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İslam Temiz Olmayı Öğütler

Ünitemize Hazırlanalım

Evinizde veya çevrenizde ne gibi temizlik çalışmaları yapılıyor? Gözlemleyip sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kur'an'ın temiz olmakla ilgili öğütlerini araştırınız. Konuyla ilgili bulduğunuz ayetleri 

defterinize yazınız.

Çevre kirliliği ne demektir? Araştırınız. Çevre kirliliğini önlemek için sizce neler 

yapabiliriz?

Temizlik hakkında özdeyiş, atasözü ve deyimler bularak defterinize yazınız.

Kervansaray Thermal Hotel - Çekirge -Bursa
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1.  Temizlik İmandandır

Temiz olmak ne demektir? Temiz olmak için insanın neler 

yapması gerekir?

Düşünelim!S

   Temiz olmak her türlü kirden arınmak demektir. Temizlik; maddî 

(dış) ve mânevî (iç) olmak üzere iki yönlüdür. Konuyla ilgili 

aşağıdaki metni okuyunuz.

“Ennezâfetü mine'l-îman.” “Temizlik imandandır.” Celî Sülüs / Hamid Aytaç / 

Levha - Hadis-i Şerîf

1H. 1330 (1911/1912) tarihli.

Berk kardeşi Mete ile Bursa'ya, dedelerinin yanına gitmek için yola 
çıktıklarında çok sevinçliydi. Girne'ye hiç kar yağmıyordu. Bursa'da ise 
her kış kar olurdu. Bir de Uludağ'a çıkıp kayak yapmaya doyamıyordu. 
Ama en çok dedesinin sahibi olduğu hamamda onunla geçirdiği 
saatleri çok özlemişti. Dedesinin hamamı tarihî bir hamamdı ve 
Bursa'nın Çekirge semtinde bulunuyordu. Bu hamam dedesine de 
dedelerinden kalmıştı. Hamam boşken içinde bağıra bağıra şarkı 
söylemeye bayılırdı Berk. Kubbede çınlayan sesini dinlemek onu 
neşelendirirdi. Uçaktan inip havaalanının yakınından Bursa'ya giden 
otobüslere bindiler. Akşam olmak üzereydi ki, dedesinin evine vardılar 
ve erkenden uyudular.

Berk, sabah kahvaltıdan sonra dedesiyle hamama gitti. Berk, dedesi 
hamamı müşterilere hazırlarken çalışma masasının arkasında çok 

 1
http://www.kalemguzeli.org/hatteserleriayrinti.php?HKNO1=218&KNO=1295
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Etkinlik

Bulalım

2
Tirmizi, Edeb, 41.

3
Keşfü'l-Hafa, C. 2, s 107.

4
Müslim, Taharet, 1. Buhari, İman, 9.

güzel çerçevelenmiş bir yazı gördü. “Dedeciğim! Bu nedir? Bu resim mi, yazı 
mı? anlamadım.” Dedesi: “O bir yazı Berkciğim. Orada hüsnü hat denilen güzel 
yazı yazma sanatıyla  yazıyor”. Berk : “Nasıl yani “Temizlik imandandır.”
dedeciğim anlamadım. İnançsız insanlar pis mi demek istiyor?” Dede “ Bak 
Berk. Bu Peygamberimizin sözü. Peygamberimiz burada inançsız insanlar pis 
olur demek istememiştir. Sadece inançlı olan insanların asla pis 
olamayacaklarını vurguluyor. Bak Berkciğim, Allah, Kur'an-ı Kerim'de 
temizlenenleri sevdiğini söyler ve birçok ayette bizim temiz olmamızı ister. “... 
Orada temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.” 
(Tevbe Suresi, 108. ayet),  (Müddesir Suresi, 4. ayet),  ”Elbiseni tertemiz tut.”
“Allah tevbe edenleri de sever 
temizlenenleri de sever.” (Bakara 
Suresi, 222. ayet) ayetler buna 
örnektir. Peygamberimiz de söz ve 
davranışlarıyla temizliğin önemini 
her zaman vurgulamıştır. “Allah 
temizdir ve temizlenenleri sever.”2, 
“Din temizlik üzerine kurulmuştur.”3 
ve bu yazıdaki “Temizlik 
imandandır.”4 hadisleri onun 
temizlikle ilgili en çok bilinen 
hadisleridir. İşte bu çerçevedeki yazı 
da Peygamberimizin sözü. Bütün bu 
ayet ve hadislerden anlaşılacağı gibi 
dinimizde temizlik ve inanç arasında 
sıkı bir ilişki vardır. Allah'a inanan bir 
insanın kir içinde olması 
düşünülemez.”

Hat Sanatı 

Hat sanatı, Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanat kullanılarak Kur'an-ı 
Kerim'den ayetler ve Peygamber Efendimizin hadisi şerifleri yazılır. Hat sanatıyla 
uğraşan kişiye “güzel yazı yazan sanatçı” anlamına gelen “hattat” adı verilir. 

Siz de temizlikle ilgili internetten hat örnekleri bulunuz. Bulduğunuz örnekleri sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.
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5
Camiüssagir, 1/64.

6
Tac, 1/93.

2.   Kendimi ve Çevremi Temiz Tutarım

Kendimizi ve çevremizi temiz tutmazsak ne olur? 

Düşünelim!S

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Berk Allah'ın ve peygamberin temizliğe bu kadar 
önem verdiklerini daha önce bilmediğini fark 
etti. ”Dedeciğim temizlik dinimizde neden bu 
kadar çok önemli?” Dede: ”Bak yavrum! Temizlik 
insanın ruh ve beden sağlığı için gereklidir. 
Dinimiz temizliğe, yani insanın ruh ve beden 
sağlığına büyük önem vermiştir. Çünkü ruh ve 
beden sağlığı yerinde olan insanlar, Allah'a ve 
insanlara karşı görevlerini yerine getirebilirler. 
Bunun için iyi bir Müslüman her yönüyle temiz 
olmalıdır. Bir gün peygamberimizin evine bir 
konuk geldi. Hanımı Hz. Aişe onları içeri aldı ve 
peygamberimize de konuk geldiğini haber verdi. 
Peygamberimiz bir ayna bulup saçlarını, 
giysilerini düzeltti. Bunu gören Hz. Aişe, “Ya 
Resulallah, sen de mi süsleniyorsun?” deyince peygamberimiz, “Evet ey 
Aişe, Allah, dostlarının yanına giderken temizlenen ve süslenenleri 
sever.”5 buyurdu. Dinimizde çevre temizliğine de büyük önem verilmiştir. 

6Peygamberimiz: , “Avlularınızı ve meydanlarınızı temiz tutunuz.”
“...Temizleniniz...”7 demiştir. Dinimiz insanlara yaşadıkları her yeri temiz 
tutmayı emretmiştir. Çevre temizliği yalnızca insanlarla sınırlı değildir; 
bütün varlıkları,  toplumu ilgilendirir. Bu yüzden sokağımızın, 
mahallemizin, yaşadığımız şehrimizin, hatta üzerinde yaşadığımız 
dünyanın temizliği de bizim için önemlidir. Çevremizdeki kirlilik, orada 
yaşayanların hepsinin sağlığını tehlikeye sokar. Peygamberimiz çevreyi 
temiz tutmayı da imandan saymış ve bu konuda şöyle buyurmuştur: 
“İnsanlara zarar veren taşları yoldan 
kaldırmak imanın gereklerindendir.”8. Ayrıca dinimiz yiyecek, içecek ve 
giyeceklerimizin temiz olmasını da ister. Allah şöyle buyurur: “Size 
verdiğimiz rızkların temiz olanlarından yiyin.” (Tâ-Hâ Suresi, 81. ayet), 
“Allah'ın size helâl ve temiz olarak verdiği rızklardan yiyin...” (Maide 
Suresi, 88. ayet). Peygamberimiz bedeninin, giysilerinin ve çevresinin 
temizliğine çok dikkat ederdi. Saçlarını sık sık yıkar ve tarardı. Dişlerini 
her zaman fırçalar, ellerini her yemekten önce ve sonra mutlaka yıkardı.” 
Berk : “Dedeciğim o zaman bizler dinimizin temizliğe verdiği önemi çok 
iyi bilmeliyiz. Temizliğin hem sağlığımız açısından önemli hem de 
dinimizin gereği olduğunu unutmamalıyız. Bedenimizi, giysilerimizi, 
kalbimizi ve çevremizi hep temiz tutmalıyız.” Dede: “Aferin Berk ne güzel 
söyledin.”

7
Tirmizi, Edeb, 41.

8
Müslim, Îmân, 58.
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Temizlik sizce neden çok önemlidir? Allah temiz olma konusunda bizden ne 

istemektedir? Konuyla ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz.

Etkinlik

Konuşalım
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Etkinlik

Okuyalım

Aşağıdaki hikâyeyi okuyup siz de bu konudaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Necibe Öğretmen'in bana verdiği 
pembe mendil, sadece bir hatıra 
olarak kalmadı. Bir temizlik 
alışkanlığını da beraberinde getirdi. O 
günden sonra, sınıfta burnumu 
çektiğimi hatırlamıyorum. Annem 
beni Necibe Öğretmen'e teslim 
ettiğinde, daha pantolonumun 
askılarını bile bağlayamıyordum. Her 
ne zaman tuvalete gitme ihtiyacı 
duysak, ona başvururduk.

Necibe Öğretmen'e göre tuvalete 
gitmek bile başlı başına bir sanattı. 
Onun bile kendine özgü bir eğitimi 
vardı. Hiç unutmuyorum; bir gün 
Hayat Bilgisi dersinde bizi toplu hâlde 
okulun tuvaletine götürdü. Başımıza 
dikilip, teker teker, tuvalete girip 
çıkma provası yaptırdı. Hiç üşenmeden, kendi elleriyle hepimizin 
pantolon paçalarını yukarı kıvırdı.

- Tuvalete girmeden paçalarınızı böyle kıvırmalısınız.
-  Neden öyle yapacağız öğretmenim?
- Çünkü tuvaletler en çok mikrop bulunan yerlerdir. Paçalarınız yere 
değmemeli.
             
Daha sonra, bizi numara sırasıyla art arda dizdi. Sıranın en başında ben 
vardım. Necibe Öğretmen, yan yana duran tuvalet kabinlerinden birine 
girmemi söyledi. Ben de öyle yaptım.
             
- Şimdi kapıyı kapat ve arkadan sürgüle.
             
Kapının arkasında tahtadan yapılmış bir mandal vardı. Ortasından bir 
çiviyle tutturulmuştu. Mandalı yüz seksen derece döndürüp, karşı 
taraftaki çengele geçirdim. Necibe Öğretmen, dışardaki arkadaşlarıma 
anlatıyordu:
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- Gördüğünüz gibi kapı kapalı girmek 
olmaz. Çok ayıptır. Kapıyı tıkırdatarak 
haber vermeliyiz. Eğer içeride kimse 
varsa, o da bize kapıyı içerden 
tıkırdatarak haber vermeli. Şimdi 
bunun bir denemesini yapalım. Hadi 
bakalım Ahmet, tıkırdat kapıyı.

