardan biriktirip aldım.” deyince, Hz Ömer, “Ya öyle mi. Demek ki 

ben fazla maaş alıyorum. Yarın gidip maaşımda indirip yapılmasını 

teklif edeyim.” der. 

6.  Kâfirun Suresi ve Anlamını Öğreniyorum

Kâfirlerden, (Allah'ı inkâr edenlerden) bahsettiği için bu adı almıştır. Mekkeli 

müşrikler peygamberimizle anlaşma yapmak için, bir yıl siz bizim dinimize girin, sonraki 

yılda biz sizin dininize girelim demişlerdi. Allah, peygamberine bu sureyi göndererek, 

onlara cevap verdi.

Bismillahirrahmanirrahim.                   

1. Kul yâ eyyuhel kâfirun.                

2. Lâ a'bu mâ ta'budûn. 

                  

 3. Velâ entüm âbidûne mâ a'bud.   

4. Velâ ene âbidun mâabedtüm.

     

5. Velâ entüm âbidûne mâ a'bud.

6. Leküm dinukum veli yedîn.          

 Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla.

1.   De ki: Ey Kâfirler! 

2.   Ben sizin tapmakta olduklarınıza 
tapmam.

3.   Siz de benim taptığıma 
tapmıyorsunuz.

4.   Ben de sizin taptıklarınıza tapacak 
değilim.

5.   Evet siz de benim taptığıma tapıyor                 
değilsiniz.

6.  Sizin dininiz size, benim dinim  
banadır.



Ünite 3

86 87

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hak ve özgürlük kavramlarını tanımlayınız.

2. Hak ve özgürlük kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

3. İslam dininin hak ve özgürlüklere verdiği önemi örneklerle açıklayınız.

4. Hak ve özgürlüklerin kullanılmasında nelere dikkat etmeliyiz?

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi, adaletin gerçekleşmesini engelleyen durumlardan 
değildir?

 A.    Adam kayırmak                                  B.  Yalan ve hile       

 C.    Dürüst olmak                                     D.  Baskı ve zorlama     

2. “Ey inananlar! Allah için adaleti ayakta tutan gözcüler olun. Bir topluluğa olan 

kızgınlığınız size adaletsizlik suçunu işletmesin. Adaletli olun; bu (Allah'tan) 

sakınmaya daha yakındır. Allah'tan sakının. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”

Yukarıda verilen, Maide suresi, 8. ayetten, hangi sonucu çıkaramayız?

A. Adaletli olmalıyız.        

B. Adam kayırmamalıyız.       

C. Adaletli davranmak suçtur.

D. Allah'tan sakınanlar adaletli olur.

3. “Her kim Müslüman kardeşinin meydana çıkmasını istemediği bir şeyini ortaya çıkarır 

ve dile verirse; Allah da onun ayıplarını, kimsenin bilmesini istemediği hallerini 

meydana çıkarır. Bu suretle kendi evi içinde de olsa onu rezil eder. Müslüman 

kardeşinin ayıplarını örten bir ölüyü diriltmiş gibidir.”

Peygamberimizin bu sözünde hangi konu vurgulanmamıştır?

A. Başkalarının özel hayatının ve kusurlarının araştırılmaması.

B. Başkalarının güzel davranışlarının anlatılması.

C. Başkalarının ayıp ve kusurlarının açığa çıkarılmaması.

D. Başkalarının ayıplarını ortaya çıkaranı, Allah'ın rezil edeceği. 

·       Uzunca bir kuşatmadan sonra Kudüs teslim olmaya karar verir. Şehrin 

anahtarının bizzat Hz Ömer'e teslim edileceği söylenir. Hz Ömer, yanına kölesini alıp 

devesi ile yola koyulur. Yolda kölesinin yaya gitmesine gönlü razı olmaz. Belirli 

sürelerle değişerek binmeyi söyler. Kölesinin karşı çıkmasına karşın dediğini yapar. 

Tam Kudüs'e girileceği sırada deveye binme sırası köleye gelir. Köle kendi isteğiyle 

sırasını Hz Ömer'e vermek ister. Ancak kabul etmez. Hz Ömer yaya, köle deve 

üzerinde şehre girerler. Halk halifeyi yaya, köleyi deve üzerinde görünce ona hayran 

olur.

·       Bir Yahudi Hz. Ömer'in yanına gelir. “Ya Ömer, filan yerde cami yapılıyor. 

Camiyi yaparken benim arsamın da bir bölümüne girdiler. Arsam eksildi.” 

der. Durumu inceleten Ömer olayın doğru olduğunu görür. Valiye “Camiyi yıkın, 

ama adaleti yıkmayın. Camiyi yeniden yapın.” emrini verir.

·       Bir gece Hz Ömer makamında iken yanına Hz Osman gelir. Selam verip oturur. 

Hz Ömer selam vermeden önce odadaki mumu söndürür, dolaptan aldığı başka bir 

mum yakar. Sonra selamına karşılık verir. “Buyur ya Osman.” der. Osman şaşırır. 

Neden önce yanan mumu söndürüp diğer mumu yaktığını sorar. Hz Ömer: “Demin 

devlet işi yapıyordum. Mum da devletin malı idi. Özel işlerimi o mumla 

yapamazdım. O mum devletin parası ile alındı. Onun için söndürüp kendi 

mumumu yaktım.”

“Adalet mülkün temelidir” sözünü uygulayan, Hz. Ömer, doğruyu yanlıştan 

ayıran anlamında “Ömer ül Faruk” olarak anılmıştır. 

http://farukarslan.com/konuk-yazar/�ste-hz-omer�n-adalet�/ Erişim tarihi: 16.02.2016
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“ ” ünitesinin sonunda Dinin hak ve özgürlüklerle ilişkisini öğreniyorum

neleri, ne kadar öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin karşısındaki 

kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanını   “√”   ile işaretleyiniz.

“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.”

“Bunu kısmen yapabiliyorum.”

“Hayır, bunu yapamıyorum.”

Değerlendirmenizin sonunda “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde 
işaretlediğiniz konuları tekrar gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

10

5

8

6

9

Hak ve özgürkük kavramlarını 
tanımlayabilirim.

Hak ve özgürlük kavramları arasındaki 
ilişkiyi açıklayabilirm.

İslam dinindeki hak ve özgürlüklerin 
önemini örneklerle açıklayabilirim.

Hak ve özgürlüklerin kullanılmasında 
dikkat edilecek ilkeleri söyleyebilirim.

Hukukun üstünlüğünü açıklayabilirim.

İslam dininde hukukun üstünlüğüne 
verilen önemi ayetlerle örneklendirebilirim.

İslam dininde kul hakkının neler 
olduğuna örnekler verebilirim.

Bireysel ve toplumsal görev ve 
sorumluluklarımızı söyleyebilirim.

Hak ve özgürlükler konusunda duyarlı 
davranışların nele olduğunu söyleyebilirim. 

Kafirun suresinde anlatılan konuyu 
söyleyebilirim.

4. Aşağıdakilerden hangisi kul hakkı değildir?

A. Dedikodu yapmak ve iftira atmak.

B. Kumar.

C. Yanlış davranışları olanlara öğüt vermek.

D. Rüşvet almak.

 

C. Aşağıda, İslam dinindeki emir ve yasaklar verilmiştir. Bu emir ve yasaklarla 

korunması amaçlanan esasları boş bırakılan yerlere yazınız.

  (Mal- inançlar- akıl- can- nesil)

1.  İslam'da adam öldürmek, intihar etmek yasaklanmıştır. 

     Bununla ……………………………………. korunmaktadır.

2.  Sarhoş edici maddeler, uyuşturucu ve kumar yasaklanmıştır.

     Bu, ………………………..    korumaktadır.

3.  Uyuşturucu kullanmak yasaklanmıştır.

    Bununla İslamiyet, …………………… korunmasını sağlamaktadır.

 4. Hırsızlık, gasp ve dolandırıcılık, rüşvet ve kumar yasaklanmıştır.

    Bununla ………………………………..korunması sağlanmaktadır.
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1

2

3

4

7
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5

8

6

9
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Öğrenme Alanı
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Hz. Muhammed Ve Ehli Beyt Sevgisini 

Öğreniyorum

Ünitemize Hazırlanalım

“Ehl-i Beyt” kavramını büyüklerinize sorarak öğreniniz.

Hz. Ali kimdir? Hakkında bilgi toplayınız.

Türk kültüründe Ehl-i Beyt sevgisi ile örnekleri araştırınız. 
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amcasının oğlu olan Hz. Ali, torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için; “Allah'ım 

onların günahlarını temizle.” 
4
 diye dua etmiştir.

Peygamberimize, kendisine dua edilip edilmeyeceğini soranlara, şöyle 

deyin buyurmuştur; “Allah'ım Muhammed âline (ailesine) salât et. Tıpkı İbrahim 

ve âline salat ettiğin gibi. Doğrusu sen övülmeye layıksın ve yücesin. Allah'ım, 

Muhammed ve âlini mübarek kıl. Tıpkı İbrahim ve âlini mübarek kıldığın gibi. 

Doğrusu sen övülmeye layıksın ve şanı yüce/iyiliği bol olansın.” 
5

Bu dua, peygamberimizin tavsiyesi ile namazlarda okunan, Salli ve Barik 

dualarıdır. Bu dua sadece peygamberimizin yakınları ile sınırlı değil, onun yolunda 

olan tüm inananları kapsamaktadır. 

Ehli Beyt'ten olan Câfer-i Sadık, “Hz. Peygamberin dininin gereklerini 
 5

yerine getiren tüm Müslümanlar onun âlidir (Ailesidir)”  diyerek, önemli 

olanın, peygamberin soyundan gelmek değil, onun yolunda olmak gerektiğini 

vurgulamıştır.

3
 Tirmizi, Menakıb, 32.
 4

Buhari, 'Tefsiru Sure, 33/ s. 10
 5

Rağıb el Isfehani, El Müfredat, s. 38.

h�p://www.ozelliklerinedir.com/wp-content 

Erişim tarihi: 01.03.2016

Hz. Ali'nin kılıcı olarak kabul edilen çift başlı kılıç.

Düşünelim!S
1.  Ehl-i Beyt'i Tanıyalım

Aileniz kimlerden oluşmaktadır?

Ehl-i Beyt; Hz. Muhammed'in ev halkı anlamına gelir.  Ehl-i Beyt, 
1

Peygamberimizin eşleri, kızları ve damatlarıdır.  Ehli beyt kavramı, 

İslamiyet'in ilk yıllarından beri peygamberimizin yakınları olan ailesini 

ifade etmektedir. Peygamberimizin soyu; kızı Fatıma ile damadı ve aynı 

zamanda amcasının oğlu olan Hz. Ali'den dünyaya gelen, Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin ile devam etmiştir. Ancak önemli olan, onun soyundan olmak 

değil, onun yolunda olmaktır. Peygamberimize inanan ve onun yolunda 

olan yakınları, ailesi, onun ehli beytidir. Fakat ehli beytten olanların diğer 

Müslümanlardan ayrıcalığı olmadığını, peygamberimiz şu sözleriyle 

açıklamıştır: 

“Ey Haşimoğulları! Ey Abulmuttaliboğulları! Ey Muhammed'in kızı 

Fatıma! Ey Muhammed'in halası Safiyye! Kendinizi ateşten koruyun. 

Vallahi ben, Allah'tan gelecek şeyi sizden savamam. O'na karşı bir şey 

yapamam. Ancak Allah size merhamet ederse o başka. Benim malımdan 

dilediğinizi isteyin, onu verebilirim, ama Allah'ın azabına karşı size bir 

şey yapamam.”
2

Peygamberimizin bu uyarısı Kur'an-ı Kerim'de şöyle vurgulanır:

“Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayâsızlık yaparsa, 

onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kimse 

Allah'a ve peygambere uyar ve yararlı iş yaparsa, ona da mükâfatını iki 

kat veririz. Ona biz, bol rızık hazırlamışızdır. Ey Peygamber hanımları! Siz 

kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz.”
3 

Bu ayette; peygamber eşlerinin diğer kadınlar gibi olmadığı, daha 

dikkatli olmaları gerektiği, davranışlarına göre ceza veya ödüllerinin de 

iki katı olacağı bildirilmiştir. Demek ki peygamberimizin yakını olmak, 

insanları cennetlik yapmıyor, onlar da diğer insanlar gibi davranışlarına 

göre karşılık göreceklerdir.

Hz. Muhammed'in ailesinden olmak; ona layık davranışlarda 

bulunarak, bunun kıymetini bilmeyi de gerektirir. Peygamberimiz, 

ailesine değer verir ve onları severdi. Biz Müslümanlar da 

peygamberimize olan sevgimizden dolayı, onun ailesine, ehli beytine 

karşı saygı duyar ve sevgi besleriz. 

Peygamberimiz, ehli beytinden olan kızı Hz. Fatıma, damadı ve 

1
 Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Mayıs-Haziran 2003, sy. 50, s. 5-9.
2
 Ebu Avane, Müsned, Beyrut, c. 1, s. 93-96.
 3

Ahzab suresi, 30-32. ayetler.

http://www.ozelliklerinedir.com/wp-content
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2.  Hz. Muhammed'i Seven Ehl-i Beyt'ini de Sever

      Aile bireylerinizi seviyor musunuz? Niçin?

Düşünelim!