İkinci sırada bekleyen Ahmet, kapıya 
yanaşıp eliyle üç kere vurdu. Sonra 
Necibe Öğretmen'in sesi duyuldu:

- Sen de içeriden cevap ver Murat.

- İçeride adam var, diye bağırdım.

Necibe Öğretmen de dahil, dışarda bekleyenler katıla katıla güldüler. 
Yanlış yaptığımı ben de fark etmiştim. Hatamı düzeltmek için, 
öğretmenimizin söylediği gibi kapıyı içeriden tıkırdattım.
-  Hah, şimdi oldu, dedi Necibe Öğretmen. Helada konuşmak hoş bir 
şey değil.

Sonra ben dışarı çıktım, Ahmet girdi. Derken, bütün arkadaşlarımız, 
sırayla aynı şeyi tekrarladılar. Tuvalet kabinlerinin her birine musluklu 
bidonlar yerleştirilmişti. Yanı başlarında da birer adet sabunluk vardı. 
Öğretmenimiz, bunların ne işe yaradığını anlattı. Su kullanırken 
nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğretti.
               
Tuvalette temizlenmenin bile, ince bir sanat olduğunu kavratan sevgili 
öğretmenimi, şimdi rahmetle anıyorum.
                                   

(Gündüz ÇAKIROĞLU 
Diyanet Çocuk Dergisi, Ekim, 1995, s. 27.)
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3.   Abdest Temizliktir

Düşünelim!S
Sizce Allah neden abdesti emretmiştir? 

Konu hakkında bilgilenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.

Öğlen ezanı okunmaya başlamıştı. Zaman ne çabuk geçmişti. 
Hamamda çalışmak, dedesine yardım etmek Berk'e büyük zevk 
veriyordu. Dedesi namaz kılmak için abdest almaya başladı. Berk 
abdestin de temizlikle alakalı bir durum olduğunu fark etti. Abdest 
almayı bitirince dedesine “Dedeciğim! Abdest de temiz olmamız için 
yaptığımız bir şey mi acaba?”. Dede:  “ Evet Berkciğim! Dinimizde 
temizlik, bazı ibadetlerde ön koşul olarak kabul edilmiştir. Örneğin; 
namaz kılmak için insan öncelikle abdest alarak ellerini, ayaklarını ve 
yüzünü yıkamalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah şöyle buyurur: “Ey iman 
edenler! Namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar 
ellerinizi (yıkayın); başınızı mesh edip ayaklarınızı da topuklara kadar 
yıkayın.” (Mâide Suresi, 6. ayet). Aynı zamanda namaz kılınacak 
yerin ve giysilerin de temiz olması gereklidir. “ Berk:  “Yani dedeciğim 
abdest de temizliktir.” 



İbadet

42 43

Aşağıdaki şiirde anlatılmak istenenler nelerdir? Görüşlerinizi söyleyiniz.

Etkinlik

Konuşalım
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 Buhari, Hibe, 18.

 Müslim, İman, 63.

4. Sözünde Durmak, Dürüst ve Güvenilir Olmak da Temizliktir

İnsanlar “Onun kalbi temiz.” cümlesiyle ne anlatmak istemektedirler? 

İnsanın kalbinin temiz olması için neler yapması gerekir? 

Düşünelim!S

Sözünde durmak; herhangi bir konuda, yapacağını söylediği işi yapmaktır. Kısacası 
sözünün eri olmaktır.

Dürüst; doğru olmak, özü sözü bir, sağlam karakterli, doğru kimse anlamına gelir.
        
Güvenilir; güven duygusu uyandıran, itimat edilen, dürüst anlamlarına gelir. 

          Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.     

Dedesi namazını bitirmişti. Berk: “Allah kabul 
etsin dedeciğim” dedi. Dedesi: “Amin yavrum“. 
Dedesi biraz düşündükten sonra konuşmaya 
başladı: “Berk, dinimizde iç yani manevî temizlik 
de çok önemlidir. Dinimiz, sözünde durmayı, 
dürüst ve güvenilir olmayı iç temizliğin en önemli 
yönü olarak ele almıştır. İç temizliği, güzel 
davranışlarla dışa yansır. Davranışlarımız bizim 
içimizin temizliğini gösterir. Peygamberimiz, 
dürüst davranışın, ölçülü hareketin ve güzel bir 
görünüşün iyi insanların özelliklerinden olduğunu 
söyler. Kur'an-ı Kerim'de Allah, sözünde durma, 
dürüst ve güvenilir olmanın iç temizliğindeki 
önemini vurgular. Bu konudaki ayetlerden 
bazıları şunlardır: "O müminler, güvenilir ve 
verdikleri sözü yerine getirirler.” (Mü'minûn 
Suresi, 8. ayet), “Ey iman edenler! Verdiğiniz 
sözleri yerine getirin.” “O hâlde seninle beraber  (Mâide Suresi, 1. ayet), 
tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd Suresi, 

9112 ayet). Peygamberimiz de;  der. “Söz vermek borç gibidir.”
Berkciğim! Verilen sözde durulmayan, dürüstlük ve güven anlayışının 
olmadığı toplumlarda sorunlar çoğalır. Birbirlerine dürüst davranmayan 
aile bireyleri arasında da güven duygusu kaybolur. Bir gün 
Peygamberimiz ile bir kişi arasında şöyle bir konuşma geçer: “Ey Allah'ın 
peygamberi! Öldükten sonra beni cennete götürecek bir şey söyle de 
onu yapayım.” diyen kişiye peygamberimiz ”Allah'a inandım de, 
dosdoğru ol.”10 yanıtını verir. ” Berk: “O zaman temiz bireylerden oluşan 
toplumlar da tertemiz toplumlar olur değil mi dedeciğim?”. Dede: “Evet 
yavrum. Hadi şimdi seninle iskender yemeye gidelim.” Berk: “ Yaşasın! 
Yemekten sonra kestane şekeri de alır mısın dedeciğim?” Dede: “Elbette. 
“     
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Etkinlik

Yazalım

1. Dürüst ve güvenilir olmayı gösteren birkaç davranış söyleyiniz.

2. “Aslan yattığı yerden belli olur.” atasözünü ve “Herkes evinin önünü temizlerse 
bütün şehir temiz olur.”
“Uygarlık, temizlikle başlar.”
“Temiz insan”
“Temiz gelecek”
“Temiz toplum” cümlelerinin anlamlarını açıklayan kısa bir paragraf yazınız.

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Etkinlik

Öğranelim

5. Tahiyyat Duası ve Anlamı

“Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün.” (Mevlâna) 

Bu sözün anlamını öğrenelim.

Hz. Osman

Hz. Osman güzel giyinmeyi çok seven, son derece nazik, herkesçe sevilen, 
sayılan, Mekke'nin en saygın ve başarılı tüccarlarındandı. İslam'ı kabul eden 
ilk Müslümanların beşincisiydi. Müslüman olduktan sonra gerekmedikçe Hz. 
Peygamberin yanından ayrılmadı ve İslam'ın yayılması için çok çalıştı. 
Hafızdı, konuşması ve yazısı çok güzeldi. Bu yüzden peygamberimizin vahiy 
kâtipliğini de yaptı. Halifeliği sırasında Kur'an'ı çoğaltıp İslam merkezlerine 
gönderdi. 

Tüm iyi özellikleri içinde onu en öne çıkaran ise, güzel ahlâkı ve temiz 
kişiliği olmuştur. Sahip olduğu bu güzel ahlâk onun peygamberimizin 
damadı olmasını da sağlamıştır. Hz. Osman çevresindeki insanlara çok nazik 
davranırdı. Onlara güzel söz söyler, kimseyi incitmezdi. Cömertliği ve 
yumuşak huyluluğu da onun önde gelen ahlâkî özelliklerindendi. Hep fakir 
ve kimsesizlere yardım ederdi. Bu güzel hâllerinden dolayı, Resûlullah 
efendimiz kendisini çok severdi. 

(M. Asım Köksal, Hz. Muhammed ve İslamiyet, Mekke Devri, s. 152-154. 
Düzenlenmiştir.)

Namazda oturduğumuz zaman okuduğumuz dualardan birisidir. İçeriği rahmet, bereket 
ve esenlik olan bu dua, kelime-i şehâdetle son bulur.

Okunuşu
   Ettehıyyâtü lillâhi vessalavâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve 
rahmetullâhi ve berekâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ 
ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammmeden abdühû ve resûlüh.

Anlamı
       Selamlar, dualar ve bütün güzel şeyler ancak Allah'adır. Ey Nebi! Selam sana, 
Allah'ın rahmeti ve bereketi sana olsun. Selam bize ve Allah'ın iyi kullarına olsun. 
Allah'tan başka tanrı olmadığına tanıklık ederim ve yine tanıklık ederim ki Muhammed 
onun kulu ve elçisidir.
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A.  Aşağıdaki cümlelerde istenen bilgileri noktalı satırlara yazınız.

1. ”Temizlik imandandır.” hadisini açıklayınız.

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

2. Temizliğin faydalarını anlatınız.

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

3. Dürüst olmak ne demektir? Açıklayınız.

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

4. Ayet ve hadislerle birlikte temizliğin dindeki yerini belirtiniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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B. Aşağıdaki soruları okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi temizliğin faydalarından değildir?

  A) Ruh ve beden sağlığını sağlar.                        

 B) Allah'ın bizi sevmesini sağlar.   

  C) Sınavlarda daha başarılı olmamızı sağlar.    

 D) Hastalıklardan korunmamızı sağlar.

2. Manevi temizlik denilince aşağıdakilerden hangisi anlaşılır?

 A) Elbiselerin temizlenmesi       

 B) Ellerin yıkanması                                                        

 C) Sebze ve meyvelerin yıkanması                          

 D) Kalbin kötü huylardan arınması 

3. Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan kişilere ne denir?

 A) Cömert        B) Bencil        C) Güvenilir       D) Mümin 

4. Ahlâkımızı güzelleştirerek iç dünyamızı temizleriz. Bunun için aşağıdakilerden hangisini 

yapmayız?

 A) Bencillik            B) Cömertlik       

 C) Başkalarına yardımda bulunmak       D) Sözünde durmak

C. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına “D” ,  yanlış olanlarının başına 

“Y”  yazınız.

1. (    )  Dinimiz sözünde durmayı, dürüst ve güvenilir olmayı temizlik olarak değerlendirir.

2. (    ) “Temizlik imandandır.”  bir ayeti kerimedir. 

3. (    ) Temizlik deyince maddî ve manevî olmak üzere iki çeşit temizlik anlaşılır. 

4. (    ) Dürüst insan yalan söylemekten kaçınır.

5. (    )  Kuran-ı Kerim'de sadece manevi temizlikle ilgili ayetler vardır.
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İslam dininin temizlikle ilgili öğütlerini bilirim.

Günlük özbakım davranışlarını ve 

buna özen göstermem gerektiğini bilirim.

Çevreyi temiz tutmam ve korumam 

gerektiğini bilirim.

Beden ve çevre temizliğinin sağlık 

açısından önemini bilirim.

Abdestin temizlikle ilişkisini bilirim.

Manevi temizliği ve önemini açıklarım.

Tahiyyat Duası'nı ezberden okurum. 

Tahiyyat Duası'nın anlamını bilirim.  

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

5

8

6

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



Ünite 2

50 49



Ahlak

# 51
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İslam Güzel Davranışlar 

Yapmayı Öğütler

Güzel ahlak, iyi, doğru, güzel ve hak kavramlarının anlamlarını sözlüklerden 

araştırarak defterlerinize yazıp sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Niçin ahlaklı olmalıyız? Çevrenizdeki insanlarla görüşünüz ve onların görüşlerini 

öğreniniz.

Güzel davranış ne demektir? Araştırınız. Güzel davranışlara birkaç örnek bulup 

yazınız. 

Ünitemize Hazırlanalım

1
“Edeb ya hû”.  Seyit Ahmet Depeler, Celi Sülüs Levha.

1 http://www.kalemguzeli.org/hatteserleriayrinti.php?KNO=1058&HKNO=20
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2
 Ebû Dâvûd, Vitir, 32.
3
 Müslim, Müsafirin, 139.

1.  İslam Güzel Ahlaktır

Ahlak denilince aklınıza neler geliyor?

Düşünelim!S

Öykü koşa koşa eve geldi. Heyecanla anneannesinin ve 
dedesinin yanına gitti. Anneanne ve dedesi merakla: 
“Hayırdır canım ne oldu? Bu ne acele ?” diye sordular. 
Öykü: “Yardımınıza ihtiyacım var. Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersi için arkadaşlarımla bir sunu hazırlayacağız. 
Hazırladığımız sunuyu yarın tüm sınıf izleyecek.” Dedesi : 
” Söyle bakalım konu ne ve nasıl yardımcı olabiliriz?” 
Öykü “ Konumuz: İslam Güzel Davranışlar Yapmayı 
Öğütler. Öğretmenimiz bize bazı ön bilgiler verdi. “İslam 
güzel ahlaktır.” dedi. Bu cümleyi biraz açıklar mısın 
dedeciğim?” Dede: “Tabii. Öncelikle şunu bilmelisin. 
Dinimizin amaçlarından biri güzel ahlaktır. Hz. 

2Peygamber,  diyerek “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
İslam'ın esasen güzel ahlak olduğuna işaret etmiştir. Bu nedenle kutsal 
kitabımızda ahlaki görevlerimizden bahsedilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de 
doğruluk, adalet, tevazu (alçakgönüllülük), iyilik, cömertlik, sevgi, 
akraba, anne ve babaya saygı gibi güzel huylar yer alır. Bu özellikler 
Nahl Suresi 90. ayette de olduğu gibi övülerek teşvik edilir. Ayrıca “Din 
samimiyettir”, “Sen yüksek bir ahlak üzeresin” gibi ifadeler de bize din 
ile ahlak arasındaki güçlü bağı anlatır. “ Peygamberimizin “Allah'ım! 
(haktan) ayrılmaktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.”3 
şeklinde dua ettiğini biliyoruz. Biz de güzel ahlaklı olmak için çabalarken 
Allah'tan da dua ederek yardımını istemeliyiz.”

Ahlak; bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve 
kuralları, güzel huylar demek�r. Bunlar içinden Allah'ın hoşnut olduğu, insanların 
beğendiği, herkesin yararına olanlara “güzel ahlak” denir. 

             Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.
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Etkinlik

Yazalım

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

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

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

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

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

Hz. Aişe'ye Peygamberimizin ahlakının nasıl olduğu sorulduğu zaman o şöyle cevap 
vermiş�r: “Onun ahlakı Kur'an'dı.”.   
,Hz. Aişe'nin “Onun ahlakı Kur'an'dı.” cümlesiyle ne demek istediğini anlatan kısa bir 
paragraf yazınız.
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2.  Neleri Yapmalıyız?: İyi, Doğru, Güzel 

Düşünelim!S
İyi, doğru, güzel kavramlarını söyleyince ne aklınıza geliyor? 

İyi: İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek 
biçimde olan, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde, kötü karşıtı. 

Doğru: Gerçek, hakikat, yalan olmayan. Yanlışsız, eksiksiz. 
Akla, mantığa uygun. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, 
namuslu. 

Güzel:  Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa 
giderek hayranlık uyandıran. İyi; hoş.  Soyluluk ve ahlakî 
üstünlük düşüncesi uyandıran. Görgü kurallarına uygun olan.   
Pek iyi, doğru. Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde.

              Kavramlarla ilgili olarak aşağıdaki metni okuyunuz.

Anneannesi de konuşmaya katıldı. ”Bir tanem! İslam 
ahlakı, bireye insanca yaşamasını sağlayacak bir 
hayatın nasıl olduğunu anlatır. Bu anlatımda en 
hayırlılar, en ahlaklı olanlardır.” Öykü “O zaman neleri 
yapmalıyız anneanneciğim? “ anneanne “İslam, 
insandan inancıyla tutarlı bir ahlaki yaşayış 
istemektedir. Ahlak, bir yaşantı hali olduğu için ahlaki 
güzelliklerin bir şahısta alışkanlık; tutum ve davranış 
haline gelmesi gerekir. Kısacası iyi, doğru, güzel ve 
hakka uygun şeyler yapmalıyız. Ahlakın özü “Sana 
yapılmasını istemediğin bir şeyi, sen de başkasına yapma” 
kuralıdır. Bunu yapabilen bireylerden oluşan toplumlar her zaman 
huzurlu ve mutlu olurlar. Böylece hem birey hem de toplum bu durumdan 
kazançlı çıkar (Bakara Suresi, “… Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever.” 
195. ayet) ve  (İnfitar Suresi, 13. “Şüphesiz, iyiler, Naîm cennetindedirler.”
ayet).” Dede: ”Dinimizin tüm emirlerinin ortak  bir amacı vardır. O da 
insan davranışlarını güzelleştirmek yani güzel ahlaklı yapmak. 
Dinimizdeki inançlar ve ibadetler, insanı güzel ahlaklı yapmak için 
kullanılan araçlardır. Kişinin inancı güçlüyse, ibadetlerini de bilinçli 
yapıyorsa, mutlaka güzel ahlaka sahip olacaktır. 
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Etkinlik

Paylaşalım

Aşağıdaki ayet ve hadislerden birini seçip hakkındaki düşüncelerinizi sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Ayetler

1. “Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve: “Gerçekten ben 
Müslümanlardanım.” diyenden daha güzel sözlü kimdir? (Fussilet Suresi, 33. 
ayet)
                  
2.  “Allah'dan korkan kimseler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. 
Allah iyilik edenleri sever.” (Âl-i İmrân Suresi, 134. ayet)

3. (Kalem Suresi, 4. ayet)“Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” 

4.   (Şems Suresi, 9. ayet)“Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.”

5. “Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde 
bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların 
karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.” (Nahl Suresi, 97. ayet)

 6. “Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki 
kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki 
kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) 
yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi 'olmadık-kötü lakaplarla' 
çağırmayın….” (Hucurat Suresi, 11. ayet)

7. “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler (dostu, 
arkadaşıdırlar). İyiliği emreder kötülükten sakındırırlar, namazı dosdoğru 
kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederler…”  (Tevbe Suresi, 
71. ayet)

8. “… Kim nefsinin bencil tutkularından (ya da cimri tutumundan) korunursa; 
işte onlar, felah (kurtuluş) bulanlardır.” (Teğabün Suresi, 16. ayet)
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 Hadisler

1.   “Ben, güzel ahlakı tamamlamak (uygulamak) için gönderildim.”4

2. “… İnsanlara güzel ahlakla muamele et.”5

3. “Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır.”6

4. Peygamberimizin duası: “… (Allah'ım!) Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel 

ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı 

benden uzaklaştıracak yoktur!..”  7

5. “İyilik, güzel ahlaktır. Kötülük ise içini huzursuz eden ve başkalarının bilmesini 

istemediğin şeydir.”8

6.  “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır.”9

7.  “İki özellik vardır ki  bir müminde asla beraber bulunmazlar:  Cimrilik ve kötü ahlak.”10

 

8. “Siz, kendiniz için istediğiniz bir şeyi, din kardeşiniz için de istemedikçe inanmış 

sayılmazsınız.11

4 İbn Hanbel, II, 381.
5 Muvatta', Hüsnü'l-hulk, 1.
6 Buhârî, Menâkıb, 23.
7 Müslim, Müsâfirîn, 201.
8 Müslim, Birr, 14. 
9 Ebû Dâvûd, Sünnet, 15. 
10 Tirmizî, Birr, 41.
11 Buhârî, İmân 7; Müslim, İmân 71, 72; Tirmizî, Kıyâme 59; Nesâî, İmân, 19, 33.
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2.  1.  İslam Güzel Söz Söylemeyi Öğütler

Düşünelim!S

12 İbn Kessir, Tefsir, 1, 317.
 13Buhârî, Edeb, 31; Tirmizî, Kıyâmet, 51.

Güzel söz deyince aklınıza gelen ilk söz nedir?  

Dinimiz güzel söz söylemeyi emreder; yalanı, iftirayı, laf taşımayı, 
dedikodu etmeyi yasaklar. Konuyla ilgili aşağıdaki metni 
okuyunuz.

Tatlı dilden, güler yüzden herkes hoşlanır değil mi 
güzel torunum? Eğer Allah'ın sevgisini, insanların 
gönüllerini kazanmak istiyorsak, güzel sözlü 
olmamız gerekir. Bir arkadaşımızın bağırması, kötü 
sözler söylemesi hoşumuza gitmez. Hatta bu 
duruma üzülürüz. Öyleyse biz de arkadaşlarımiıa 
bağırmamalı, kötü sözler söylememeliyiz. 
Unutmayalım, ahlakın özü “Sana yapılmasını 
istemediğin bir şeyi, sen de başkasına 
yapma” kuralıydı. Allah “Kullarıma söyle, sözün 
en güzelini söylesinler.” (İsrâ Suresi, 53. ayet), der 
Kur'an'da. Yüce Allah güzel sözü kökü yerin 
derinliklerinde sabi, dalları göğe doğru yükselmiş, 
Rabbinin izniyle her zaman meyvesini veren bir ağaca (İbrahim 
Suresi, 24–25. ayetler), kötü sözü ise gövdesi yerden koparılmış, o 
yüzden ayakta durma imkânı olmayan kötü bir ağaca benzetmiştir 
(İbrahim Suresi, 26. ayet). Kur'an'da zikredilen bu “kötü söz” 
kavramı sadece konuşmadaki kötülüğe ve kabalığa değil, aynı 
zamanda yanlış inanç ve düşüncelere de işaret etmektedir. Kibar, 
zarif konuşmak kadar iyiliğe yönlendiren, kötülükten alıkoyan 

12konuşmalar da güzel sözlerdendir.  Doğru ve gerçekçi konuşmak da 
aynı şekilde değerlendirilir. Allah Hz. Musa ve Hz. Harun'dan firavuna 
doğruları söylerken bile yumuşak dille konuşmalarını istemiştir (Tâ-
Hâ suresi, 42-44. ayetler). Güzel sözde dikkat etmemiz gereken bir 
konu da olumlu olmaktır. Sürekli karamsar bir hâlde, olumsuz şeyler 
konuşursak ruh hâlimiz de bozulacaktır. Bizler hayatta her zaman 
olumlu olmaya çalışmalıyız. Bu özelliği kazandığımızda daha çok 
mutlu olduğumuzu ve etrafımıza mutluluk saçtığımızı hissederiz. 
Öykücüğüm peki sen güzel sözlü olmaya örnekler verebilir misin?” 
Öykü “Tabii ki: Arkadaşımıza selam vermek, ona hâlini,hatırını 
sormak, sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak, karşılaştığı zorluklarda 
onu cesaretlendirmek, başarılı olduğunda başarısını takdir etmek vb.
    