Sevgi, Yüce Yaratıcının insana verdiği en önemli duygulardan birisidir. İnsanın 
yaratılışında olan sevgi duygusu, öncelikle anne, babalarımıza, kardeşlerimize, 
aile bireylerine, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza ve diğer insanlara karşı 
hissedilir. Bu sevgi duygusu insanı hayata bağlayan, güçlüklere karşı mücadele 
isteği ve gücü veren önemli bir duygudur. 

Sevgi sadece aile ve tanıdıklarımıza 

değil, bazen de hiç tanımadığımız, fakat 

hakkında bilgi sahibi olduğumuz, üstün 

ahlaki özellikleri olan, insanlara yararlı 

olmayı amaçlayan, başkalarına karşı 

merhametli, affedici, saygı ve sevgi dolu, 

insanlığa hizmet etmeyi amaçlayan kişilere 

karşı da sevgi duyarız. 

Bizi insan olarak yaratan Yüce Allah'a olan inancımız, O'na olan sevgimizi 

de beraberinde getirir. Müslümanlar, O'nun sevgili peygamberi olan, Hz. 

Muhammed'e karşı da büyük saygı ve sevgi duyar. 

Çünkü o, tüm insanlar için sevgi ve merhamet 

peygamberidir. Hiç tanımadığı insanlar için bile 

endişe duyan, iyil ikleri için dua eden bir 

peygamberdir. Onun kalbindeki sevgi ve merhamet, 

davranışlarıyla ortaya çıkar. Bu konuda Kur'an-ı 

Kerim'de, Ahzab suresi, 6. ayette; “Peygamber 

mü'minlere kendi canlarından daha yakındır.” 

Tevbe suresi, 128. ayette; “And olsun size 

kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, 

sizin sıkıntıya uğramanız, ona çok ağır gelir. O 

size çok düşkün, mü'minlere karşı çok 

şefkatlidir, merhametlidir.” buyrulur.

Hz. Muhammed, hiç kimseye karşı kin ve 

nefret duyguları beslemeyen, hatta ona düşman olanları bile affeden, onlara dua 

eden bir peygamberdir. İşte bu yüzden Hz. Peygambere karşı sevgi ve saygı 

duyarız. Hz. Muhammed'i sevdiğimiz gibi onun sevdikleri olan Ehl-i Beyt'ini de 

severiz. Peygamberimize inanan ve onun yolunda olan aile bireyleri de sevgi ve 

saygıya layıktır. 

S
Yukarıdaki metinden öğrendiğiniz bilgilere göre aşağıdaki soruların cevaplarını 

yazalım.

1. “Ehl-i Beyt” ne demektir? Tanımlayınız.

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

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

……………………………………………………………

2. Peygamberimizin ailesi kimlerden oluşmaktadır?

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

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

……………………………………………………………

3. Peygamberimizin ailesinden olmak, bir ayrıcalık mıdır? Niçin?

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

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

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

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

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

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

……………………………………………..

Etkinlik

Cevaplayalım
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Etkinlik

Yazalım

Yukarıdaki internet sayfasından alınan bilgilere göre; Hz. Muhammed'i ve Ehl-i 

Beyt'i neden sevdiğimizi yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.halveti.tc/ehlibeyt2.php Erişim tarihi; 17.02. 2016

http://www.halveti.tc/ehlibeyt2.php
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Etkinlik

Yazalım
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Türk kültüründeki Alevilik ve Bektaşilik, Ehli Beyt sevgisi üzerine 

kurulmuştur. Ehl-i Beyt sevgisi, bizim kültürel mirasımızdır. Bu sevgi mirasını 

koruyup, bizden sonraki nesillere aktarmak ve bu konuda duyarlı olmak 

gereklidir. Çünkü kültürüne, örf ve adetlerine sahip olmayan milletlerde birlik ve 

beraberlik bozulur. 

Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'da Türk birliğinin kurulmasında büyük 

katkıları olmuştur.

Aşağıda Ehl-i Beyt sevgisini dile getiren şiirleri okuyalım.

 “Şu dünyada benim gönül verdiğim,

 Birisi Muhammed, birisi Ali.

Adına, şanına kurban olduğum

Birisi Muhammed, birisi Ali.”

        

 Pir Sultan Abdal (18.yy.)

https://pbs.twimg.com/profile_images 

Erişim tarihi: 05.03.2016
Ehlibeyt Sevgisi 
Sünnet mi istiyorsun Ehl-i Beyti sev. 
Düşme tefrikalara sen bir Hakkı sev. 
Gönüller yapmayı kendine ilke bil.
Gönül yapmadan Kâbe olmaz bunu bil. 

Canlar esirgenmez Hak yolunda. 
Canım canlar kurban olsun Hak yolunda. 
Ehlibeytten olan herkim var. 
Tut eteğinden onda bin hüner var.

Her dost kime dost ise dostluğu bilmeli. 
Yoktan vara çıkan yokluğu bilmeli. 
Hak yoldan caymayıp hep gitmeli. 
Eren olmak için ehlibeyt sevmeli. 

Murat Karacuban1995/İstanbul

h�p://www.antoloji.com/ Erişim tarihi: 19.02.2016

“Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde,

            Hak'kın yarattığı her şey, yerli yerinde.

            Bizim nazarımızda kadın, erkek farkı yok,

            Noksanlıkla, eksiklik senin görüşlerinde.”

  

     Hacı Bektaş Veli

3.  Kültürümüzde Ehl-i Beyt'e Sevgi Gösterilmiştir

“Şehitlerin ser çeşmesi, evliyanın bağrı başı,

Fatıma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir.

Hz. Ali babaları, Muhammed'dir dedeleri, 

Arşın iki gölgeleri, Hasan ile Hüseyin'dir.”

                                    Yunus Emre

Yukarıdaki dörtlük size neler düşündürüyor?

Düşünelim!

 Hz. Ali, peygamberimizin amcası Ebu Talip'in oğlu, kızı Fatıma'nın 

eşi ve torunları Hz. Hasan ve Hüseyin'in babasıdır. Peygamberimiz vefat 

ettikten sonra, dördüncü halife olarak, Müslümanların devlet başkanlığını 

yapmıştır. Kufe'de bir mescitte namaz kılarken zehirli bir kılıçla yaralanan 

Hz. Ali, iki gün sonra vefat ederek şehit olmuştur. Müslümanlar, Hz. 

Ali'den sonra Hz. Hasan'ı halife seçtiler. Ancak halife olmak için uzun yıllar 

mücadele eden Muaviye, Emevi sülalesinden bir grubu yanına alarak 

halifelik için mücadeleye başladı. Hz. Hasan Müslümanların siyasi bir 

sebeple bölünmemesi için halifeliği Muaviye'ye bıraktı. Bir süre sonra Hz. 

Hasan zehirlenerek öldürüldü. 

Bunun üzerine Muaviye kendisi hayattayken, oğlu Yezid'i halife 

ilan etti. Hz. Hüseyin halifeliğin babadan oğla geçen bir saltanat haline 

dönüşmemesi için Yezid'in halifeliğini onaylamadı. Bir grup Müslüman Hz. 

Hüseyin'e, Kufe'ye gelirlerse halifeliğini kabul edeceklerini söyledi. Bu 

grup Yezid tarafından bastırıldı. Kufe'ye gelen Hz. Hüseyin, ailesi ve 

taraftarları katledildi. 

Toplumu yönetme hırsı ile Muaviye ve Yezid, peygamberimizin 

torunlarını katlettirdi. Bu olaya “Kerbela Olayı” denir.

Türkler her zaman olduğu gibi, Müslüman olduktan sonra da hep 

mazlumun yanında olmuşlardır. Kerbela olayında peygamberimizin 

torunlarına yapılan zulmün karşında olup, peygamberimize ve onun Ehl-i 

Beyt'ine sevgi ve saygılarını her fırsatta göstermişlerdir. 

Türklerde Ehl-i Beyt sevgisi; Hz. Ali'nin cesareti, bilgisi ve güçlü 

imanı ile birçok şiire ve hikâyelere konu olmuştur. Kerbela olayından 

sonra da bu sevgi, Türklerde daha belirgin hale gelmiştir.

Tanınmış Türk büyükleri ve tasavvuf ehli olan; Hoca Ahmet 

Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli gibi şahsiyetler, eserlerinde, Ehl-i 

Beyt sevgisini dile getirmişlerdir.

S
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4.  Hz. Ali'den Öğütler Öğreniyoruz

“Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz.”

                                                                             Hz. Ali 

Hz. Ali'nin bu sözü size ne düşündürüyor?

Düşünelim!

Hz. Ali, çocuk yaşta Müslüman olmuştur. Peygamberimizin amcası Ebu 
Talib'in oğludur. Peygamberimizin kızı Fatıma ile evlidir. Peygamberimizin 
torunlarının babasıdır. Bunlar, onun bilgili, açık görüşlü, cesaretli, adaletli 
olmasını sağlamıştır. Bu özellikleri hem hayatında hem de sözlerinde 
görüyoruz.

S

https://upload.wikimedia.org 

Erişim tarihi: 01.03.2016

Hz. Ali'den günümüze kadar ulaşan öğütleri okuyalım.

“Dünyayı yutsa aç kalacak biri var: Aç gözlü.”

“Adil ol, kudretin (Gücün) sürekli olsun.”

“En büyük fazilet, haklının hakkını vermektir.”

“Verilen söz, vaktinde yerine getirilmesi gereken bir borçtur.”

“Kötü bir arkadaşın olmaktansa, yalnızlık yeğdir.”

“Cehaletten daha tehlikeli bir hastalık yoktur.”

“Bugün için çalışan yalnız bugün rahat eder. Fakat yarınını 

düşünerek çalışan hem bugün hem de yarın rahat eder.”

“Kişi dilinin esiridir.”

“Sözün hayırlısı; az, öz, güzel olanı ve bıkkınlık vermeyenidir.”

“Doğruluk en iyi yol, bilgi en iyi kılavuzdur.”

 Ehl-i Beyt Sevgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2006, s. 139-148.

Etkinlik

Yazalım

Yukarıdaki şiirlerden çıkardığınız sonuçları aşağıya yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hz. Peygamberin torunları, Hz. Ali'nin oğulları olan Hasan, hicretin 

üçüncü yılında dünyaya geldi. Hüseyin ise ondan on bir ay sonra dünyaya 

geldi. Peygamberimiz onlara isimlerini verdikten sonra, doğduklarının 

yedinci günü akika kurbanı kesti, saçlarının ağırlığınca yoksullara sadaka 

dağıtıldı. 

Hz. Peygamber, dünyanın iki çiçeği, ahrette de cennet çocuklarının 

efendileri, dediği ve onlar için; “Allah'ım, ben onları seviyorum, sen de sev.” 

diye dua ettiği torunlarıyla yakından ilgilenirdi. Torunlarını çok seven 

peygamberimiz, onların her istediğini yerine getirir, onlarla çocuk gibi oynar, 

sırtına alıp gezdirirdi. Hatta namaz kılarken sırtına bindiklerinde onlar 

ininceye kadar secdede beklerdi. 

Peygamberimiz vefat ettiğinde, Hasan sekiz, Hüseyin yedi 

yaşındaydı. Bir yıl geçmeden annelerini de kaybettiler. 

Hz. Hasan, babası Hz. Ali'nin vefatından sonra Kufe'de halife seçildi. 

Ancak Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye, Emevi sülalesini yanına çekerek, halife 

olmak için isyan hazırlıkları yapmıştı. Hz. Hasan, Müslümanların kan 

dökmemesi için hilafeti Muaviye'ye bıraktı ve Medine'ye yerleşti. Hz. Hasan 

669 yılında vefat etti. Cenazesi, Cennetül Baki'de annesinin yanına 

defnedildi. 

Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere “Şerif” unvanı verilir. 

Muaviye hayattayken hilafeti oğlu Yezid'e devretti. Halifeliğin, 

babadan oğla geçen bir saltanata dönüşmesine karşı çıkan Hz. Hüseyin, 

halifeyi kabul etmedi. Kufeli bir grup Müslüman onu davet ederek halife 

olmasını istediler. Fakat Yezid'in ordusu,  onları engellediği gibi, Hz. Hüseyin 

ve ailesi ile birlikte yetmiş iki kişiyi Kerbela'da şehit etti. Hz. Hüseyin'in 680 

yılında, siyasi hırslar uğruna acımasızca şehit edilmesi, peygamberimizi ve 

onun Ehl-i Beyt'ini seven Müslümanları derinden yaraladı, asırlar geçse de 

gözyaşları dinmedi. Hz. Hüseyin'in soyundan gelenlere “Seyyit” unvanı 

verilir.

Fırat'ın yanı başında, suyun akış sesini duyup dururken, kuşatılarak 

susuz bırakılan Hz. Hüseyin ve yakınları… Bir şiddet günüdür ki yürek kanatır.

Yıllar geçtikçe unutulmayan bu yara, Ehl-i Beyt'i sevgisi, çocuklara, 

Hüseyin, Hasan; Fatıma; Ali isimleri verilerek yaşatılmaktadır. 

Hicretin 61. yılında, Muharrem ayının 10. günü Irak'taki Kerbela 

bölgesinde yaşanan bu zulüm, Ehl-i Beyt'i sevenler tarafından her yıl 

anılmaktadır. Alevi-Bektaşi kültüründe,  o günlerde oruç tutularak onların 
1

yaşadığı açlık ve susuzluk hatırlanır.