Dede:” Aferin sana. Ayrıca bilmemiz gereken bir şey daha var: 
Küfürlü konuşmak hem çok günah hem de büyük terbiyesizliktir 
“Allah'a ve ahiret gününe inanan, ya güzel söz söylesin ya da 
sussun.”13 hadisini her zaman hatırlamalıyız. “Öykü “Peki ağzından 
küfür kaçıran biri ne yapmalıdır?”. Dede: “Bundan pişmanlık duymalı 
ve tövbe etmelidir.”
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Etkinlik

Konuşalım

Aşağıdaki hikâyeyi okuyup hikâyenin ana fikrinin ne olduğuna dair sınıfta 

arkadaşlarınızla konuşunuz.

14 http://www.hikayearsivi.net/detay.asp?hid=905

Dil Yarası

Babası bir gün çabuk sinirlenen ve etrafına kırıcı sözler söyleyen 
çocuğuna biraz çivi ve tahta verip;

— “Bak yavrum! Sinirlenip çevrene zarar vereceğini anladığın an 
sinirlerini yenip bu tahtaya bir çivi çakacaksın” dedi. Çocuk ilk otuz 
gün çivileri çaktı. Zaman geçtikçe çaktığı çivilerin sayısı da azaldı. 
Daha sonra ise hiç çivi çakmamaya başladı. Bunun üzerine babası:

— “Kendini tutabildiğin her gün bir çiviyi geri sökeceksin.”, dedi. En 
son çivi söküldüğünde tahtada pek çok çivi izi vardı. Babası: 

— “Bak çocuğum! Bu tahta artık hiç eskisi gibi olamayacak. 
Sinirlendiğin ve kötü söz söylediğin zaman karşındaki insanın 
kalbinde böyle dil yaraları oluşur. Sen ne kadar tamir etmeye çalışsan 

14da mutlaka kalpte izi kalacaktır.
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2.  2.  İslam Güzel Davranışlarda Bulunmayı Öğütler

Düşünelim!S
Güzel davranış denince aklınıza ilk gelen üç davranış nedir? 

 15Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539.

Güzel Davranış: Allah'ın hoş görüp emir ve tavsiye ettiği, insanın ve 
toplumun yararına olan davranışlara denir. 

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Öykü anneanne ve dedesine “Ben sadece 
güzel söz söylememizin yeterli olduğunu 
düşünmüyorum. Onu tamamlayacak bir 
şeyler de yapmamız gerekir.“ Anneanne: 
”Benim akıllı torunum. Çok haklısın. 
Peygamberimiz “Allah sizin dış 
görünüşünüze bakmaz. Kalbinize ve 
yaptıklarınıza bakar.”15 der. Kur'an'da da 
“Allah güzel davrananları sever.” (Âl-i 
İmrân Suresi, 148. ayet),  “Onlar ki 
inandılar ve iyi işler yaptılar, mutluluk 
onların, güzel gelecek onlarındır” (Ra'd 
Suresi, 29. ayet) denilmektedir. Allah 
yanında değerli olan, insanların 
gösterişten uzak, samimiyetle yaptıkları 
güzel davranışlardır. Art niyetle, kibirden 
ve gösteriş için yapılan davranışların Allah 
yanında hiç değeri yoktur. Hoşgörülü 
olmak, küfür etmemek, temiz olmak, 
ibadetleri yerine getirmek, cömert olmak, 
doğru konuşmak, insanlara yardımda 
bulunmak vb. güzel huy ve 
davranışlardandır. Bunların hepsi hem 
insana ve topluma son derecede yararlı 
hem de yapan kişiye sevap kazandıran 
davranışlardır.”
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Etkinlik

Konuşalım

Profesör: Şimdi size kanıtlayacağım. Eğer Tanrı varsa, kötüdür. Tanrı, yaratılmış her 
şeyi yaratan mıdır? Eğer Tanrı her şeyi yaratmışsa, kötülüğü de O yaratmıştır. Bu da 
demek oluyor ki Tanrı kötüdür. 

Albert: Pardon Profesör! Soğuk gerçekte var mıdır?
Profesör: Ne tür bir soru bu? Tabii ki vardır. Sen hiç soğukta bulundun mu? 

Albert: Aslında efendim. Soğuk diye bir şey yoktur. Fizik kanunlarına göre gerçekte 
soğuğu bize düşündüren şey ısının yokluğudur. Profesör, gerçekte karanlık var mıdır? 

Profesör: Tabii ki vardır.

Albert: Yanılıyorsunuz efendim. Karanlık da gerçekte var olmayan bir kavramdır. 
Karanlık, aslında ışığın yokluğudur. Işık, üzerinde çalışabileceğimiz bir konu ama 
karanlık değil. Kötülük yoktur. Tıpkı soğuk ve karanlık gibi. Tanrı kötülüğü yaratmadı. 
Kötülük, sadece bir insanın, kalbinde Tanrı sevgisi olmadan gerçekleştirdiği şeylerden 

16ibarettir.  

Aşağıdaki konuşma Albert Einstein'in dersine gelen bir profesörle arasında geçmiştir. 
Bu sırada Albert çok genç  yaştadır. Diyaloğu okuyunuz ve hakkındaki düşüncelerinizi 
söyleyiniz. 

 16 https://www.youtube.com/watch?v=mpi1ZMkZ1Ys   
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2.2.1.  Doğru ve Dürüst Davranırım

Düşünelim!S
Etrafınızdaki insanların hiçbiri doğru ve dürüst olmasaydı, 

hayatınız nasıl olurdu?

Doğru: Gerçek, hakikat, yalan olmayan. Yanlışsız, eksiksiz. Akla, 
mantığa uygun. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu.

Dürüst: Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, 
yanlışsız, onurlu.  
    
Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Öykü ve arkadaşları buldukları bilgileri 
okul kütüphanesinde bir araya getirdiler. 
Şimdi sununun sonlarına gelmişlerdi. 
Burada herkes kendisinin en hassas 
olduğu ve yapmaya çalıştığı güzel 
davranışla ilgili konuşacaktı. Belinay 
konuşmaya başladı. “Ben doğru ve dürüst 
davranırım. Bu benim hayatımda başka 
insanlarda da aradığım en önemli 
özelliktir. Yüce Allah Kur'an'da 
“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd 
Suresi, 112. ayet; Şûrâ Suresi, 15. ayet.) 
buyurmaktadır. Ayrıca Allah Ahzâb Suresi 
70. ayette de inananlara doğru sözlü 
olmalarını emretmiştir.”
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Etkinlik

Resim Çizelim

Aşağıdaki hikâyeyi okuyun ve boş bırakılan yere hikâyeyi anlatan bir resim çizin. 

 17 http://www.arabuloku.com/yukaridaki-hikayenin-ana-fikrini-soyleyiniz.html

Dürüst Tüccar

Büyük bir bilim adamı olan Ebu Hanife, aynı zamanda kumaş ticaretiyle 
uğraşan bir esnaftı. Bir akşam üzeri dükkânına iki müşteri geldi. Kumaş 
toplarından birini beğendiler; fakat akşam namazı çok yakın olduğu için 
alışverişe sabah devam etmek üzere ayrıldılar. 

Sabah olunca dükkâna erkenden başka iki müşteri geldi. Tezgâhın 
üzerindeki kumaşı onlar da beğendiler ve almak istediler. Ebu Hanife: 
“Bu kumaş satıldı. Siz başka bir kumaşa bakın.” diyerek adamların 
isteğini geri çevirdi. Adamlar o kumaşı almak istediklerini söyleyip iki 
katı para vermek istediler. Ebu Hanife, “Bu kumaş satıldı.” diyerek teklifi 
yine reddetti. Müşteriler ısrarlıydı. Bu defa kumaşın değerinin üç katı 
para teklif ettiler. Bunun üzerine Ebu Hanife, “İsterseniz değerinin yüz 
katını verin, yine de size veremem. Çünkü ben bu kumaşı başka 
müşterilere sattım, sözümden dönemem.” diyerek adamların isteğini geri 
çevirdi.

17                    (Naim ERDOĞAN, Dinî Hikâyeler, s.18. Düzenlenmiştir.)
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2.2.2.   Hoşgörülü ve Bağışlayıcıyım

Düşünelim!S
                 Birisini bağışlamanız gerekti mi, gerektiyse neden?              

Deniz: “Ben de hoşgörülü ve bağışlayıcıyım. 
İnsanlara kin tutmayı da hiç sevmem. 
Peygamberimiz insanlarla ilişkilerinde daima 
hoşgörülü, bağışlayıcı olmuştur. Allah 
kendisine A'râf Suresi: 199. ayette 
“(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret 
ve cahillerden yüz çevir.” Buyurmuş, o da 
buna göre yaşamıştır. Bizden de bunu 
istemiştir. Yine Allah peygamberimizin bu 
yönüyle ilgili Âl-i İmrân Suresi, 159. ayette 
de şöyle demektedir. “Allah'ın rahmeti 
sayesinde sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, 
onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. 
Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan 
bağışlama dile. İş konusunda onlarla fikir 
alışverişinde bulun. Bir kere de karar verip 
azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et (O'na 
dayanıp güven). Şüphesiz Allah tevekkül 
edenleri sever.” Günümüzde insanlar 
birbirlerinin farklılıklarına 
dayanamamaktadır. Oysa arkadaşlar barış ve 
huzur içinde yaşayabilmemiz için birbirimizin 
farklılıklarını hoşgörüp hataları 
affedebilmeliyiz.”

Hoşgörü: Hoş görmek demektir. Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği 
kadar hataları affetmek, kusurları görmezden gelmektir. Herkese 
merhametle davranabilmektir.

Bağışlamak: Affetmek demektir. 

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.
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2.2.3.  Büyüklerime Saygılı Davranırım

Düşünelim!S
Okulda veya çevremizde büyüklerimize saygı göstermezsek, 

nasıl bir toplum hayatımız olur?

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

18 Tirmizî, Birr, 15.

Mehmet: “Peygamberimiz 'Küçüklerine 
merhamet etmeyip, büyüklerine hürmet 
etmeyen bizden değildir.'  18 der. Ben de 
peygamberimiz gibi  büyüklerime saygılı 
davranıyorum. Ayrıca dışarıda tanımadığım 
benden büyük her insana da son derece 
saygılıyım. Tıpkı peygamberimizin 
dedesine, amcasına, süt annesine ve 
sahabeden yaşça kendisinden büyük olan 
herkese saygılı davrandığı gibi. Bu arada 
öğretmenlerimi söylemeden geçmek 
istemem. Öğretmenlerime de sadece 
yaşlarından dolayı değil, bize öğrettikleri 
faydalı bilgilerden dolayı daha fazla saygı 
duyuyorum. Anne-babama ise hepsinden 
fazla.”



Ahlak

66 67

2.2.4.  Başkalarının Haklarını Gözetirim

Düşünelim!S
Hiç haksızlığa uğradınız mı? Uğradınızsa, neler hissettiniz?

Hak: Doğru, gerçek, hakikat, gerçeğe uygunluk, adâlet, kişiye ait olan şey 
demektir. 

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Kutay: “Ben haksızlığa 
uğradığımda kendimi çok kötü 
hissediyorum. İçimde büyük bir 
öfke oluşuyor. Bu beni çok 
rahatsız ediyor. Bu yüzden 
başkalarının da benim gibi 
hissedeceğini düşünerek haklar 
konusunda çok hassasım. 
Herkese hakkını vermek isterim. 
Kul hakkından çok korkarım. “
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2.2.5.  Arkadaşlarımla İyi Geçinirim

Düşünelim!S
                         Arkadaşlarınzla bir şeyler paylaşırken, vakit geçirirken neler hissedersiniz?

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

19 Tirmizî, Birr, 28; Dârimî, Siyer, 3.

İbrahim: “Ben arkadaşlarımla iyi geçinirim. 
Çünkü arkadaşlarımı ve arkadaşlarımla vakit 
geçirmeyi çok seviyorum. Bu konuda ben Hz. 
Muhammed ve Hz. Ebû Bekir'in 
arkadaşlıklarından çok etkileniyorum. 
Peygamberimizin "Allah katında  en arkadaşların
hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. 
Allah katında komşuların en hayırlısı ise 
komşusuna karşı hayırlı davranandır."19 sözünü 
hiç unutmuyorum. İnsanın iyi ve güvenilir 
arkadaşları olması büyük bir zenginlik. Her 
şartta ve zorlukta güvenebileceğim, beni terk 
etmeyecek arkadaşlarımın olmasını çok 
istiyorum. Böyle arkadaşlıklar kurabilmek için 
ben de arkadaşlarıma karşı duyarlıyım. Her 
zaman onlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorum.”
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2.2.6.   Komşularımla İyi Geçinirim

Düşünelim!S
“Komşu komşunun külüne muhtaçtır” atasözüyle 

ne anlatılmak istenmiştir?

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

 20Buhârî, Edeb, 12.
 21Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75.
 22Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4.
 23Tirmizî, Birr, 28; Dârimî, Siyer, 3.

Melis: “Bizim geçen yıl evimiz 
yanacaktı nerdeyse. Evimizi yanmaktan 
komşularımız sayesinde kurtardık. 
Onların hakkını ödeyemeyiz. Ne zaman 
başımız sıkışsa, bir ihtiyacımız olsa, 
yetişirler. Biz de aynı şekilde onlara her 
konuda yardım etmeye çalışıyoruz. 
Geçen gün yan komşumuz Rukiye 
Teyze hastalandı. Öz teyzem gibi 
üzüldüm. Annemle birlikte ona çorba 
pişirdik. Peygamberimizin de komşuluk 
ilişkilerine çok önem verdiğini 
biliyorum. Hatta komşulukla ilgili onun 
birkaç sözünü söyemek istiyorum 

20sizlere: , “Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir.”
"Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşularına eziyet etmesin, 
rahatsızlık vermesin.  Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, 
misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, 
ya hayır söylesin ya da sussun." "Cebrâil bana komşuya iyilik 21, 
yapmayı o kadar ısrarla tavsiye etti ki, birbirine mirasçı yapacak 
sandım." "Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı 22, 
hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise 
komşusuna karşı hayırlı davranandır."23
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2.2.7.  Akrabalarımı Ziyaret Ederim

Düşünelim!S
                                 Hiç akrabanız olmasaydı, kendinizi nasıl hissederdiniz?

            Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Kadir: “Arkadaşlar! “Muhakkak ki Allah 
adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi 
emreder.” Nahl Suresi, 90. ayetini 
hepiniz duymuşsunuzdur. Yani 
akrabalarla iyi ilişkiler kurmak, onlarla 
yardımlaşmak bu ayetten dolayı benim 
için vazgeçilmez bir zorunluluk. Ayrıca 
ben akrabalarımı çok seviyorum. 
Kuzenlerimle kardeş gibiyiz. Onlar 
olmasaydı, hayatımın çok renksiz ve 
tatsız olacağını düşünüyorum. Ailemizde 
olan sıkıntıları akrabalarımızla 
yardımlaşarak çok çabuk atlatabiliyoruz. 
İlişkilerimizin böyle sıcak olmasında tabii 
ki birbirimizi sık sık ziyaret etmemiz çok etkili. Peygamberimizin 
de hayatında her zaman akrabalarıyla ilişkilerini koparmadığını, 
onları sık sık ziyaret ettiğini bilmekteyiz. Ben de akrabalarımı 
ziyaret eder ve bundan mutluluk duyarım. Onların da bize 
gelmesi ayrı bir sevinçtir. Hatta bugün okuldan sonra teyzemlere 
gideceğiz.”
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2.2.8.   Ben Güvenilir, Alçakgönüllü ve Yardımsever Biriyim

Düşünelim!S
Arkadaşlarınızı seçerken güvenilir, alçakgönüllü, yardımsever 

olma gibi özellikleri sizi etkiliyor mu?

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

  24İbn Hibbân, Sahih, 12/48.

Efe: “Allah kutsal kitabımızda kibirli davrananları sevmediğini söyler 
(Nisâ Suresi, 36. ayet ; Nahl Suresi, 23. ayet; Lokmân Suresi, 18. 
ayet). Peygamberimiz de hayatı boyunca son derece sade, 
gösterişsiz ve alçakgönüllü olarak yaşamıştır. Bir gün onun günlük 
yaşantısını merak edenlere Hz. Âişe şöyle cevap vermiştir: “O da 
diğer insanlar gibi bir insandı.Sizden birinizin ailesi için 
yaptığı şeyleri o da yapar, ayakkabısını tamir eder, elbisesini 

24 diker, koyununu sağar, kendi işini görürdü.” Peygamberimizin 
herkese ayrım yapmadan yardım ettiği, yardımseverlikte çok ileri 
olduğunu da biliyoruz. Ben de peygamberimizin bu özelliklerine 
hayranım. Onu kendime daima örnek almaktayım. Ben de güvenilir, 
alçakgönüllü ve yardımsever biri olmak için çok çabalamaktayım.”
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3.    Allah Güzel Ahlaklı Olanları Sever

Düşünelim!S
            Kötü ahlaklı olup da sevdiğiniz biri oldu mu?

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Cânâ ve annesi Fatma Hanım parka gittiler. Parkta 
Sena ve annesiyle karşılaştılar. İki küçük kız hemen 
salıncaklara koştular. Parkta oynamak da ne 
eğlenceliydi. İki saat kadar sonra Fatma Hanım 
kızına artık gideceklerini söyledi. Yolda yürürlerken 
Cânâ'nın bir sıkıntısı olduğunu fark eden annesi 
sordu: ”Kızım ne oldu? Seni üzüntülü ve düşünceli 
gördüm. Bir derdin varsa benimle paylaşabilirsin.”  
Cânâ  “Anne Allah kimleri sever? Sena, Allah'ın 
herkesi sevmediğini söyledi. Acaba Allah beni sever 
mi? Beni sevmesini çok istiyorum. Çünkü ben Allah'ı 
çok seviyorum.” Fatma Hanım gülümsedi: “Ah 
benim güzel kzım Allah tabii ki seni çok sever: 
“Cânâ “Nasıl biliyorsun? Ya sevmezse?”. Annesi: 
“Biliyorum çünkü sen son derece ahlaklı bir 
çocuksun ve Allah kutsal kitabımızda güzel ahlaklı 
olanları sevdiğini söylüyor. “Allah güzel davrananları 
sever.” (Âl-i İmrân Suresi, 148. ayet). Güzel ahlakın 
da ne olduğunu geçen hafta Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Dersi'nde öğrenmiştiniz.” Cânâ: “Yani ne 
kadar güzel ahlaklı olmaya çalışırsam, bana olan 
sevgisi de o kadar fazla olur mu?” Annesi: “Elbette 
olur.” Cânâ: “Peki istemeden yaptığım kötü 
davranışlarım da oluyor. Dayanamayıp duygularıma 
yenilerek yaptıklarım.” Annesi: “Allah Hûd Suresi, 
114. ayette “…Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri 
(günahları) giderir…”, demektedir.” Cânâ sevinçle 
bağırdı: “Buna çok sevindim. Artık daha çok güzel 
davranış yapmak istiyorum. Yaptığım hataların 
hepsini silmek istiyorum.” Annesi:  “Hadi o zaman 
anneannen bizi bekliyor. Sana nefis bir kebap 
hazırlamış, bulgur köftesi ve daha neler neler. Önce 
onun hazırladığı nefis şeyleri yiyerek onu mutlu 
edelim.“ Birlikte gülerek anneanne Adile Hanım'ın 
yer evinin kapısını çaldılar. 
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4.   Fil Suresi ve Anlamı

Kur'an'ın 105. sûresidir. Beş ayettir. Mekke'de inmiştir. Adını ilk ayetinde geçen “fil” 
kelimesinden almıştır. Fil Suresi, Mekke'yi ordusunun önündeki fille yıkmaya gelen 
Ebrehe'nin düştüğü durumu ve Allah'ın ebabil kuşlarıyla Kâbe'yi nasıl koruduğunu 
anlatır.

          
Okunuşu
          Bismillâhirrahmânirrrahîm.

         Elemtera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve 
ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi hicâratin min siccîl. Fecealehüm keasfin 
me'kûl.
         
Anlamı
         Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla,

         Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa 
çıkarmadı mı? Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerine 
pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine 
çevirdi.
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 25Ebû Dâvûd, Edeb, 130-131; Nisâ Suresi, 86. ayet.
 26Buhârî, İsti'zân, 13.
27 Tirmizî, Birr, 15.

Toplumda insanların birbirleriyle ilişkilerinde uymak zorunda oldukları 
kurallara “görgü kuralları” denir. Bu anlamda görgü kuralları ile ahlak 
birbiriyle bağlantılı kavramlardır. Bazı görgü kurallarını ele alalım. 

25 26Selamlaşmak,  başkalarının evine davetsiz gitmemek,  akraba 
27ilişkilerine önem vermek, hediyeleşmek, büyüklere saygılı davranmak,  

hasta ziyaretine gitmek, nazik konuşmak  vb. Bu görgü kurallarının 
hepsi aynı zamanda dinimizin güzel ahlak kabul etiği davranışlardandır. 
Zaten toplumumuzda var olan pek çok görgü kuralının kaynağı 
dinimizdir. Bu değerlerin hepsi insan ilişkilerini olumlu yönde 
etkilemektedir. Güzel ahlak ve görgü kurallarına uygun yaşamak, sosyal 
yaşamın her alanında insanların mutlu olmalarını, toplumda barış ve 
huzurun sürmesini sağlar.