1
 Ehl-i Beyt Sevgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Ankara, 2006, s. 157-165.

 Yukarıda Hz. Ali'nin özlü sözler şeklindeki öğütleri verilmiştir. Bu öğütlerden 

çıkardığımız ilkeleri yazalım.

Etkinlik

İlkeler Çıkaralım

“Dostluk, elde edilmiş (en yakın) akrabalıktır.”

“Güler yüz göstermek, cömertlik yerine geçer.”

“Üç şey hayatı tatsızlaştırır; kin, kıskançlık, kötü huyluluk.”

“Bilgiyle kurtulur, bilgisizlikle batarsın.”

“Bilgi gibi hazine olmaz.”

“Öfke korkunç bir ateştir. Onu bastıran, ateşi söndürür, 

yapamayan içinde yanıp gider.”

“Sırrın senin esirindir, ifşa ettiğin takdirde sen onun esiri 

olursun.”

“Çok düşünürken az konuşabilirsin. Fakat çok konuşurken hiç 

düşünemezsin.”

“Kişi için tövbeden daha çok kendisini kurtuluşa erdiren bir 

şefaatçi yoktur.”

“Dilsiz ol, yalancı olma.”

“Üç sınıf insan Allah'ın sevgisinden uzak tutulmuştur; zalimler, 
 1

zalimlere yardım edenler, zulmü hoş karşılayanlar.”

 1
Ehl-i Beyt Sevgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Ankara, 2006, s. 157-165.
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1

yaşadığı açlık ve susuzluk hatırlanır.

1
 Ehl-i Beyt Sevgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Ankara, 2006, s. 157-165.

 Yukarıda Hz. Ali'nin özlü sözler şeklindeki öğütleri verilmiştir. Bu öğütlerden 

çıkardığımız ilkeleri yazalım.

Etkinlik

İlkeler Çıkaralım

“Dostluk, elde edilmiş (en yakın) akrabalıktır.”

“Güler yüz göstermek, cömertlik yerine geçer.”

“Üç şey hayatı tatsızlaştırır; kin, kıskançlık, kötü huyluluk.”
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 1

zalimlere yardım edenler, zulmü hoş karşılayanlar.”

 1
Ehl-i Beyt Sevgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Ankara, 2006, s. 157-165.



Ünite 4

106 107

s



Ünite 4

106 107

s



Ünite 4

108 107

“ ” ünitesinin sonunda Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt Sevgisini Öğreniyorum

neleri, ne kadar öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin karşısındaki 

kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanını   “√”   ile işaretleyiniz.

“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.”

“Bunu kısmen yapabiliyorum.”

“Hayır, bunu yapamıyorum.”

Değerlendirmenizin sonunda “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde 
işaretlediğiniz konuları tekrar gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

5

8

6

İslam dinindeki peygamber sevgisini 
açıklayabilirim.

Ehl-i Beyt kavramını tanımlayabilirim.

Ehl-i Beyt'in kimler olduğunu 
söyleyebilirim.

Ehl-i Beyt'i neden sevmemiz gerektiğini 
açıklayabilirim.

Kültürümüzdeki Ehl-i Beyt sevgisine 
örnekler verebilirim.

Hz. Ali'nin Ehl-i Beyt içerisindeki yerini 
açıklayabilirim.

Hz. Ali'nin öğütlerinden örnekler verebilirim.

Kerbela olayının, Ehl-i Beyt sevgisinin 
oluşmasındaki etkilerini açıklayabilirim. 
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Öğrenme Alanı
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İslam Düşüncesindeki Yorum Biçimlerini 

Öğreniyorum

Ünitemize Hazırlanalım

“Din” kavramının tanımını, sözlüklerden araştırarak öğreniniz.

İnsanların düşüncelerindeki ortak ve farklı yönleri nelerdir? Büyüklerinize sorarak 
öğreniniz.

“Mezhep” “Tasavvuf” kavramlarının tanımlarını araştırarak öğreniniz.
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Yukarıdaki metni okuyunuz. Din ve Din Anlayışının özelliklerini karşılaştırmalı 

olarak yazınız.

Etkinlik

Karşılaştıralım

http://defnesmom.files.wordpress.com 

Erişim tarihi: 12.03.2016

Dünyadaki tüm toplumların bir din inancı ve dini anlama biçimi vardır.

                İlahi kaynaklıdır.                                     

Tanımı:Tanımı:                            

1.  Din ve Din Anlayışı Kavramlarını Öğreniyorum

Düşünelim!

Din, insanların inançlarının bütünüdür. Allah'ın peygamberler 

aracılığı ile gönderdiği dinlere “İlahi Dinler” veya “Semavi Dinler” denir. 

İlahi dinler olarak tanımladığımızda; Din; Allah'ın peygamberler aracılığı 

ile gönderdiği, inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini içeren öğütlerdir. Dinin 

amacı; insanlara zarar verebilecek; kötü söz, tutum ve davranışlardan 

uzaklaştırmak, yararlı olan; iyi, doğru, güzel söz, tutum ve davranışlara 

yönelterek, insanın güzel ahlaklı olmasını sağlamaktır. Böylece din, 

insanların dünyada ve ahrette mutlu, huzurlu olmalarını hedefler. 

Örneğin, İslam dininde; yalan, dedikodu, iftira, kıskançlık, hırsızlık, 

haksızlık, cana kıymak, kötülük yapmak yasaklanmıştır. Doğruluk, iyilik, 

yardımlaşmak, hoşgörülü olmak, affetmek gibi tutum ve davranışlar, 

emredilmiş, övülmüştür. Bu emir ve yasaklar, bireyin ve toplumun barış 

içinde yaşamasını sağladığı gibi, ahrette de ödüllendirilecek 

davranışlardır. 

İslam dinini anlamak için temel kaynak, Allah'ın gönderdiği, 

bozulmadan, değişmeden günümüze kadar ulaşmış Kur'an-ı Kerim'dir. 

İkinci kaynak ise Kur'an'ı insanlara iletmekle görevlendirilmiş olan, Hz. 

Muhammed'in söz ve davranışları, yani hadisler ve sünnettir.

İslam bilginleri, dini anlamak için, Kur'an'ı ve hadisleri 

okuduğunda, aynı anlayıp, aynı yorumu yaptıkları olduğu gibi, farklı 

yorumlar yaptıkları da olmuştur. İşte Kur'an'ı anlamak için yapılan farklı 

yorumlara “Din Anlayışı” diyoruz. 

Din ile din anlayışı birbirinden farklıdır. Din, Allah'ın vahiy yoluyla 

gönderdiği, ilahi sözlerdir. Din anlayışı ise bu sözleri anlamak için yapılan 

yorumlardır. Bu bakımdan din tektir, din anlayışları birden fazladır. Din, 

Allah'ın insanlara gönderdiği emir ve yasakları, tavsiyeleri, öğütleri 

içerir. Din anlayışı ise bu öğütleri anlamak için yapılan farklı yorumları 

içerir.

Din anlayışları, dinin aslına, yani Kur'an-ı Kerim'e ters 

düşmemelidir. 

S
Bir dini, en doğru şekilde nereden öğrenebilirsiniz?

http://defnesmom.files.wordpress.com
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Din anlayışlarındaki yorum farklılıklarının sebeplerini şöyle 

sıralayabiliriz:

a. Bütün insanların olduğu gibi İslam bilginlerinin de bireysel 

yapıları; duygu, düşünce, anlayış ve karakterlerinin farklı olması, 

yaptıkları yorumlar üzerinde de etkili olmuştur, böylece farklı 

hükümler vermişlerdir.

b. İslam bilginlerinin, farklı bölgelerde, farklı ortam ve 

koşullarda yaşamış olmaları, dini farklı yorumlamalarına sebep 

olmuştur.

c. İslam bilginleri farklı kültürlerde yetiştikleri için, yaşadıkları 

çevrenin, eski inanç ve geleneklerinin etkisiyle farklı yorumlar 

yapmışlardır.

d. Kur'an'ı anlamak için yorumlayan İslam bilginlerinin, bilgi ve 

eğitim seviyelerinin farklı olması, dini anlama yöntemlerinin 

farklı olması da din anlayışındaki farklılıklarda etkili olmuştur. 

e. Din anlayışındaki farklılıkların sebeplerinden birisi de toplumsal 

değişimdir. Toplumda yaşanan siyasi olaylar, savaşlar, bilimsel, 

teknolojik gelişmeler ve değişim, İslam bilginlerini de etkilemektedir. 

Toplumsal değişimin etkisiyle İslam bilginlerin yorumlarında da 

farklılık olmuştur. 

Böylece İslam dininde farklı din anlayışları ortaya çıkmıştır.

İslam düşüncesindeki farklı yorumlar, Kur'an-ı Kerim'deki inanç, ibadet 

ve ahlak ilkelerinin varlığı veya yokluğu ile ilgili değildir. Bunların anlaşılma ve 

uygulamalarında ortaya çıkan zorlukları gidermek için ayrıntılarda yapılan 

yorumlardır. Hiçbir bilgin, Kur'an'da haram kılınmış bir duruma helal yorumu 

yapmamıştır ya da helal olan bir konuya haram yorumu yapmamıştır. 

Farklı bölgelerde ve kültürlerde yaşamış olan, farklı bireysel 

özelliklerdeki, İslam âlimlerinin, farklı yorumlar yapmaları, dinin anlaşılması ve 

uygulanması bakımından birtakım kolaylıklar getirmiştir. Dinin her şart ve 

ortamda uygulanabilir olmasını sağlamıştır.

2.  İslam Düşüncesindeki Yorum Farklılıklarının Sebeplerini 

    Öğreniyorum

Düşünelim!

Hz. Muhammed hayattayken, Müslümanlar anlamadıkları bir 

ayeti veya dinin bir konudaki görüşünü, peygambere sorup 

öğreniyorlardı. Onun vefatından sonra farklı milletlerden insanların 

Müslüman olması ile yeni yeni olaylar ve durumlar ortaya çıktı. Dinin bu 

olaylardaki görüşünü öğrenmek için, Kur'an ve hadislerden yorum 

yapılmaya başlandı.

İslam dinin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, Arap 

toplumundan olan bir peygambere gönderildiği için dili Arapçadır. O 

dönemin toplumuna hitap ettiği için, onların yaşadıkları kültürü ve 

Arapçayı iyi bilmek gerekir. Kur'an'ı doğru anlamak için İslam tarihi, 

Kur'an ayetlerinin hangi olay üzerine gönderildiği de bilinmelidir. Bütün 

bunları tüm Müslümanların bilmesi beklenemez. Bunları bilmek için belli 

bir eğitim ve bilgi seviyesi gereklidir. Hayatını bu bilgileri öğrenmeye 

adayan İslam bilginleri vardır. Bu bilginler, Kur'an'ı anlamak için ve 

sorulan sorulara, Kur'an'a uygun cevaplar vermek için yorumlar 

yapmışlardır.  Böylece farklı din anlayışları ortaya çıkmıştır.

S
Aynı kitabı okuyan, aynı resme bakan insanlar aynı yorumu mu yaparlar?

Aynı dini anlamak için çalışmalar yapan İslam bilginleri, kendi ortam ve 
şartlarına göre farklı yorumlar yapabilirler.

http://www.ozmakinamodel.com/images/iletisim 
Erişim tarihi: 11.03.2016

http://www.ozmakinamodel.com/images/iletisim
http://www.ozmakinamodel.com/images/iletisim
http://www.ozmakinamodel.com/images/iletisim
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3.  Günümüz İslam Düşüncesindeki Yorum Biçimlerini Tanıyorum

Düşünelim!

Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yapılan farklı yorumlar, İslam 

dininde farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu 

farklı din anlayışları, zaman içinde, günümüze kadar birtakım 

oluşumları meydana getirmiştir. Bunlar; Mezhep, ekol, tarikat, cemaat 

şeklinde adlandırılır. Mezhep; gidilen yol, görüş, akım, ekol gibi 

anlamlara gelir. Tarikat da yol anlamındadır. Cemaat ise belli bir yolu 

benimseyen, bir araya gelmiş topluluklardır. 

Kur'an-ı Kerim genel olarak; inanç ibadet ve ahlak konularına 

yönelik ilkeleri içermektedir. Hz. Muhammed'in vefatından sonra 

yaşanan siyasi ve sosyal sorunlara en doğru çözümü bulmak için yapılan 

yorumlar, farklı oluşumları ortaya çıkarmıştır. Bu oluşumlardan bazıları, 

tarih içinde taraftarları kalmadığı için yok olmuştur. Günümüze kadar 

gelenleri; inançla ilgili yorumlar, fıkhî yorumlar ve tasavvufi yorumlar 

olarak sınıflandırabiliriz.

S
Duygu, istek ve düşünceleri farklı olan insanların 

yaşam şekilleri de farklı olur mu?                               

http://www.bakimliyiz.com/resim/maturidi.jpg 

Erişim tariihi: 12.03.2016

Semerkant'ta sonradan türbe haline getirilmiş, İmam Maturidi'nin kabri.

Yukarıdaki metinden, İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini bularak, 

yazınız.                                                                                                  

Etkinlik

Yazalım

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………
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3.  Günümüz İslam Düşüncesindeki Yorum Biçimlerini Tanıyorum

Düşünelim!

Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yapılan farklı yorumlar, İslam 

dininde farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu 

farklı din anlayışları, zaman içinde, günümüze kadar birtakım 

oluşumları meydana getirmiştir. Bunlar; Mezhep, ekol, tarikat, cemaat 

şeklinde adlandırılır. Mezhep; gidilen yol, görüş, akım, ekol gibi 

anlamlara gelir. Tarikat da yol anlamındadır. Cemaat ise belli bir yolu 

benimseyen, bir araya gelmiş topluluklardır. 

Kur'an-ı Kerim genel olarak; inanç ibadet ve ahlak konularına 

yönelik ilkeleri içermektedir. Hz. Muhammed'in vefatından sonra 

yaşanan siyasi ve sosyal sorunlara en doğru çözümü bulmak için yapılan 

yorumlar, farklı oluşumları ortaya çıkarmıştır. Bu oluşumlardan bazıları, 

tarih içinde taraftarları kalmadığı için yok olmuştur. Günümüze kadar 

gelenleri; inançla ilgili yorumlar, fıkhî yorumlar ve tasavvufi yorumlar 

olarak sınıflandırabiliriz.

S
Duygu, istek ve düşünceleri farklı olan insanların 

yaşam şekilleri de farklı olur mu?                               

http://www.bakimliyiz.com/resim/maturidi.jpg 

Erişim tariihi: 12.03.2016

Semerkant'ta sonradan türbe haline getirilmiş, İmam Maturidi'nin kabri.

Yukarıdaki metinden, İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini bularak, 

yazınız.                                                                                                  

Etkinlik

Yazalım
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Maturîdilik daha çok Orta Asya ve Türkler arasında yayılmıştır. 

Maturîdilik, akılcı bir bakış açısıyla özellikle Selçuklular 

döneminde, birçok bilim adamının yetişmesinde etkili olmuştur. 

c. Şiilik: “Şia” taraftar anlamına gelir. Şia, Hz. Ali'nin, Hz. 

Muhammed'den sonra halife olmasını isteyenlerin oluşturduğu 

gruba verilen bir isimdir. Siyasi nedenlerle ortaya çıkmış bir 

mezheptir. 

Kerbela olayından sonra daha da belirginleşen Şiilik, ilk önceleri 

siyasi bir grup olarak ortaya çıktı. Peygamberimizin bazı 

olaylardaki söz ve tutumlarını delil göstererek, Hz. Ali'nin ve 

onun soyundan gelenlerin halife olması gerektiği yorumunu 

kabul ederler. Hz. Ali'nin soyundan gelen, on iki imam, olarak 

adlandırdıkları, belli kişilerin günahsız olduğu yorumuyla, 

Eş'arîlik ve Maturîdilikten ayrılırlar. Bu nedenle Eş'arîler ve 

Maturîdiler kendilerini “Ehl-i Sünnet” olarak adlandırmışlardır. 

Şiiler ise, ehl-i sünnetten farklı yorumlarıyla kendisini “Şia” 

olarak adlandırmıştır. 

Şiilik, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan bölgesinde yaygındır.

Yukarıdaki metinden, inanç ekollerinin farklı görüşlerini karşılaştırmalı olarak 

yazalım.

Etkinlik

Karşılaştıralım

Eş'arîlik Maturîdilik Şiilik

3.1. İnançla İlgili Yorumlar

 İslam dininin inanç konusundaki öğretilerini açıklamak, 

an latmak,  soru lan soru lara cevap vererek,  inanc ı 

sağlamlaştırmak amacıyla yapılan yorumlardır. 

İslam dininin inanç esasları; Allah'ın varlığına ve birliğine 

inanmayı ifade eden, tevhit inancı, peygamberlere, meleklere, 

ilahi kitaplara, ahrete ve kadere imandır. İnançla ilgili yorumlarda 

bu esaslara ekleme veya çıkarılma yapılmamıştır. Ancak İslam 

bilginleri, inanç esaslarını, farklı yorumlarla açıklamışlar ve bu 

yorumları kabul edenler, farklı ekolleri oluşturmuşlardır.  

Bunlardan günümüze kadar gelenler;

a. Eş'arilik:  Ebu'l Hasan El Eş'ari'nin inanç 

konusundaki yorumları sonucunda ortaya çıkan inanç 

ekolüdür. Onun görüşlerini benimseyenler, Eş'arîlik 

ekolünü oluşturmuştur. Genel olarak Eş'arî'nin yaptığı 

farklı yorumun temeli şudur; “Akıl vahyi anlamak için 

bir araçtır. Vahiy olmadan, insan aklıyla iyiyi kötüyü 

bilemez. Bu nedenle Kur'an'da ne diyorsa akıl ona 

uymalıdır. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı 

için çirkindir.” Eş'arî,  naklin (vahyin, Kur'an'ın), akıldan 

önce geldiğini vurgulamış ve bu yöntemle yorumlar 

yapmıştır.

Eş'arîlik, Irak, Suriye, Mısır'da ve daha çok Arap 

ülkelerinde yayılmıştır. 

b. Maturîdilik: İmam Maturîdi'nin inanç konusundaki 

yorumları sonucunda ortaya çıkan ekoldür. Maturîdi'nin 

görüşlerini benimseyenler, bu ekolü oluşturmuştur. 

Genel olarak, bu farklı yorumun temeli şudur: “İnsan 

aklıyla Allah'ın varlığını, iyiyi, kötüyü bulabilir. Allah, 

insan aklının iyi gördüğü bir şeyi emreder, kötü gördüğü 

bir şeyi de yasaklar. Allah her şeyi bir sebep için 

yaratmıştır ve insan aklı bunu anlar.”

Maturîdi, aklı ön plana almıştır. Aklın kavrayamadığı bir 

şeyi, Allah'ın emretmeyeceğini vurgulamıştır. Akılcı bir 

yaklaşımla yorumlar yapmıştır.
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Maturîdilik daha çok Orta Asya ve Türkler arasında yayılmıştır. 

Maturîdilik, akılcı bir bakış açısıyla özellikle Selçuklular 

döneminde, birçok bilim adamının yetişmesinde etkili olmuştur. 

c. Şiilik: “Şia” taraftar anlamına gelir. Şia, Hz. Ali'nin, Hz. 

Muhammed'den sonra halife olmasını isteyenlerin oluşturduğu 

gruba verilen bir isimdir. Siyasi nedenlerle ortaya çıkmış bir 

mezheptir. 

Kerbela olayından sonra daha da belirginleşen Şiilik, ilk önceleri 

siyasi bir grup olarak ortaya çıktı. Peygamberimizin bazı 

olaylardaki söz ve tutumlarını delil göstererek, Hz. Ali'nin ve 

onun soyundan gelenlerin halife olması gerektiği yorumunu 

kabul ederler. Hz. Ali'nin soyundan gelen, on iki imam, olarak 

adlandırdıkları, belli kişilerin günahsız olduğu yorumuyla, 

Eş'arîlik ve Maturîdilikten ayrılırlar. Bu nedenle Eş'arîler ve 

Maturîdiler kendilerini “Ehl-i Sünnet” olarak adlandırmışlardır. 

Şiiler ise, ehl-i sünnetten farklı yorumlarıyla kendisini “Şia” 

olarak adlandırmıştır. 

Şiilik, İran, Irak, Suriye, Azerbaycan bölgesinde yaygındır.

Yukarıdaki metinden, inanç ekollerinin farklı görüşlerini karşılaştırmalı olarak 

yazalım.

Etkinlik

Karşılaştıralım

Eş'arîlik Maturîdilik Şiilik

3.1. İnançla İlgili Yorumlar

 İslam dininin inanç konusundaki öğretilerini açıklamak, 

an latmak,  soru lan soru lara cevap vererek,  inanc ı 

sağlamlaştırmak amacıyla yapılan yorumlardır. 

İslam dininin inanç esasları; Allah'ın varlığına ve birliğine 

inanmayı ifade eden, tevhit inancı, peygamberlere, meleklere, 

ilahi kitaplara, ahrete ve kadere imandır. İnançla ilgili yorumlarda 

bu esaslara ekleme veya çıkarılma yapılmamıştır. Ancak İslam 

bilginleri, inanç esaslarını, farklı yorumlarla açıklamışlar ve bu 

yorumları kabul edenler, farklı ekolleri oluşturmuşlardır.  

Bunlardan günümüze kadar gelenler;

a. Eş'arilik:  Ebu'l Hasan El Eş'ari'nin inanç 

konusundaki yorumları sonucunda ortaya çıkan inanç 

ekolüdür. Onun görüşlerini benimseyenler, Eş'arîlik 

ekolünü oluşturmuştur. Genel olarak Eş'arî'nin yaptığı 

farklı yorumun temeli şudur; “Akıl vahyi anlamak için 

bir araçtır. Vahiy olmadan, insan aklıyla iyiyi kötüyü 

bilemez. Bu nedenle Kur'an'da ne diyorsa akıl ona 

uymalıdır. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı 

için çirkindir.” Eş'arî,  naklin (vahyin, Kur'an'ın), akıldan 

önce geldiğini vurgulamış ve bu yöntemle yorumlar 

yapmıştır.

Eş'arîlik, Irak, Suriye, Mısır'da ve daha çok Arap 

ülkelerinde yayılmıştır. 

b. Maturîdilik: İmam Maturîdi'nin inanç konusundaki 

yorumları sonucunda ortaya çıkan ekoldür. Maturîdi'nin 

görüşlerini benimseyenler, bu ekolü oluşturmuştur. 

Genel olarak, bu farklı yorumun temeli şudur: “İnsan 

aklıyla Allah'ın varlığını, iyiyi, kötüyü bulabilir. Allah, 

insan aklının iyi gördüğü bir şeyi emreder, kötü gördüğü 

bir şeyi de yasaklar. Allah her şeyi bir sebep için 

yaratmıştır ve insan aklı bunu anlar.”

Maturîdi, aklı ön plana almıştır. Aklın kavrayamadığı bir 

şeyi, Allah'ın emretmeyeceğini vurgulamıştır. Akılcı bir 

yaklaşımla yorumlar yapmıştır.
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Etkinlik

Yazalım

Ali'nin soyundan gelen, on iki imamın günahsız olduğu ve on iki 

imamın sözlerinin de hadis olarak kabul edilmesi yorumu 

vardır. Caferîlik, İran, Irak, Türkiye ve Azerbaycan gibi 

ülkelerde yayılmıştır.

Fıkhî mezhepler nasıl oluşmuştur? Yazınız.

3.2.  . Fıkhî Yorumlar

Düşünelim!

Fıkıh, İslam hukuku demektir. İslam dininde, günlük 

hayattaki olayların, davranışların ve ibadetlerin uygulanması ile 

ilgili yorumlar yapılmış ve mezhepler ortaya çıkmıştır. Dinin 

uygulanması alanında yapılan fıkhî yorumlardan günümüze 

kadar gelenler; Hanefîlik, Şafiîlik, Malikîlik, Hanbelîlik, 

Caferîlik'tir.

a. Hanefîlik: İmam-ı Âzam Ebu Hanife'nin yorum ve 

görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu bir mezheptir. 

Ebu Hanife, akıl ile fikir yürütmeyi ve dini yorumlarında, 

insanların yararına olmayı amaç edindiği için, onun 

yorumları geniş coğrafyalara yayılmıştır.  Hanefîliğin 

Türkiye, Hindistan, Pakistan, Balkanlar, Afganistan, 

Irak, Suriye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde 

mensupları bulunmaktadır.

b. Şafiîlik: Asıl adı Muhammed olan, İmam Şafi'nin 

yorum ve görüşlerini benimseyenlerden oluşan 

mezheptir. Şafiîliğin, Türkiye, Mısır, Güney Arabistan, 

Endonezya ve Malezya'da mensupları bulunmaktadır.

c. Malikîl ik:  Mal ik bin Enes' in yorumlar ını 

benimseyenlerden oluşan bir mezheptir. Diğerlerinden 

en önemli farkı, Medine halkının uygulamalarını daha 

çok dikkate almasıdır. Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesi, 

Fas, Cezayir, Tunus, Sudan gibi ülkelerde mensupları 

bulunmaktadır.

d. Hanbelîlik: Ahmed bin Hanbel'in yorumlarını 

benimseyenlerin oluşturduğu bir mezheptir. Ahmed bin 

Hanbel, büyük bir hadis bilgini olduğu için yorumlarını 

daha çok hadisler üzerinden yapmıştır. Hanbelîlik, 

Suudi Arabistan, Suriye, Filistin ve Mısır'da yayılmıştır.

e. Cafer î l ik :  Ca fe r- i  Sad ık ' ı n  yorumlar ın ı 

benimseyenlerin oluşturduğu mezheptir. Caferîlikte 

diğer mezheplerdeki inanç esaslarına ilave olarak, Hz. 

S
“Akıl, akıldan üstündür.” atasözü hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Etkinlik

Yazalım

Ali'nin soyundan gelen, on iki imamın günahsız olduğu ve on iki 

imamın sözlerinin de hadis olarak kabul edilmesi yorumu 

vardır. Caferîlik, İran, Irak, Türkiye ve Azerbaycan gibi 

ülkelerde yayılmıştır.

Fıkhî mezhepler nasıl oluşmuştur? Yazınız.