Güzel Ahlak ve Görgü Kuralları
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.  Güzel ahlak ne demektir? Kısaca yazınız.

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

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

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

2. Güzel davranışlara örnekler yazınız. Açıklayınız.

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

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

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

3. Güzel söz söylemekle ilgili bir hadis söyleyebilir misinz?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

4. “Allah güzel ahlaklı olanları sever.” cümlesini açıklayınız.

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

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

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

5. Fil Suresi'nin anlamını yazınız.

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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A.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutuda verilen ifadelerden 

uygun olanlarını yazınız.                

               hoşgörü              hak                  güzel ahlak

1.   Allah'ın hoşnut olduğu, insanların beğendiği, herkesin yararına olan

     davranışlara ve huylara   .……………………………………………..…. denir.

2.  Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hataları affedip, kusurları 

    görmezden gelmeye      ……..…………………….............  .denir.

3.  Doğru, gerçek, hakikat, ve kişiye ait olan şeye  ………………..……………. denir.

C.  Aşağıdaki kutularda verilen kelimelerden uygun olanlarını noktalı yerlere 

yazarak Fil Suresi'ni tamamlayınız. 

Elemtera keyfe feale …………………….……........…….   bi ashâbil fîl. Elem yec'al

 ………………….............…...... fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ……………………..……….....

Termîhim ……….….………………………..   min siccîl. ……………………………………………………………     

keasfin me'kûl.

Fecealehümebâbîl keydehüm  

Rabbükebi hicâratin
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Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

10

12

5

8

6

9

11

Güzel ahlaklı olmanın anlamını açıklayabilirim.

İyi, doğru, güzel, hak kavramlarının 

anlamını, önemini bilir ve açıklayabilirim.

İslam dininin ahlakı güzelleştirmeye ilişkin 

öğütlerini ayet ve hadislerden örneklerle 

açıklayabilirim.

İslam'ın niçin güzel ahlaklı olmaya 

önem verdiğini belirtebilirim.

İnsanlarla ilişkilerde güzel söz 

söylemenin önemini değerlendirebilirim.

İnsanlarla ilişkilerde güzel ahlaklı davranışlar 

sergilemenin önemini açıklayabilirim.

Güzel davranınışın ne anlama geldiğini 

söyleyebilirim.

Güzel davranışların neler olduğunu 

söyler ve açıklayabilirim.

Allah'ın güzel ahlaklı insanları çok 

sevdiğini açıklayabilirim.

Görgü kurallarını sıralayabilirim.

Fil Suresi'ni ezbere okuyabilirim.

Fil Suresi'nin anlamını söyleyebilirim.

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

# 79

Öğrenme Alanı
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Hz. Muhammed

80 81

 
Hz. Muhammed'in Ailesinin 

Örnek Davranışlarını Öğreniyorum

Ünitemize Hazırlanalım

Aile ne demektir? Anlamını sözlüklerden araştırarak defterinize yazınız.

Aile bireylerinin görevlerini araştırınız.

Hz. Muhammed'in ailesi ve aile hayatıyla ilgili bir araştırma yapınız.

Hz. Muhammed'in ailesi ve kendi ailenizi karşılaştırarak benzer ve farklı 

yanlarını listeleyiniz.

Kevser Suresi'nin nasıl okunduğunu ve anlamını büyüklerinizden öğreniniz. 

http://www.forumgercek.com/turk-tarihinde-yer-alanlar/130517-kibris-

turklerinin-en-onemli-liderlerinden-doktor-fazil-kucuk.html
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1.   Hz. Muhammed'in Bir Ailesi Vardı

Kapı hızlı hızlı çalıyordu. Özlem Hanım hemen 
kapıyı açtı. Eren çok heyecanlıydı. “Anne! Anne! 
Neler oldu inanamayacaksın.” Özlem Hanım: ”Ne 
oldu yavrum? Bakıyorum da pek heyecanlısın.” 
Eren: “Bugün öğretmenimiz derste Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın toplumumuzda 
aileyi güçlendirme çalışmaları kapsamında bir 
kompozisyon yarışması düzenlediğini söyledi. 
Dereceye girenlere güzel ödüller verilecekmiş.” 
Özlem Hanım: ”Peki, konu neymiş tatlım?” Eren: 
”Harika bir konu anne: Aile hayatı. Bizlere örnek 
olacak bir kişiyi ve aile hayatını anlatacağız.” 
Özlem Hanım : “Çok hoş bir konu bir tanem. Peki sen kimi seçtin? 
Düşündüğün birisi var mı?” Eren: “Evet, anneciğim seçtim. Benim her 
zaman kendisine saygı duyduğum biricik kahramanım Peygamber 
Efendimizi ve onun aile hayatını seçtim.” Özlem Hanım : “Aferin benim 
akıllı oğluma. Çok iyi bir seçim. Peygamberimiz bizim için örnek insan. 
Dolayısıyla aile hayatı ve aile içi ilişkilerindeki davranış ve tutumları da 
bizim için örnek her zaman.”  Eren: “Evet anneciğim. Öğretmenimiz 
yarışmanın duyurusunu yaptıktan sonra geçen yıl aile konusunda 
işlediğimiz bilgilerin kısaca bir tekrarını yaptı. Toplumun en küçük 
biriminin aile olduğunu, iyi toplumların ancak sağlıklı ailelerden 
oluşabileceğini, nasıl vücudumuzun sağlıklı olabilmesi için sağlıklı 
hücrelerden oluşması gerekiyorsa, ailelerin de toplumu meydana 
getiren hücreler gibi olduğunu hatırlattı. Aile kurumunun zayıf olduğu 
toplumların sağlıklı toplum olamayacağını belirtti. Dolayısıyla sağlıklı 
aile yaşantısı olan bireylerin hayatta daha başarılı olacaklarını, 
toplumlarını daha ileriye götüreceklerini söyledi. Benim de aklıma her 
zaman babamın ve senin peygamberimizi örnek almamız gerektiği 
konusunda söyledikleriniz geldi. Ben peygamberimizin yaptıklarına, 
yanlışlarla nasıl mücadele ettiğine her zaman hayranım. Ama bugün 
derste onun aynı zamanda nasıl bir baba, eş ve dede olduğuna fazla 
dikkat etmediğimi fark ettim. Eminim onun başarısında güzel bir aile 
yaşantısının olmasının da payı çok büyüktür. Neyse anneciğim. 
Öğretmenimiz iki gün sonra Lefkoşa'ya Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı'na yazılarımızın ulaşması gerektiğini söyledi. Ben çalışmaya 
başlamalıyım. Babam gelinceye kadar Peygamberimiz Hz. 
Muhammed'in ailesi kimlerden oluşuyor bir araştırayım.” Özlem Hanım: 
“Eren, benim kitaplığımda Hz. Muhammed'in hayatını anlatan çok güzel 
bir kitap var. Ondan yararlanabilirsin.” Eren: “Tamam anneciğim.” 

Aile: Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler 
arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. 

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz. 
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Etkinlik

Araştıralım

Beğendiğiniz önemli birinin aile hayatını araştırınız. Araştırmanızın sonucunu 
insanın başarısında aile hayatının bir etkisi olup olmadığı açısından 
değerlendiriniz.
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Pano Hazırlayalım

Hz. Muhammed'in aile ağacını çizelim. 

Etkinlik

Eren kitabın üstündeki ismi okudu: “İslam Peygamberi”. Yazan: Prof. 
Dr. Muhammed Hamidullah. Eren, kitabı karıştırarak ilgisini çeken 
yerleri okumaya başladı. “Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 
Pazartesi günü Mekke'de doğdu, babası Abdullah, annesi Âmine, 
dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, 
anneannesi ise Berre'dir…” Amcaları: Hamza, Abbas , Ebu Talip, Ebu 
Lehep. Hanımı: Hatice annemiz. Bu eşi ölünce, başka evlilikler de 
yaptı. Çocukları: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm, Fatıma, Kasım, 
Abdullah, İbrahim. Damadı: Ali (Peygamberimizin kızı Fatıma ile 
evlendi). Torunları: Hasan, Hüseyin (Kızı Fatıma'nın çocukları) ve en 
yakın arkadaşı: Hz. Ebubekir.  ” Ne güzel bir kitaptı bu. 
Peygamberimizin bütün hayatıyla ilgili her şey vardı.  Ama çok kalın 
bir kitaptı. Hepsini iki günde okuyamayacağını anlamıştı Eren: “Aile 
büyüklerinden bilgi konusunda yardım almalıyım.” diye düşündü.
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2.   Hz. Muhammed'in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları

      Sizce örnek davranışlar neler olabilir?

Düşünelim!S

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

1Hadislerle Müslümanlık, C. 3 s. 1083.
2Tirmizi Birr, 12. 
3Buhârî, Fedâil, 32.

              Küçük kardeşi Eray uyanınca, Eren 
onunla oyun oynadı. Tam resim çizmeye 
başlamışlardı ki, dedesi ve babasının 
seslerini duydu. Annesi de yemek için son 
hazırlıkları yapmak üzereydi. Eren ve Eray 
sofranın hazırlanmasına yardım etmek için 
mutfağa koştular. Ağabey olduğu için cam 
sürahideki suyu sofraya götürmek Eren'in 
göreviydi. Eray çatal-kaşıkları getirdi. Babası 
salatanın limonu ve tuzunu eklerken, dedesi 
ekmekleri kesmekle meşguldü. Annesi de 
çorbaları kâselere doldurmaya başlamıştı 
çoktan. Eren ailesindeki bu görev paylaşımını 
çok seviyordu. Böylece hem işler çabuk ve 
kolay oluyor, hem de ailede kimse fazla 
yorulmuyordu. Birlikte zaman geçirmiş,  
beraber bir şeyler yapmış olmanın 
mutluluğunu da yaşamış oluyorlardı. Yemek 
yerken Eren kompozisyon yarışmasından ve 
kendisine örnek olarak Hz. Muhammed'i 
seçtiğinden bahsetti. “Dedeciğim bana peygamberimizin ailesi 
içindeki örnek davranışlarını kısaca anlatabilir misin lütfen?” Dedesi : 
”Tabii ki Erenciğim. Kur'an'da Hz. Muhammed'in ahlakını ve güzel 
davranışlarını anlatan pek çok ayet vardır. Bu ayetlerde Hz. 
Muhammed'in peygamberlikle görevlendirilmeden önceki ve 
peygamberlikten sonraki dönem arasında bir ayırım yapmaz. Onun  
bizim için bir örnek olduğunu söyler “ … Resulullah, sizin için… güzel 
bir örnektir…” (Ahzâb Suresi, 21. ayet). Dolayısıyla peygamberimiz 
aile yaşantısıyla da bize örnek olmuştur. Kendisi de zaten bir 
hadisinde “Sizin en iyiniz ailesine karşı en iyi olanınızdır. Ben de 
ailem konusunda sizin en iyinizim…”1 buyurmuştur. Hz. Muhammed'in 
ailesinde en belirgin olan şey sevgiydi Erenciğim. Hz. Muhammed 
aile bireylerini çok severdi. Bir hadisinde torunlarına bakarak 
Allah'a şöyle yalvarmıştır: “Allah'ım bunlar benim oğullarım, kızımın 
oğulları! Ben onları çok seviyorum, senin de sevmeni dilerim.”2 
Özlem Hanım: “Erenciğim benim en sevdiğim özelliklerinden birisi ise 
Peygamberimiz ev işlerine yardımcı olurdu. Bir gün Hz. Aişe'ye 
onun evde ne yaptığını sorduklarında şöyle cevap vermiştir: “Herkes 
ne iş yaparsa, o da onu yapardı…” .3  Evdeki tüm ortak işlere katılıp 
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yardımcı olduğu gibi her zaman kendi odasını kendi temizlemiş, kendi söküğünü 
kendi dikmiş, ayakkabılarını kendisi onarmıştır. Babanla deden de onu örnek 
aldıkları için çok şanslı bir bayanım ben.“ Babası: “Düşünsene Erenciğim. Bütün 
işi annen yapsa ne kadar yorucu olurdu onun için. Annenle hiçbirimiz böyle tatlı 
tatlı sohbet etme fırsatı da bulamazdık. Ayrıca annen hastalandığında da ne 
yapacağımızı şaşırırdık.” Dedesi: “Unutmadan Peygamberimiz, aile bireyleriyle 
şakalaşırdı. Yakınlarından biri “Bizler Peygamberimizin yanında şiir okur, 
anılarımızı anlatır, şakalar yapar, gülerdik. O da bizimle birlikte güler eğlenirdi…. 
” demiştir. Ayrıca aile bireyleriyle oyunlar oynadığını da biliyoruz.” Eren: “Aynı 
sen ve babam gibi.” Dedesi: ”Önemli bir özelliği daha vardı peygamberimizin, 
asla aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı. “Allah'tan korkunuz. 
Çocuklarınız arasında adâletli davranınız”4 demiştir. Babasından kendisine kalan 
ve Hz. Hatice evlendiği zaman azat ettiği Ümmü Eymen'i de ailesinden sayarak 
ona bir anneye gösterilen muameleyi göstermiştir. Diğer bir özelliği de aile 
bireylerinin görüşlerine değer verirdi. Özellikle eşi Hz. Hatice'nin 
görüşleri onun için çok değerliydi. Kendisine ilk vahiy geldiğinde 
heyecanlanmıştı. Durumu eşine anlattı. O da konuyla ilgili görüşünü açıkça 
söyledi. “Rahat ol! Allah seni güç durumda bırakmaz. Sen akrabayı gözetirsin, 
sözün doğrusunu söylersin, başkalarının derdine ortak olursun, misafirleri 
ağırlarsın, güçlüğe uğrayanlara yardım edersin.” Bu sözler peygamberimizi çok 
rahatlattı.” Babası: ” Sanırım son olarak söylenecek örnek davranışı da 
akrabayı ziyaret ederdi. Amcası Ebu Talip' in eşi Fatıma'yı ziyaret ederdi. 
Zaten oğulları Hz. Ali'nin bakımını da üstlenmiştir. Sütannesi Halime'yi de fırsat 
buldukça ziyaret ettiğini biliyoruz.”  Annesi: “Haydi o zaman şimdi hep birlikte 
sofrayı topluyoruz. Konuşmamıza kahve içerken devam ederiz.”  Hep beraber 
neşeyle sofrayı topladılar. 

Hz. Muhmamed'in aile içindeki örnek davranışlarından sizi en çok 

etkileyen hangisi oldu? Neden? Düşüncelerinizi sınıfla paylaşınız.

Etkinlik

Paylaşalım

4Buhârî, Hibe, 12-13. 
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3.  Hz. Muhammed'in Ailesinin Örnek Davranışları

Sizce örnek bir aile nasıl olmalıdır?

Düşünelim!S

Konuyla �lg�l� aşağıdak� metn� okuyunuz.

    Eren çalışma masasında oturmuş Hz. Muhammed ve ailesi 
hakkında kendi ailesiyle yaptığı sohbeti düşünüyordu. Ailesinin 
anlattıklarından sadece bireysel olarak Hz. Muhammed'in değil, 
ailesinin de örnek davranışları olduğunu anlamıştı. Yazısını 
yazabilmek için düşüncelerini toparlamaya ihtiyacı vardı. Önündeki 
not defterine öğrendiklerinin bir özetini çıkartmaya karar verdi. Bu 
muhteşem, insanlık için örnek olan ailenin, yani Hz. Muhammed'in 
ailesinin örnek davranışları nelerdi?  Maddeler hâlinde yazmaya 
başladı.
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3.1.   Hz. Muhammed'in Ailesinde Sevinçler ve Sıkıntılar Paylaşılırdı

Sevinçlerinizi ve sıkıntılarınızı ailenizle paylaştığınızda 

ne hissediyorsunuz?

Düşünelim!S

Konuyla �lg�l� aşağıdak� metn� okuyunuz.

Etkinlik

Yazalım

Peygamberimiz ilk vahiy anında 
korku ve endişeye kapılmış, bunu 
ilk olarak eşi Hz. Hatice ile 
paylaşmıştı. Bunun sonucu olarak 
Hz. Hatice'nin  sözleri onu nasıl 
da rahatlatmış, hatta mutlu 
etmişti. Yine Hz. Aişe bir 
sözünde: “Bazen evimizde bir ay 
süreyle yemek pişirmek için ocak 
yanmazdı. Yiyip içtiğimiz sadece 
hurma ile sudan ibaret olurdu. 
Hurma ve su ile geçinip giderdik.” 
diyerek ailesinde sevinçlerin 
yanısıra sıkıntıların da nasıl 
paylaşıldığını anlatmıştı.

Sevinçlerinizi ve sıkıntılarınızı ailenizde ilk kiminle paylaşırsınız? Neden bu kişiyi 
seçtiğinizi anlatan kısa bir paragraf yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.2.  Hz. Muhammed'in Ailesinde Misafire Cömert Davranılır, 

        İsraftan  Kaçınılırdı

Misafirliğe gittiğiniz bir yerde size nasıl davranılmasını istersiniz?

Düşünelim!S

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

5 Tirmizî, Birr, 40.

       Peygamber Efendimizin ailesinde 
misafir güler yüzle karşılanırdı. Misafire 
cömert davranılırdı. Çünkü 
Peygamberimizin bildirdiğine göre, 
"Cömert kişi, Allah'a yakın, cennete 
yakın, insanlara yakındır…'' 5.  Bir 
keresinde Habeş Kralı tarafından 
Medine'ye bir heyet gönderilmişti. 
Peygamberimiz bu heyete bizzat 
kendisi hizmet etti, onlarla yakından 
ilgilendi. Bu durum sahabeyi 
(Peygamberimizin dostlarını) çok 
etkiledi. Başka bir gün kendisini 
ziyarete gelen sütannesi Halime'yi son 
derece özenle ağırlayıp değerli 
hediyelerle uğurlamış, uğurlarken 
kendisine 40 koyunluk bir sürü ve iki 
deve hediye etmişti. “Yiyiniz, içiniz ama 
israf etmeyiniz . Muhakkak ki Allah israf 
edenleri sevmez” A'râf Suresi, 31. 
ayete uygun olarak Hz. Peygamberin 
ailesinde yiyeceklerde de aşırı 
davranılmazdı. Fazla yemekten 
kaçınılırdı. Yemek beğenmezlik 
edilmezdi. 
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Etkinlik

Yazalım

Aşağıdaki ayet ve hadislerden birini seçip anafikri hakkında bir paragraf yazınız.

Ayetler:

1. “Ey îmân edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin! Eğer sadece 

Allah'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin!” (Bakara Suresi, 172. ayet)

2. “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp 

savurma.” (İsrâ Suresi, 26. ayet) 

3. “Ey Ademoğulları! Her mescit yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. 

Çünkü O, israf edenleri sevmez.” (A'râf Suresi, 31. ayet)

4. (İsrâ Suresi, “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” 

29. ayet)

 Hadisler

1. “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan (dilediğiniz gibi) yiyin, sadaka verin/harcayın ve 

giyinin.”6

2. “Beş şey gelmeden önce, beş şeyin değerini iyi bilmelisin: Ölümünden önce hayatının, 

meşguliyetinden önce boş zamanının, fakirliğinden önce zenginliğinin, ihtiyarlığından 

önce gençliğinin ve hastalığından önce sağlığının.”7

3. “Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir 

gün ve bir gecedir. Misafirlik (hakkı) üç gündür. Bundan sonra (misafire ikram) 

sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helâl 

olmaz.”8

4. “… Misafire ikram et, yetime karşı cömert ol ve komşuna güzel davran.”9

5. “İsraf ve kibirden kaçınarak yiyin, sadaka verin ve giyinin.”10

6Nesâî, ZekAt, 66.
7İbn Ebû Şeybe, Musannef, Zühd, 6.
8Buhârî, Edeb, 85.
9İbn Hanbel, III, 425.
10Nesâî, Zekât, 66.
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Etkinlik

Paylaşalım

Konuyla ilgili verilen şiiri okuyup size düşündürdükleri ve hissettirdiklerini 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız

11

11https://www.antoloji.com/israf-etmeyelim-ekmegi-siiri/
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 15Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4.
 16Tirmizî, Birr, 28; Dârimî, Siyer, 3.

3.3.   Hz. Muhammed'in Ailesinde Akrabalık ve 

         Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi

Akrabalarınız ve komşularınız olmasaydı, nasıl bir yaşamınız olurdu?

Düşünelim!S

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Etkinlik

Okuyalım

Hz Muhammed'in ailesindekiler “Muhakkak ki Allah 
adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder.” Nahl 
Suresi, 90. ayete her zaman uymuşlardı. Hatta 
peygamberimiz kendisinden öğüt isteyen birine “Allah'a 
ibadet eder, zekâtı verir, akrabayı gözetirsin.”12 demişti.
Kendisine emeği geçmiş olan büyüklerini hiç unutmamış, 
onlara hep iyilikle davranmış,  hatırlarını saymıştır.  
Özellikle amcasının hanımı Fatıma'yı, sütannesi Halime'yi 
her gördüğünde “Anneciğim” diyerek iltifat eder, onlara 
yer gösterir, hâllerini, hatırlarını, bir ihtiyaçları olup 
olmadığını sorardı. 
Hz. Muhammed'in ailesinde  komşular  ziyaret edilir, 
sevinçli ve üzgün zamanlarında yanlarında olunurdu. 
Onların dertleriyle ilgilenmek, sahip olduklarını onlarla 
paylaşmak görev bilinirdi. Peygamberimiz bir sözünde 
“Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir.”13 

demiştir.