3.2.  . Fıkhî Yorumlar

Düşünelim!

Fıkıh, İslam hukuku demektir. İslam dininde, günlük 

hayattaki olayların, davranışların ve ibadetlerin uygulanması ile 

ilgili yorumlar yapılmış ve mezhepler ortaya çıkmıştır. Dinin 

uygulanması alanında yapılan fıkhî yorumlardan günümüze 

kadar gelenler; Hanefîlik, Şafiîlik, Malikîlik, Hanbelîlik, 

Caferîlik'tir.

a. Hanefîlik: İmam-ı Âzam Ebu Hanife'nin yorum ve 

görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu bir mezheptir. 

Ebu Hanife, akıl ile fikir yürütmeyi ve dini yorumlarında, 

insanların yararına olmayı amaç edindiği için, onun 

yorumları geniş coğrafyalara yayılmıştır.  Hanefîliğin 

Türkiye, Hindistan, Pakistan, Balkanlar, Afganistan, 

Irak, Suriye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde 

mensupları bulunmaktadır.

b. Şafiîlik: Asıl adı Muhammed olan, İmam Şafi'nin 

yorum ve görüşlerini benimseyenlerden oluşan 

mezheptir. Şafiîliğin, Türkiye, Mısır, Güney Arabistan, 

Endonezya ve Malezya'da mensupları bulunmaktadır.

c. Malikîl ik:  Mal ik bin Enes' in yorumlar ını 

benimseyenlerden oluşan bir mezheptir. Diğerlerinden 

en önemli farkı, Medine halkının uygulamalarını daha 

çok dikkate almasıdır. Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesi, 

Fas, Cezayir, Tunus, Sudan gibi ülkelerde mensupları 

bulunmaktadır.

d. Hanbelîlik: Ahmed bin Hanbel'in yorumlarını 

benimseyenlerin oluşturduğu bir mezheptir. Ahmed bin 

Hanbel, büyük bir hadis bilgini olduğu için yorumlarını 

daha çok hadisler üzerinden yapmıştır. Hanbelîlik, 

Suudi Arabistan, Suriye, Filistin ve Mısır'da yayılmıştır.

e. Cafer î l ik :  Ca fe r- i  Sad ık ' ı n  yorumlar ın ı 

benimseyenlerin oluşturduğu mezheptir. Caferîlikte 

diğer mezheplerdeki inanç esaslarına ilave olarak, Hz. 

S
“Akıl, akıldan üstündür.” atasözü hakkında ne düşünüyorsunuz?
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c. Mevlevîlik: Mevlana Celaleddin Rumî tarafından yorumlanan 

tasavvufi anlayışa Mevlevilik denir. Mevlana, İslam dinindeki 

hoşgörüyü dünyaya tanıtmıştır. İnsanın hırs ve kötü huylardan 

kurtulması ve güzel ahlaklı olmasını amaç edinmiştir. Mevlevi 

dervişler, ney ve kudüm eşliğinde, ellerini iki yana açıp dönerek, 

“Sema” yaparlar. Mevlana, “Mesnevî” adlı eserinde ibret verici 

hikâyeler ve veciz sözlerle insanların gönlünde yer almaktadır. 

Mevlevîlik; Anadolu'da ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmıştır. 

d. Alevîlik-Bektaşîlik: Hz. Ali'yi seven, sayan ve ona taraftar olan 

kişiye Alevî denir. Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul eden, 

Ehl-i Beyt sevgisini ön plana çıkaran Hacı Bektaş Veli'nin görüşleri 

etrafında toplanan tasavvufi bir yorumdur. Hacı Bektaş Veli'nin, 

Anadolu'da ve Balkanlarda İslam'ın yayılmasına ve Türklerin birlik 

beraberliğinin oluşmasına büyük katkıları olmuştur. 

Alevilik-Bektaşilikte, insan sevgisi, hak ve adalet temel ahlaki 

ilkelerdir. Bağlama eşliğinde söylenen deyişlerde bu ilkeler ve Ehl-i 

Beyt sevgisi vurgulanır. Alevi-Bektaşiler, belli zamanlarda bir araya 

toplanarak “Cem” yaparlar. Dualar ve deyişler eşliğinde, insanlara 

ahlaki ilkeler hatırlatılır. Kul hakkına son derece dikkat edilir. 

Cemlerde, kadın erkek birlikte, eller iki yana açılarak, hem kendi 

etrafında hem de halka şeklinde dönülerek “Semah” yapılır. Böylece 

nefsi kötülüklerden arındırıp, sevgiyle doldurmayı amaçlarlar. 

Alevîlik-Bektaşîlik, Türk kültürüne özgü, tasavvufi bir yorumdur. 

Bunun için Anadolu'da ve Türkler arasında yaygındır.

 Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İ�kadi İslam Mezhepleri, s. 232.

h�p://www.orkidemce.info/wp-content/uploads/2015/11/semah.jpg 

Erişim tariihi, 12.03.2016

Alevilik-Bektaşilik geleneğinde, Allah'a gönül yoluyla bağlanmayı ifade eden; Semah.

3.3.  Tasavvufî Yorumlar

İslam dininin ahlak ile ilgili öğütlerini, kendine özgü yöntemlerle 

açıklayan yorumlara tasavvufî yorumlar denir. Tasavvuf, insanın Allah'a 

yakınlaşması için insanın olgunlaşmasını ve ahlakî ilkeleri ön plana çıkarır. 

İnsanın gönlünü, duygularını etkileyen şiirler, veciz sözler ve ilahiler müzik 

eşliğinde söylenir. Bu nedenle edebiyat ve musiki alanında yer alan, Türk 

Tasavvuf Edebiyatı ve Türk Tasavvuf Musikisi oluşmuştur. Türk kültüründe 

Hoca Ahmed Yesevî, Mevlana, Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Hacı Bektaş 

Veli, Hacı Bayram Veli gibi şahsiyetler, örnek yaşantıları ve şiirleri ile halkın 

gönlünde sevgi ve saygıyla anılırlar. 

a. Yesvîlik: Hoca Ahmet Yesevî, Türkistan ereni olarak 

tanınmıştır. Allah inancını ve sevgisini, insan sevgisine 

bağlamıştır. Kalp kırmamaya, yalan söylememeye, hak ve 

hukuka, helal kazanca dikkat edenlerin erdemli insan olacağını 

vurgulamıştır. Yesevîlik, Türkistan'da doğup, Orta Asya ve 

Balkanlara yayılmıştır.

b. Nakşibendîlik: Bahauddin Nakşidend, mensuplarının 

kalbini dünya sevgisinden, Allah sevgisine bağladığı için bu 

anlamdaki Nakşîbend ismini almıştır. Nefsini terbiye etmeyi 

hedefleyen Nakşibendî'nin görüşleri etrafında toplananlar, 

Türkistan, Anadolu ve Hindistan'da yayılmıştır.

Etkinlik

h�ps://www.google.com.tr/search?q=mevlevilik 

Erişim tariihi; 12.03.2016

Mevlevilerde, Hak'tan aldığını halka vermeyi simgeleyen ve 

Allah'a gönül yoluyla yaklaşmak için yapılan Sema.

http://www.orkidemce.info/wp-content/uploads/2015/11/semah.jpg
https://www.google.com.tr/search?q=mevlevilik
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c. Mevlevîlik: Mevlana Celaleddin Rumî tarafından yorumlanan 

tasavvufi anlayışa Mevlevilik denir. Mevlana, İslam dinindeki 

hoşgörüyü dünyaya tanıtmıştır. İnsanın hırs ve kötü huylardan 

kurtulması ve güzel ahlaklı olmasını amaç edinmiştir. Mevlevi 

dervişler, ney ve kudüm eşliğinde, ellerini iki yana açıp dönerek, 

“Sema” yaparlar. Mevlana, “Mesnevî” adlı eserinde ibret verici 

hikâyeler ve veciz sözlerle insanların gönlünde yer almaktadır. 

Mevlevîlik; Anadolu'da ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılmıştır. 

d. Alevîlik-Bektaşîlik: Hz. Ali'yi seven, sayan ve ona taraftar olan 

kişiye Alevî denir. Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul eden, 
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h�p://www.orkidemce.info/wp-content/uploads/2015/11/semah.jpg 

Erişim tariihi, 12.03.2016
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Etkinlik

h�ps://www.google.com.tr/search?q=mevlevilik 

Erişim tariihi; 12.03.2016

Mevlevilerde, Hak'tan aldığını halka vermeyi simgeleyen ve 

Allah'a gönül yoluyla yaklaşmak için yapılan Sema.

http://www.orkidemce.info/wp-content/uploads/2015/11/semah.jpg
https://www.google.com.tr/search?q=mevlevilik
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4.  İslam Düşüncesindeki Yorum Biçimleri Birer Zenginliktir

Sınıfınızda bir konu üzerinde konuşulurken, farklı yorumlar 

yapılınca ne düşünüyorsunuz?                                                                                                                                                                                           

Düşünelim!

İslam düşüncesindeki farklı anlayışların sonucunda; inançla ilgili 

yorumlar, fıkhi yorumlar ve tasavvufi yorumlar ortaya çıkmıştır. Bunlar 

dini, farklı bölgelerde ve farklı kültürlerdeki insanların daha iyi anlamasını 

ve uygulamasını sağlamaktadır.  Dindeki yorum biçimleri, farklı kişilik 

yapısında ve farklı bilgi düzeyindeki insanların da dini anlaması ve 

uygulaması bakımından kolaylık sağlamaktadır.

İslam düşüncesindeki yorum biçimleri ne kadar farklı olsa da 

hepsinde, inanç esasları, ibadetler ve ahlak ilkeleri aynıdır. Ancak değişik 

uygulamalar yapılmaktadır. Bu din anlayışlarının hiç birisi diğerinden 

üstün veya aşağı değildir. Herkesin yorum biçimi kendi şartları göz 

önünde bulundurulduğunda doğrudur. Öyleyse aynı dine inananlar 

arasındaki bu yorum biçimleri, birbirlerine karşı kin, nefret ve 

düşmanlığa, ayrımcılığa sebep olmamalıdır. İslam âlimleri bu farklı 

yorumları yaptıklarında diğer yorum biçimlerini küçümsememişler, 

saygıyla karşılamışlardır.

İslam dinindeki farklı yorum biçimlerini birer renk ve zenginlik 

S

Farklı yorum biçimleri, İslam düşüncesine renk ve çeşitlilik 
katan zenginliktir.

Etkinlik

Yorumlayalım

Bir bahçeye giremezsen,

Durup seyran eyleme.

Bir gönül yapamazsan,

Yıkıp viran eyleme.

 ………………………………..

Gelin tanış olalım, 

İşi kolay kılalım.

Sevelim sevilelim, 

Dünya kimseye kalmaz.

……………………………………

İlim, ilim bilmektir, 

İlim kendin bilmektir.

Sen kendini bilmezse,

Bu nice okumaktır.

………………………………….

               Yunus Emre

Eden, kendisine eder,

Yapan, bulur ve çeker. Unutma! 

Kazanmak, koca bir ömür ister. 

Kaybetmeye ise anlık bir gaflet yeter.

                Mevlana

Yukarıdaki şiirleri okuyup, anladıklarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Sevgi varken, nefret niye?

Barış varken, savaş niye?

Kardeşlik varken, didişmek niye?

Dostluk varken, düşmanlık niye?

Hoşgörü varken, bağnazlık niye?

Özgürlük varken, tutsaklık niye?

Adalet varken, haksızlık niye?

           Hacı Bektaş Veli

· Allah ile gönül arasında perde 

yoktur.

· Çalışmadan geçinenler bizden 

değildir.

· Nefsine, hiddetine, eline, beline, 

diline hâkim ol.

· Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

· İncinsen de incitme.

       

  Hacı Bektaş Veli
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Mevlâna, Hacı Bektâş-i Veli ve Haram inek

Bir adamcağız haram yoldan para kazanıp bununla kendisine bir 

inek alır. Neden sonra, yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir 

şey yapmış olmak için bunu Hacı Bektâş-i Veli'nin dergâhına kurban 

olarak bağışlamak ister. (O zamanlar dergâhlar aynı zamanda aşevi 

işlevi görüyordu.)

Durumu Hacı Bektâş-i Veli 'ye anlatır ve Hacı Bektâş-i Veli helal 

değildir diye bu kurbanı geri çevirir. Bunun üzerine adam Mevlevi 

dergahına gider ve aynı durumu Mevlâna'ya anlatır, Mevlâna ise bu 

hediyeyi kabul eder.

Adam aynı şeyi Hacı Bektâş-i Veli 'ye de anlattığını ama onun 

bunu kabul etmemiş olduğunu söyler ve Mevlâna'ya bunun sebebini 

sorar.

Mevlâna şöyle der:

- Biz bir karga isek Hacı Bektâş-i Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe 

konmaz. O yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul 

etmeyebilir.

Adam üşenmez kalkar Hacı Bektâş-i Veli dergahı'na gider ve Hacı 

Bektâş-i Veli'ye, Mevlâna'nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun 

sebebini bir de Hacı Bektâş-i Veli'ye sorar.

Hacı Bektâş-i Veli de şöyle der:

- Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlâna'nın gönlü okyanus gibidir. 

Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin 

gönlü kirlenmez. Bu sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir.

http://www.sezg�ler.com/h�kaye/yasanm�s-h�kayeler 

Erişim tarihi; 21.02.2016

Etkinlik

Yorumlayalım

olarak kabul etmeliyiz. Her bir yorumun kendi bölgesinde, uygulama kolaylığı 

olduğunu düşünerek onlara saygılı olmalıyız. Çünkü bunlar dinin aslı değil, dinin 

yorumlarıdır, din anlayışlarıdır. 

İnsanlar sürekli toplumsal değişim yaşamaktadırlar. Bilgi, görgü, örf ve 

adetlerinde, ekonomik ve siyasi görüşlerinde de değişim olmaktadır. Bütün bunlar, 

dinde farklı yorum biçimlerinin ortaya çıkmasının doğal bir durum olduğunu 

gösterir.

Din anlayışındaki yorum biçimleri, oluşumlar, hiçbir zaman dinin aslını 

değiştirmeye yönelik değildir, dinin özüne ters düşmeden yapılan yorumlardır. Bu 

yorum biçimleri Kur'an ve sünneti göz önünde bulundurarak yapılmıştır. Bu yüzden 

dinde zenginlik olarak görülmelidir. Çünkü insanlar kendi düşünce ve yorumlarını 

özgür iradeleri ile seçmekte ve istediği gibi uygulamaktadırlar. 

Dikkat edilmesi gereken bir konu da; bazı mezhep ve tarikatlar 

kullanılarak Müslümanlar arasında kin, nefret ve düşmanlıklar oluşturmak 

isteyenler olabilmektedir. Böyle durumlar karşısında, İslam dininde kin, nefret ve 

düşmanlığın asla olmadığını, farklı düşünce ve inançtaki insanların da haklarının 

savunulduğunu bilmeliyiz.

Unutmayalım ki peygamberimiz zamanında bu yorum biçimlerinin hiç 

birisi yoktu. Hz. Muhammed ve halifeler döneminde insanların bir mezhebi de 

yoktu. Bunlar daha sonraki dönemlerde, siyasi ve toplumsal sebeplerle ortaya 

çıkmıştır. Öyleyse mezhepleri ve diğer yorum biçimlerini dinin aslı gibi görmek, 

sadece kendi görüşünü doğru kabul etmek yanlış bir tutumdur.

Mevlana ve Hacı Bektaş Veli arasında yaşanan hikâyeyi okuyunuz, çıkardığınız 
sonuçları sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

http://www.sezgiler.com/hikaye/yasanmis-hikayeler
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http://www.sezgiler.com/hikaye/yasanmis-hikayeler
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Hz. Ali'nin temsili 

resmi. Çift uçlu “Zülfikar” 

adl ı  k ı l ıc ı  i le“Al lah' ın 

aslanı” unvanını almıştır. 

H z .  A l i  ( a s ) 

hicretten 23 yıl önce 

Receb ayının onüçüncü 

g ü n ü n d e  M e k k e ´ d e 

Kâbe´nin içinde dünyaya 

geldi. Babası Ebu Talib 

a n n e s i  E s a t ,  K ı z ı 

Fatime´dir. 6 yaşında iken 

Peygamberimiz onu kendi evine götürdü. Terbiye ve himayesini üstlendi. Hz. Ali, 

peygambere ilk inanlardandır. O her zaman Hz. Peygamber ile beraberdi.

Hz. Muhammed, Medine'ye hicret ettiği gece kâfirler Peygamberin evine 

gelip onu öldürmek istediklerinde, Hz. Ali yatağına yatmıştı. Hz. Ali, peygamberin 

kızı Hz. Fatima'nin eşi idi. Hz. Muhammed, Medine'ye hicret ettiğinde müminler 

arasında kardeşlik ilan etti ve Hz. Ali'yi kendi kardeşi olarak seçti.

Resulullah döneminde gerçekleşen savaşların çoğunda, Müslümanların 

zaferi, Hz. Ali'nin kılıcıyla gerçekleşmiş, bu savaşlardaki fetihleri nedeni ile Hz. 

Muhammed, ´Ali´den yiğit ve Zülfikar'dan başka kılıç yoktur, diye Hz. Ali'yi 

övmüştür. Caferi inancına göre, Hz. Ali, ilahi emir gereği Hz. Peygamber'in halifesi 

olan 12 İmamların ilkidir. 

Hz. Ali, Hicretin 35. yılında Müslümanların dördüncü halifesi oldu. Hz. Ali, 

geçmişteki valilerin çoğunun iş başında olmalarını uygun görmeyince, onları 

azledip layık gördüğü kimseleri tayin etti. Bu arada birtakım insanlar şahsi 

çıkarları için ona muhalefet edip Cemel, Siffin ve Nehrevan savaşlarında ona karşı 

savaştılar.

 Hz. Ali, takvada, hakka ibadet etmekte, cesarette, yiğitlikte sahabe 

arasında tekti.  Hz. Ali, adaleti ile hiç kimseye bir ayrıcalık tanımaz, herkese eşit 

davranırdı.

Hz. Ali, ilimde ashabın en bilgilisi idi. Hz. Muhammed “Ben ilmin 

şehriyim, Ali´de kapısıdır.” buyurmuştur. 

 Hz. Ali, hicretin 40. yılında Ramazan ayının 19. gününün sabahı Kufe 

camiinde sabah namazını kılarken İbn-i Mülcem'in zehirli kılıcıyla aldığı darbe 

sonucu Ramazan´ın 21. günü şehit olmuştur. Hz. Ali'nin Türbesi Irak'ın Necef 

şehrindedir.

h�p://www.renklinot.com/kultursanat/hz-alinin-haya�.html 

Erişim tarihi: 21.02.2016

5.  Dinde Zorlama Yoktur

Büyükleriniz size zorla herhangi bir iş yaptırsalar ne 

hissedersiniz?                                                                                                                                                                            

Düşünelim!

İnsan aklı ile doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt etme 

yeteneği kazanır. Davranışlarını da özgür iradesi ile seçer. Din insanların 

kendi özgür irade ve istekleri ile seçtiği inanç, ibadet ve ahlak ilkeleridir. 

İnsana zorla, baskıyla herhangi bir şeyi yaptırmak, insanın yapısına da 

ters düşen, insanı huzursuz eden bir durumdur. Din konusunda da 

insana baskı ve zorlama yapılması, hem insanın yapısına hem de dine 

uymaz. İnsan doğru inancı, ibadeti ve güzel davranışları ancak kendi 

isteği ile seçerse değer kazanır. Zorla bir dini kabul etmenin ya da zorla 

güzel bir davranışta bulunmanın bir değeri yoktur. Bu konuda Kur'an-ı 

Kerim'de; “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ve eğrilik birbirinden 

ayrılmıştır.” 
1
 buyrulmuştur. 

İslam dininin insanın özgür iradesi ve isteği ile seçilmesi 

gerektiğini, Kur'an şöyle bildirir; “De ki: İşte Rabbiniz tarafından 

hak (Kur'an) geldi. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr 

etsin…”
2
 

Peygamberimiz Hz. Muhammed de İslam dinine insanları davet 

ederken hiçbir zaman zorlama ve baskı yapmamıştır. Sadece Allah'tan 

aldığı vahiyleri, insanlara iletmiş ve elçilik görevini yapmıştır. Ona 

inanmayan, karşı çıkan ve kötülük yapanları bile Mekke'yi fethettiği 

zaman affetmiş, inançlarında serbest olduklarını söylemiştir. 

Peygamberimizin bu insani yaklaşımları sonucunda kısa sürede birçok 

insan, İslam dinini tercih etmiştir.

Kur'an ve sünnete baktığımızda, İslam dininde zorlama ve 

baskı olmadığını görüyoruz. Bu nedenle inananlar dini anlamak ve 

uygulamak konusunda istediği yorum biçimini benimseme ve istediği 

gibi uygulama hakkına sahiptir. 

S

Etkinlik

Cevaplayalım

Metne göre dinde niçin zorlama yoktur? 

1
Bakara suresi, 256. ayet.

2
Kehif suresi, 29. ayet
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5. “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk ve eğrilik birbirinden ayrılmıştır.”

 “De ki: İşte Rabbiniz tarafından hak (Kur'an) geldi. Öyleyse dileyen 

iman etsin, dileyen inkâr etsin…”

Yukarıdaki ayetlerden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A. Dinde zorlama olmadığı.

B. İnsanların dinlerini kendi özgür iradeleri ile seçmeleri gerektiği.

C. İnsanların İslam dinine girmeye zorlanabileceği.

D. Kur'an'ın Allah tarafından gönderildiği ve insanların inanıp inanmamakta özgür 

olduğu.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Din ve din anlayışı kavramlarını tanımlayınız.

2. Din anlayışındaki farlı yorumların sebeplerini söyleyiniz.

3. Din anlayışındaki farklı yorumların sonucunda hangi tür oluşumlar ortaya 

çıkmıştır?

4. Din anlayışındaki yorum biçimleri niçin zenginliktir? Açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi inanç ile ilgilidir?

A. Maturîdilik             B. Hanefîlik          

C. Mevlevîlik            D. Alevîlik

2. Aşağıdakilerden hangisi, fıkhî yorumlardandır?

A. Eş'arîlik                   B. Caferîlik               

C. Bektaşîlik          D. Yesevîlik

3. Aşağıdakilerden hangisi tasavvufî bir yorumdur?

A. Maturîdilik             B. Malikîlik                

C. Hanbelîlik           D. Mevlevîlik

4. Aşağıdakilerden hangisi, din anlayışında farklı yorumların 

sebeplerinden değildir?

A. İslam bilginlerinin kişisel yapılarının farklı olması.

B. İslam bilginlerinin yaşadıkları ortam ve kültürün farklı olması.

C. İslam bilginlerinin yaşadığı toplumsal değişim.

D. İslam bilginlerinin bilgi ve görgü seviyelerinin aynı olması.
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“ ” ünitesinin sonunda İslam Düşüncesindeki Yorum Biçimlerini Öğreniyorum

neleri, ne kadar öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin karşısındaki 

kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanını   “√”   ile işaretleyiniz.

“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.”

“Bunu kısmen yapabiliyorum.”

“Hayır, bunu yapamıyorum.”

Değerlendirmenizin sonunda “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde 
işaretlediğiniz konuları tekrar gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

5

6

Din ve din anlayışı kavramlarının tanımını 
söyleyebilirim.

Din ve din anlayışı arasındaki farkları 
söyleyebilirim.

Din anlayışındaki farklı yorumların 
sebeplerini söyleyebilirim.

Din anlayışındaki yorum biçimlerini 
sınıflandırabilirim.

Din anlayışındaki yorum biçimlerini 
açıklayabilirim.

Din anlayışındaki yorum biçimlerinin niçin 
zenginlik olduğunu açıklayabilirim.

Dinde zorlama olmadığını ayetlerle 
açıklayabilirim.
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Öğrenme Alanı

DİĞER DİNLER
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Dinler Arası İlişkileri

Öğreniyorum

Ünitemize Hazırlanalım

Dinlerin ortak yönleri nelerdir? Araştırınız.

İslam dininin diğer dinlere bakışı nasıldır? Araştırınız.

Farklı dinden olan insanlar birbirlerine nasıl davranıyorlar? Gözlemleyiniz.

“İslam” sözcüğünün anlamını sözlüklerden araştırınız.
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Metinden  çıkardığınız sonucu yazınız.

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

Etkinlik

Cevaplayalım

akımlar denilen inanç biçimleri de vardır.

İlahi dinlerin kendi aralarında benzer yönleri olduğu gibi, beşeri dinlerin de 

kendi aralarında benzer özellikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda bütün dinlerin 

amacı; insanın, kötülüklerden uzaklaşıp güzel ahlaklı olması ve 

olgunlaşmasıdır. Bütün dinler insanın inanç ve davranışlarına yönelik öğütleri 

içerir ancak her dinin farklı inançları ve ibadet şekilleri, hayat görüşleri vardır. 

Genel olarak, insanlar dünyaya geldikleri toplumun inançlarını benimserler. 

Yaşayıp büyüdükleri toplumun yaşam şeklini, kültürünü, değerlerini yaşatırlar. Bu 

nedenle herkesin dini kendisi için gerçektir, doğrudur. 

Bir dine inananlar, diğer dinler hakkında bilgi sahibi olabilir, birtakım 

karşılaştırmalar yapabilirler. Fakat bu insanların inançlarını değiştirmelerine 

nadiren sebep olur ve bunlar bireysel boyutta kalır. Çünkü dinler, bir inanç 

konusudur ve insanların kültürünün bir parçasıdır. 

Bütün dinler, belli ilkelere inanmak ve buna uygun davranışlar ortaya 

koymak bakımından aynı noktada birleşirler. Herhangi bir dine inanan insan, diğer 

dinlerin de kendileri gibi inançları olduğunu ve onunla ilgili ibadet ve 

davranışlarının olacağını, herkesin kendi dininin kendisi için doğru olduğunu bilmeli 

ve bu durumu kabullenmelidir. 

Kur'an-ı Kerim'de Kâfurun suresinde, Mekke'de Allah'tan başka ilahlar 

edinmiş, putperest müşriklere hitaben; “De ki; Ey Kâfirler! Ben sizin 

taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptığıma tapmazsınız, ben sizin 

taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. 

Sizin dininiz size, benim dinim banadır.” buyrularak, herkesin kendi inancının 

ve ibadetinin kendisi için gerçek olduğu da vurgulanmıştır.

1.  Herkesin Dini Kendisi İçin Gerçektir

Düşünelim!S
Farklı dinlerden insanlar tanıyor musunuz? 

Farklı dinlerden insanları tanımak konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Günümüzde yaşayan dünya dinleri çeşitli şekillerde kategorize 

edilmiştir. Bunlardan birisi, din ilkelerini belirleyene göre yapılan 

sınıflandırmadır. Buna göre günümüzdeki dinler; ilahi dinler (semavi 

dinler) ve beşeri dinler olarak ikiye ayrılır. İkinci sınıflandırma da dinlerin 

yayıldığı bölgelere göre yapılmıştır.

İlahi dinler; Allah'ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği 

dinlerdir. Bu dinlere semavi dinler de denir. Allah'ın gönderdiği dinlerin 

hepsi aynı inanç esaslarını ve aynı ahlak ilkelerini bildirmektedir. Son 

ilahi din olan İslamiyet, önceki dinlerin olgunlaşmış halidir. Günümüzde 

mensubu bulunan ilahi dinler; Musevilik (Yahudilik), İsevilik 

(Hristiyanlık) ve İslamiyet'tir. 

Beşeri dinler; İnsanların ortaya koyduğu inanç esaslarıdır. 

Bunlar Hint dinleri olan; Hinduizm, Budizm, Caynizm, Sihizm'dir. Çin ve 

Japon dinleri olan; Konfüçyanizm, Taoizm, Şintoizm'dir. Bunların dışında 

Afrika'da bulunan bazı ilkel kabile dinleri de vardır. Beşeri dinler 

çoğunlukla bölgesel olarak yayılmış dinlerdir. Bunların dışında dini 
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Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmeler nedeniyle dünyanın diğer 

ucundaki insanlarla iletişim kurabilmekteyiz. Dünya siyaseti, ticari bağlantılar, 

göçler, eğitim, sağlık gibi nedenler ve ulaşım imkânlarının da artmasıyla farklı 

milletlerden olan insanlar aynı ülkede yaşamaktadırlar. Böylece farklı dinden olan 

insanlar birlikte yaşamak durumundadır.

 Farklı kültürlere sahip insanların bir arada barış içinde yaşayabilmesi için 

öncelikle farklılıkların doğal olarak görülmesi gerekir. Farklı dinlerden olan 

insanların da birbirlerinin inançlarına ve bu inançlarının bir sonucu olarak ortaya 

çıkan ibadet ve davranışlarına karşı saygılı olmaları gerekir. 

Din, insanların özgür irade ve istekleri ile seçtikleri inançlarıdır. Temel hak ve 

özgürlüklerden birisi de insanların inanç ve ibadetlerinde özgür olmalarıdır. İşte bu 

bilinçle hareket eden insanlar, inancı ne olursa olsun, birbirlerine insan olarak 

bakmayı, birlikte kardeşçe yaşamayı başarabilirler ve barış içinde yaşayabilirler. 

İnsanların farklı dinlere mensup olması, doğal bir durumdur. Farklı dinlerden 

olmak, dünya siyasetinde, ekonomisinde, anlaşmazlıklara, haksızlıklara veya 

savaşlara neden olacak bir durum değildir. Dinlerin huzurlu toplumlar oluşturmayı 

amaç edindiğini ve savunma haricinde adam öldürmeyi yasakladığını unutmayalım. 

Dinler arasındaki barış, dünyadaki kavga, anlaşmazlık ve savaşların bitmesi; 

dinleri doğru anlamakla sağlanabilir. 

Tarih boyunca ortaya çıkan savaşların asıl sebebi, gösterilmek istendiği gibi 

dinler değildir. Asıl sebep insandaki yönetme ve lider olma arzusudur. Daha çok 

toprağa sahip olup, güçlü olmak, diğer ülkeler üzerinde söz sahibi olmak, bencillik, 

üstün ırk olma düşüncelerinden kaynaklanır. Bu isteklerini gerçekleştirmek 

isteyenler, dinleri ve mezhepleri kullanmışlardır. Tarihte haçlı seferleri, Ortodoks-

Katolik savaşları, Almanya'da Hitlerin Yahudilere yaptığı katliamlar, Yavuz Sultan 

Selim ile Şah İsmail arasındaki savaşlar (İslamiyet'teki Sünni-Şii mezhepleri) din ve 

mezhep savaşları gibi görünse de aslında güç kazanarak dünyaya hükmetmek, 

dünyayıbyönetmek için yapılan savaşlardır. Bu savaşlarda liderler tarafından halkın 

inançları kullanılmıştır. Allah'ın gönderdiği ilahi dinlerde, güçlü olmak ve yönetmek 

adına savaş yapılmaz. Ancak saldırı karşısında insanların kendini savunması adına 

yapılan savunma savaşlarına izin verilir. 

İslam dinindeki “Cihat” kavramı mücadele etmek anlamındadır. Bu 

mücadele öncelikle insanın kendi nefsi ile olan, kötü duygu ve düşüncelerden 

2.  Dünya Barışı Dinler Arası Barışa Muhtaçtır

Düşünelim!S
 “Barış içinde yaşamak” size neler düşündürüyor? 

İnsanın huzurlu ve mutlu yaşayabilmesi için güven ortamına 

ihtiyaç vardır. Güven ancak barış ortamında sağlanabilir. Yaşadığımız her 

yerde güven ortamı ararız. Ailemizde, iş yerimizde, okulumuzda, yolda, 

mahallemizde bulunduğumuz insanlara güvenirsek ve onların güvenini 

kazanırsak ancak kendimizi güvende hissederiz, huzurlu ve mutlu 

oluruz.  

Barış içinde yaşamak, sadece savaşın olmaması anlamına 

gelmez. İnsanların birbirlerine karşı sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü, 

yardımlaşma ve dayanışma içinde olmasını da gerektirir. Kin, nefret, 

düşmanlık, kıskançlık, çekememezlik, tahammülsüzlük duyguları, hem 

bireysel olarak insanın iç huzurunu bozar hem de toplumda birtakım 

olumsuz tutum ve davranışlara sebep olur. Bu olumsuz duygular insanlar 

arasında sevgiyi, saygıyı yok eder. Bununla birlikte, hak ve özgürlüklerin 

uygulanmasına engel olur. Adalet yerine haksızlıklar başlar. Haksızlıklar, 

bireysel ve toplumsal barışı, güven ortamını bozar. Toplumda buna karşı 

isyanlar baş gösterir ve savaşlara neden olabilir. 
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Etkinlik

Karşılaştıralım

Aşağıda ilahi kitaplar; Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'den öğütler bulunmaktadır. 

Bu öğütlerin ortak yönlerini bulunuz. Sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

“Rabb'in nefret ettiği altı şey, iğrendiği yedi şey vardır: Gururlu gözler, yalancı 

dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seğirten ayaklar, yalan 

soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.”

                                              (Kitab-ı Mukaddes, Süleyman'ın Özdeyişleri, 6/16-19.)

 “Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için 

iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin... Size iyilik yapanlara iyilik 

yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır. Günahkârlar böyle yapar.”

                                                                  (Luka, 6/ 27-33.)

 “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin 

işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 

veriyor.”

                                                                  (Nahl suresi, 90. ayet.)

http://www.haberiyakala.com/assets/uploads/images/gallery/ 

Erişim Tarihi: 01.06.2017

Hristiyanların kilisede yaptığı bir pazar ayini.

kurtulmaktır. Cihat, haksızlıklara karşı hakkın yanında olmak, zulme karşı mücadele 

etmektir. Cihat, bilimde, teknolojide gelişip insanlık âlemine yararlı olacak 

çalışmalar yapmak için azimli ve gayretli olmaktır. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamayan 

veya kasıtlı olarak yanlış yorumlayan insanların yaptıkları saldırı ve zulümler, İslam 

dinine mal edilemez. 

Hz. Muhammed, İslam dinine insanları davet ettiği dönemde, Müslümanlar, 

birçok saldırılarla karşı karşıya kalmışlar ve doğal olarak kendilerini savunmak için 

savaş yapmak zorunda kalmışlardı. Kur'an'daki savaş ile ilgili ayetler, barış 

ortamında değil, bu savunma savaşlarının yapıldığı dönemde gelen ayetlerdir.

Yeryüzünde en çok mensubu bulunan ilahi dinlerin söylemlerinde sevgi, 

barış, kardeşlik, iyilik ve iyi insan olmak vardır. Bunları bilen insanlar savaş yerine 

barışı; kin, nefret, düşmanlık yerine dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı tercih 

ederler. Dünyada herkese yetecek kadar toprak, su ve diğer nimetler 

bulunmaktadır. İnsanlar ancak açgözlülük ve bencillikten kurtulduklarında, barış 

içinde yaşamayı öğrenirler.

http://www.haberiyakala.com/assets/uploads/images/gallery/
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olmayı başarır. Farklı dinlere mensup insanlar, ticari, siyasi ve kültürel konularda 

birtakım anlaşmalar yaparak, dünya barışına katkıda bulunmalıdır.

       İlahi dinlerin kutsal kitaplarında, bu konuda örnekler bulunmaktadır. 

Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta: 

 “Huzur içinde kuru bir lokma, kavga ve ziyafet dolu evden daha 

iyidir.” 
1

Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de: 

“Herkese saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin, Tanrı'dan 

korkun, krala saygı gösterin.” 
2

“Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın, size 
 3

lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.”

Müslümanların kutsal kitabı, Kur'an-ı Kerim'de;

“Ey inananlar! Hep birlikte barışa girin. Şeytana ayak uydurmayın.  

O size apaçık bir düşmandır.”   
4 

          

Bu örneklerde, bütün dinlerin birbirlerine karşı sevgi, anlayış ve hoşgörü 

içinde olmaları gerektiğini görmekteyiz.   

 

Kıbrıs adası, konumu nedeniyle; etrafındaki ülkelerin güvenliği bakımından 

önemli bir yerde bulunmaktadır. Bu yüzden tarih boyunca birtakım devletler adayı 

hâkimiyetine alarak, kendi güvenliklerini sağlamak için iç karışıklıklara sebep 

olmuştur. Buna rağmen adada yaşayan, farklı dinlere sahip olan, Rum ve Türk 

halkı,  uzun yıllar birlikte, kardeşçe yaşamayı başarmışlardır.  Günümüzde 

birtakım siyasi sebeplerden devletlerarası sorunlar yaşansa da halk arasında, din 

konusunda bir düşmanlık yoktur. Herkes birbirinin inançlarına hoşgörü ile yaklaşıp, 

saygı göstermektedir.  

1
 Tevrat, Süleyman Özdeyişleri, 17., s. 679, Acar Basım, İstanbul, 2010.
2
 İncil, Petrus'un Birinci Mektubu, s. 451, Zirve yay. , İstanbul, 2008.
3
 İncil, Luka, 6/27-28, s. 124, Zirve yay., İstanbul, 2008.
4
 Bakara suresi, 208. ayet.

3.  Dinler Arası Barış, Birlikte Konuşabilmeyi Gerektirir

Düşünelim!S
Başka dinden olan insanlarla ortak yönleriniz var mı? 

http://upload.wikimedia.org    
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Yahudiliğin sembolü yedi kollu şamdan ve Tevrat'ın 

İbranice yazılmış nüshası.

Bütün insanlar Allah'ın yarattığı kulları olması bakımından 

değerlidir. İnançlar, düşünceler başka olsa da herkesin, insan olarak 

yaşama hakkı vardır ve istediği dine inanma,  inandığı dinin gereklerini 

yapma hakkına sahiptir.

 

Uluslararası siyasi, ekonomik, bilimsel, kültürel etkinliklerde 

başka dinden insanlar ile bir sebepten, iletişim kurmak durumundayız. 

Diğer dinlerden olan insanlarla sağlıklı ve doğru ilişkiler kurabilmek için, 

anlayışlı ve hoşgörülü olmalıyız. Hangi inancın doğru olduğunu değil, 

dinlerin ortak söylemlerini düşünerek, barış içinde yaşamalıyız.

Başka dinlerden olan insanlarla barış içinde yaşamak; 

farklılıklara saygılı olup, ortak yönlerin ön plana çıkarılması ile 

başarılabilir. Tüm dinlerin ortak amacı, iyi insan olmaktır. İyi insan; 

kimseye haksızlık ve zulüm yapamaz, insan ayrımı yapmadan herkese 

adaletli davranır. Gerektiği zaman yardımlaşma ve dayanışma içinde 

http://upload.wikimedia.org
http://i.on5yirmi5.com/image/2009/02/09/1483.jpg
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 Tevrat, Süleyman Özdeyişleri, 17., s. 679, Acar Basım, İstanbul, 2010.
2
 İncil, Petrus'un Birinci Mektubu, s. 451, Zirve yay. , İstanbul, 2008.
3
 İncil, Luka, 6/27-28, s. 124, Zirve yay., İstanbul, 2008.
4
 Bakara suresi, 208. ayet.

3.  Dinler Arası Barış, Birlikte Konuşabilmeyi Gerektirir

Düşünelim!S
Başka dinden olan insanlarla ortak yönleriniz var mı? 

http://upload.wikimedia.org    
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Erişim Tarihi: 01.06.2017
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4. İslam Dininin, Dinler Arası İlişkilere Yönelik İlkelerini Öğreniyorum

Düşünelim!S
“Mü'minler, Yahudiler, Sabiiler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve 

ahret gününe inanan ve yararlı iş işleyen kimselere korku yoktur 

ve onlar üzülmeyeceklerdir.”                           

                                               (Maide suresi, 69. ayet)

Sizce bu ayette ne anlatılıyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İslam dini adını “Barış ve esenlik” anlamına gelen sözcükten almış 

bir dindir. Adı barış, huzur, esenlik olan bir dinin amacı da insanların barış 

ve esenlik içinde yaşamasıdır. Yüce Allah bütün peygamberleri ve bütün 

dinleri insanların barış ve huzur içinde yaşaması için göndermiştir. Fakat 

insanlar, dinleri yanlış anlamak, yanlış yorumlamak veya bazı hırsları için 

kullanmak gibi çeşitli nedenlerle amacından uzaklaştırmışlardır. Bütün 

dinlerin, insanların kardeşçe yaşamasını hedeflediğini unutarak, başka 

dinlere kin, nefret, düşmanlık gibi duygu ve düşünceler beslemeyi dinin 

bir gereği olarak görecek kadar ileri gitmişlerdir. 

Hz. Muhammed, İs lam dinini  insanlara anlatmakla 

görevlendirilmiştir. O bu görevini yaparken aynı zamanda kendi 

uygulamaları ile de Müslümanlara örnek olmuştur. İslamiyet'in doğru 

anlaşılması için Hz. Muhammed’in uygulamaları, Kur'an'dan sonra ikinci 

kaynaktır. 

Hz. Muhammed, hayatı boyunca hiç kimseyi İslam dinini kabul 

etmeleri için zorlamamıştır. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de; Kaf suresi, 45. 

ayetinde; “(Ey Muhammed!) onların dediklerini biz daha iyi biliriz. 

Sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Söz verdiğim günden 

korkanlara Kur'an'la öğüt ver.” bildirildiği gibi davranmıştır. 

Hz. Muhammed, hicretten sonra Medine'de Yahudi kabilelerle 

barış içinde yaşamak için “Medine Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Mekkeli 

müşrikler, hicretten sonra da Müslümanlara saldırmışlar, peygamberimiz 

savunma savaşı yapmak zorunda kalmıştır. Sonunda Mekkelilerle 

http://fotocdncube.gazetevatan.com/vatanmediafile/ Erişim 

Tarihi:01.06.2017

Camide cuma namazı kılan Müslümanlar.

Etkinlik
Yazalım

Dünyada barışın sağlanması için neler yapılabilir? Düşüncelerinizi yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

http://fotocdncube.gazetevatan.com/vatanmediafile/
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İslam tarihinde, Hz. Muhammed'den sonra da diğer dinlere 

gösterilen hoşgörüyü, onlarla barış içinde yaşamayı sağlayacak 

uygulamaları görmekteyiz. Bunun en güzel örneği, Türk kültüründe Fatih 

Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettikten sonraki uygulamalarıdır. Konu 

ile ilgili aşağıdaki metni okuyalım.

Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçek bir adalet sağlanmıştır

Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan fetihlerle imparatorluk üç kıtaya 

yayılmış, İstanbul'un fethi ise bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılmasına 

neden olmuştur. Bu 

f e t i h  Osman l ı ' da 

olduğu gibi, Avrupa 

t a r i h i n de  d e  b i r 

dönüm noktasıdır. 

İstanbul'u olağanüstü 

bir askeri deha ile 

fetheden ve böylelikle 

dünyada bir çağı değiştiren Fatih, gittiği her yeni ülkeye İslam'ın adaletini 

ve hoşgörüsünü götürmüştür. 

Fatih Sultan Mehmet'in “Kitap Ehli”ne karşı olan hoşgörüsü 

günümüze kalan birçok anlaşmalarla da belgelenmiştir. Onun İslam 

ahlakından kaynaklanan hoşgörüsünden Hıristiyan, Yahudi, Ermeni, 

Süryani her dine mensup insan payını alıyordu. (Sadi Bilgiç, Sızıntı 

Dergisi, Aralık 1997, sayı 227, s. 512) Bu nedenle Fatih'in padişah olduğu 

süre boyunca birçok yabancı millet onun yönetimi altına girmekten 

büyük bir memnuniyet duymuşlardı. Bizanslı yönetici Büyük Düka 

Notaras'ın "Bizans'ta Latin şapkası görmektense, Türk sarığı görmeyi 

tercih ederim"(Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi-1, s. 106) 

şeklindeki sözü, Fatih'in hoşgörüsünü ve adaletini vurgulamaktadır.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi ilk başlarda gayrimüslim 

halk arasında büyük bir korkuya neden olmuştur. Baskılara ve saldırılara 

savaşlara son veren,  “Hudeybiye Barış Anlaşması'nı imzalamıştır. Sosyal hayatta da 

Yahudiler ve Hıristiyanlarla iletişim içinde olmuştur. Onların yemek davetlerine 

katılmış, hastalarını ziyaret etmiş, cenazelerine saygılı olmuştur. Yahudiler kendi 

aralarında çözemedikleri konuları Hz. Peygambere getirdiklerinde, adil davranmış, 

onların inancına göre hükümler vermiştir. Başka dinden olan insanlarla ticari ve 

hukuki konularda da anlaşmalar yapmıştır. Mekke'yi fethettikten sonra, Mekkeli 

müşriklerin Müslümanlara yaptığı kötülüklere rağmen, onları affetmiş ve dinlerinde 

serbest olduklarını söylemiştir. Bu örnekler İslam dininin, diğer dinlere karşı tavrının 

hoşgörü ve barışa dayalı olduğunu göstermektedir. 

Türk tarihinde 1895 yılında, Abdülhamit Han, Ok Meydanı’nda bir Darülaceze 

(Yaşlı Bakımevi) yaptırmıştır. Bu bakımevinde Sinagog, Kilise ve Cami 

bulunmaktadır. Bu durum Müslümanların diğer dinlerden olan insanlara nasıl 

hoşgörülü ve saygılı olduklarını göstermektedir.

Etkinlik

Cevaplayalım

Metne göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “İslam” sözcüğü ne anlama gelmektedir?

2. İslamiyet'te, diğer dinlerdeki insanlara nasıl davranılması istenir?

3. İslam dininin diğer dinler hakkındaki öğütleri ile ilgili örnekler veriniz?
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Herkesin dini kendisi için gerçektir.” cümlesinden anladıklarınızı söyleyiniz.

2. Dünya barışının, dinler arası barışa muhtaç olmasını açıklayınız.

3. İslam dininin diğer dinlere bakışı nasıldır? Örnekler veriniz. 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A. Din, insanların yaşadığı kültürün bir parçasıdır.

B. Dinlerin ortak amacı, iyi insan olmayı sağlamaktır.

C. İnsanlar başka dinlerden olanlara karşı hoşgörü gösteremezler.

D. Herkesin dini kendisi için gerçektir.

2. Aşağıdakilerden hangisi, diğer dinlerden olan insanlarla barış içinde 
yaşamamız gerektiğini göstermez?

A. Çeşitli nedenlerle başka dinlerden insanlarla birlikte yaşamak durumunda kalmamız.

B. Günümüzde diğer dinlerden olan ülkelerle birtakım, siyasi, ekonomik, kültürel 
anlaşmalar yapmak durumunda olmamız.

C. Dinlerin ortak yönünün olmaması.

D. Bilim ve teknolojideki gelişmeler, başka dinlerden insanlarla iletişim kurmamızı 
sağlaması.

3. Tarihte din ve mezhep savaşları olarak bilinen savaşların asıl nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. İnsandaki yönetme arzusu.

B. İnsandaki bencillik ve hoşgörüsüzlük.

C. İnsanların cahillik nedeniyle, dinlerin amaçlarını bilmemeleri veya yanlış anlamaları.

D. Hepsi

maruz kalacaklarını düşünen bu kişilerin büyük bir bölümü ya firar etmiş ya da 

Ayasofya'da toplanmıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmet onlara hoşgörü ve adaletle 

yaklaşmış, her türlü korkudan uzak olarak evlerine dönmelerini ve işleriyle rahat bir 

şekilde uğraşmalarını istemiştir. Onlara dinleri konusunda hiçbir baskı yapmamış, 

aksine birçok din mensubunu büyük bir hoşgörüyle karşılayarak, onların dinlerini 

rahatça yaşayabilecekleri bir ortam hazırlamıştır. Sarayda Müslüman ve Hıristiyan 

bilginler yan yana yaşamış ve her türlü ilmi konuyu büyük bir müsahama ile 

tartışmışlardır.

(Cumhuriyet Gazetesi, Fatih ve Fetih 4, Erdoğan Aydın, 31 Mayıs 2000, s. 9)

http://rehber�m�z-kuran.blogcu.com. Erişim tarihi

http://rehberimiz-kuran.blogcu.com
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“ ” ünitesinin sonunda neleri, ne kadar Dinler Arası İlişkileri Öğreniyorum

öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin karşısındaki kutucuklardan 

sizin durumunuza uygun olanını   “√”   ile işaretleyiniz.

“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.”

“Bunu kısmen yapabiliyorum.”

“Hayır, bunu yapamıyorum.”

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

5

6

Herkesin dininin kendisi için gerçek 

olduğunu açıklayabilirim.

Dinler arası barışın, dünya barışı 

bakımından önemini açıklayabilirim.

Dünya barışı için diğer dinlerden olan 

insanlarla ilişkilerimizde nelere dikkat 

edilmesi gerektiğini söyleyebilirim.

Dinlerin amacını vurgulayan öğütlerinden 

örnekler verebilirim.

Islam dininin diğer dinlere bakışını 

örneklerle açıklayabilirim.

Müslümanların diğer dinlere hoşgörü ile 

baktığını örneklendirebilirim.

4. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların başkalarının inanç ve kültürlerine 
saygı gösterdiklerine bir örnek oluşturmaz?

A. Dinlerin aynı amaç için gönderilmiş olması.

B. Peygamberimizin kimseyi İslam dinine inanması için zorlamamış olması ve onlarla 
barış içinde yaşamak için anlaşmalar yapmış olması.

C. Kıbrıs adasında uzun yıllar Türklerin diğer dinden insanlarla kardeşçe yaşamış 
olması.

D. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğinde, Yahudi ve Hıristiyanların ibadet 
yapabilmesi için imkân tanıması.

Değerlendirmenizin sonunda “Kısmen” ve “Hayır” şeklinde işaretlediğiniz 
konuları tekrar gözden geçirmeniz yararlı olacaktır.
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Put: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç veya etkisi olduğuna inanılan, tapınılan canlı 

veya cansız nesne, sanem.

Rızık: Tanrının herkese verdiğine inanılan nimet.

Sosyalleşmek: Toplum kurallarına göre davranacak şekilde eğiti lmek, 

toplumsallaşmak.

Şefaat: Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle 

başkası arasında yapılan aracılık. Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık.

Şefkat: Sevgi ve acıma duygusuyla birlikte koruma. 

Tağut: Haddi aşmak.

Tefrika: Ayrılık, ayırma, ayırt etmek.

Tevekkül: Bir iş için elinden gelen çabayı gösterip, bütün önlemleri aldıktan sonra işin 

sonunu Allah'a güvenerek bırakmak.

Veciz: Kısa, öz ve etkili anlatım.

Viran: Yıkık, harap.

Ziyaret etmek: Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitmek. Bir yeri görmeye gitmek.

Aklıselim: Sağduyu. İyi niyetli olumlu düşünmek.

Âl-i: Aile, ailesi.

Âlim: Bilgin.

Ay takvimi: Kameri takvim. Ayın evrelerine göre düzenlenen takvimdir. Ay yılı, güneş 

yılına göre daha hızlı tamamlanır. Yaklaşık on, on bir gün fark eder. Hz. Muhammed'in 622 

yılında yaptığı hicreti başlangıç olarak alan Hicri Takvim de ay yılına göre düzenlenmiştir.

Bağnazlık: Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başkasını 

düşünememe durumu, taassup.

Ecel: Hayatın sonu, ölüm zamanı.

Empati: Eşduyum. Bir başkasının duyguları, içinde bulunduğu durum ya da 

davranışlarındaki motivasyonu içselleştirmektir.

Enfeksiyon: Mikrobun veya yabancı bir ögenin organizmaya yerleşmesi ve yayılması.

Eren: Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı’ya adamış, ermiş, 

evliya, veli.  

Evren: Yıldızlar, gazlar, bulutlar vb. varlıkların bütünü.

Gaye: Amaç, hedef, maksat.

Güven: Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat.

Halife: Bir kimseden sonra onun yerine geçecek kişi. Hz. Muhammed'den sora onun 

yerine geçen Müslümanların lideri.

Hicri takvim: Tarih başı olarak, hicreti kabul eden takvim.

Hüküm: Yargı.

Hüner: Beceri isteyen, ustalık, beceriklilik.

Kabir: Mezar, sin, gömüt.

Kader: Alın yazısı, yazgı.

Kutsal mekân: Güçlü bir dini saygı uyandıran veya uyandırması gereken yer.

Muhabbet: Sevgi, dostça konuşma, yarenlik.

Nesil: Göbek, kuşak.

Ömür: Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat.
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