 12Buhâri Edeb, 11.
 13Buhârî, Edeb, 12.
14Buhârî, Edeb, 31, 85; Müslim, Îmân, 74, 75.

    "Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşularına eziyet etmesin, rahatsızlık 
vermesin.  Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, misafirine ikramda bulunsun. 
Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse, ya hayır söylesin ya da sussun."    14 

       "Cebrâil bana komşuya iyilik yapmayı o kadar ısrarla tavsiye etti ki, birbirine 
mirasçı yapacak sandım.”15

   "Allah katında  en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah arkadaşların
katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır."16

Peygamberimizin yukarıdaki konuda bizleri uyarıcı birçok hadisi vardır. 
Aşağıda bunlardan bazıları yer almaktadır. Bu hadisleri okuyalım.
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Etkinlik

Soruyu Cevaplayalım

Önce aşağıdaki hikâyeyi okuyunuz.

Lokma 

Besim iyi bir çocuktu.  Babası zengin olduğu için istediği her şeye 
sahipti. Ne yazık ki fakir ve yoksul kimselerin yaşayışı hakkında bilgisi 
yoktu.
             
Bir gün top sahasına giderken, bir köpek Besim'i kovalamaya başladı. 
Dar bir sokakta ona yetişti. Bu sırada ayağı taşa takılan Besim yere 
kapaklandı.
             
Gözünü açtığında kendi yaşında bir çocukla bir kadının yüzüne 
pansuman yaptıklarını gördü. Mehmet ile annesi Besim'i köpekten 
kurtardıktan sonra onu evlerine götürüp yüzündeki sıyrıkları 
temizlemeye başlamışlardı. 
             
Besim onlara teşekkür etti. Evlerinin ne kadar basit, hayatlarının ne 
kadar sade olduğunu hayretle gördü.
            
O akşam sofrada rahat olmadığını, lokmaların boğazına dizildiğini fark 
etti. 
            
Ertesi gün annesinin hazırladığı yiyecek paketlerini alıp Mehmetlerin 
evine gitti. Yemeğini orada Mehmet'le birlikte yedi. Onunla çok iyi 
arkadaş oldu.
                                    

(M. Yaşar KANDEMİR, Çocuklara 40 Hadis, s.43-44)
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3.3.  Hz. Muhammed'in Ailesinde Yetimler ve Yoksullar Gözetilirdi

Anne ve babanızın hayatınızdaki önemi nedir? Yoksullar 

ve yetimler neden gözetilmelidir?

Düşünelim!S

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Bilindiği gibi Hz. Peygamber, yetim olarak dünyaya geldi. Çünkü o 
doğmadan önce babası Abdullah vefat etmişti. Altı yaşına geldiğinde 
de annesi Âmine vefat etti; babadan yetim olan Hz. Muhammed 
anneden de öksüz kaldı. Bu anlamda yetim ve öksüzlerin hâlinden 
çok iyi anlıyordu. Yetimler ve yoksullarla ilgili ne kadar çok ayet ve 
hadis vardı. Eren bazılarını not almıştı. Tekrardan hepsini gözden 
geçirdi.

“Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, 
akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, 
yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. 
Şüphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.“ (Nisâ 
Suresi, 36. ayet)
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17Müslim, Zühd 42.
18Ahmed ibni Hanbel, Müsned, V, 250.
19Tirmizî, Birr, 14.
20İbn Mâce, Edeb, 6.

  “Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helâli haramla) değişmeyin. 
Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir 
günahtır.” (Nisâ Suresi, 2. ayet)

    “Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Hayır olarak ne 
harcarsanız o, ana-baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. 
Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir.” (Bakara Suresi, 
215. ayet)

     (İnsan Suresi, “Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”
8. ayet)

   "Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, 
cennette şöyle yan yana bulunacağız. "Hadisin ravisi Malik İbni Enes, - 
Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı gibi - işaret parmağıyla orta parmağını 
gösterdi.”17

     "Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu 
her saç teline karşılık ona sevap vardır."18 

      "Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip 
içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah 
Teâlâ onu mutlaka cennete koyar.”19

     “Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir 
yetimin bulunduğu evdir…“20

     Eren araştırmaları sonucunda Hz. Muhammed'in hayatında bizzat yetimleri, 
yoksulları gözettiğini de öğrenmişti. Mesela Hz. Muhammed Mute Savaşı'nda 
şehit düşen Hz. Câfer'in çocuklarını evine almış, bakımlarını üstlenmişti. Ayrıca 
hayatı boyunca kendisi ve ailesi yetim ve yoksulların koruyucusu gibi 
yaşamışlardı.
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Aşağıdaki hikâyeyi okuyup ana fikrini bulunuz.

Etkinlik

Okuyalım

Efendimiz ve Çocuk. Medine'den Bir Bayram Manzarası

Hz. Peygamber bir bayram sabahı camiden evine dönüyordu. Sokakta 
bayramlıklarını giyinmiş, oynayan çocukları gördü. Fakat bir tanesinin 
durumu dikkatini çekmişti. Kenarda oturmuş, kirli ve eski elbiseler içinde 
diğerlerini seyrederken aynı zamanda ağlıyordu. Hz. Muhammed yanına 
yaklaşıp; 

    - Ağlama güzel çocuk, ne diye ağlıyorsun, sen niçin arkadaşlarına 
katılmıyorsun? Çocuk hüzünlüydü ve o hüzünle cevap verdi:

    - Ben yetimim, benim babam Uhud Savaşı'nda şehit oldu. Yetimler 
yetimi Hz. Muhammed için bu kadarı yeterliydi. Çocuğa duygulu gözlerle 
baktı ve: 

    - İstemez misin ben baban olayım, Aişe annen olsun, Fatıma da 
kardeşin? diyerek onu teselli etmeye çalıştı. Çocuk;

     - Evet isterim.” cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber, yetimin 
başını okşadı ve ismini sordu. Çocuk “Büceyr” deyince Efendimiz, 

      - Hayır. Senin ismin Beşir olsun buyurdu. 

     Çocuğun elinden tutup, evine götürdü. Yedirip içirdi, üstünü başını 
giydirdi, bir süre sonra sokağa çıkıp diğer çocukların arasına karıştığında, 
Beşir'deki değişikliği gören çocuklar merakla sordular:

      - Sen daha önce ağlayıp duruyordun. Şimdi nasıl oldu da böyle güzel 
oldun? Beşir:

     - Açtım, doydum; çıplaktım, giyindim; yetimdim Resulullah babam, 
Aişe annem oldu dedi. Bütün çocuklar gıpta ederek:

      - Ne olaydı, bizim de babalarımız Uhud'da şehit olsaydı da, biz de 
böyle bir babaya kavuşmuş olsaydık.

       Peygamberimizin vefatına kadar Beşir Bin Akra onun yanında kaldı. 
Vefatından sonra Beşir için asıl yetimlik başlamış oldu. Şöyle ağlıyordu:

       -İşte şimdi yetim kaldım, işte şimdi garip oldum.

(Mehmed Paksu'nun ”Peygamberimizin Örnek Ahlakı” isimli eserinin “Peygamberimizin 
Yetimlere Şefkati” başlığı altında anlatılmaktadır.)
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4.  İslam Aile İçi İlişkilere Önem Verir

Aile içi ilişkiler deyince ne anlıyorsunuz? Sizce aile içi 

ilişkiler önemli midir?

Düşünelim!S

İslam dini aile hayatı ve aile içi ilişkilere son derece önem verir. 

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

   Sevgili öğretmenim ve değerli 
arkadaşlarım! Bu konuyu araştırırken beni en 
çok etkileyen hadisle başlamak istiyorum 
ödevime. Peygameberimiz bir sözünde “Sizin 
en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır.” 
demiştir.  Allah da Kur'an'da “Hani, biz 
İsrailoğulları'ndan, “Allah'tan başkasına 
ibadet etmeyeceksiniz, anne-babaya, 
yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik 
edeceksiniz, herkese güzel sözler 
söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekâtı 
vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek 
azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden 
döndünüz.“ (Bakara Suresi, 83. ayet) buyurmaktadır.  
Peygamberimiz en iyi insan olmanın şartını kişinin ailesine en iyi 
olmasına bağlamıştır. Allah da kendisinden sonra anne-babadan  
yani aile içi ilişkiden bahsetmiştir. 

  İslam dini, sağlıklı toplumların sağlıklı ailelerden oluşacağını 
vurgulayan ve bu yüzden aile içi ilişkilere son derece önem veren 
bir dindir. Sağlıklı, sevgi dolu ailelerde yetişen çocuklar da mutlu 
olacaklar;  ailelerine ve vatanlarına faydalı olacaklardır. Bu konuda 
da her konuda olduğu gibi Allah bize Hz. Muhammed'i örnek olarak 
göstermektedir. Hz. Muhammed sadece başka insanlarla değil; aile 
bireyleriyle de son derece iyi geçinen, iyi ilişkiler kuran bir insandır. 
Eşine, çocuklarına, ailesindeki büyüklere karşı hep  sevgi ve saygı 
göstermiştir. Aile hayatında üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine 
getirmeye çalışmıştır. Hz. Muhammed'in tüm yaşamı gözden 
geçirildiğinde onun en dikkat çeken özelliği mükemmel bir eş , 
baba, dede  vb. olmasdır. Kısacası aile hayatıdır. İşlerinden arta 
kalan zamanlarını en çok ailesiyle geçirmek için çabalamıştır. 
Ailesini ihmal eden, ailesine sevgi ve saygı göstermeyenleri hep 
uyarmıştır. Aile hayatında dayanışma ve işbirliğine önem vermiştir. 
Dayanışma ve işbirliği olmadan ailelerin ayakta kalamayacağını, 
hayatın zorluklarına dayanamayacağını vurgulamıştır. Bu anlamda 
da üstüne düşen her görevi yerine getirmiştir.
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5.  Ben Ailemle İyi Geçinir ve Aile İçi Sorumluluklarımı 

     Yerine Getiririm

Aile içinde belirlenmiş devamlı yaptığınız görevleriniz var mı? 

Sıralayınız.

Düşünelim!S

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Vedia masanın başında kalemini tık tık masaya vuruyor ve 
düşünüyordu. Bu ödev onu çok zorlamıştı. Aklına hiçbir şey 
gelmiyordu. Öğretmenleri aile içi ilişkilerinin nasıl olduğu ve  
ailedeki sorumluluklarını anlatan bir kompozisyon yazmalarını 
istemişti. Odasının kapısı tatlı tatlı çaldı. Gelen annesiydi. 
Elinde bir bardak tarçınlı süt ve kurabiye tabağı vardı. Vedia 
gülümsedi. “Teşekkür ederim anneciğim.” Annesi : ”Saatlerdir 
odandasın. Yorulmuşsundur. İstersen biraz dinlen.” Vedia:  
“Olmaz . Daha ödevimi yazamadım ben. Kendimi ailem içinde 
değerlendiremiyorum. Kendime dışarıdan bakamıyorum 
anneciğim. Ağabeyim veya kardeşim söz konusu olsaydı 
keşke. Çoktan ödevimi bitirmiş olurdum.” Annesi: “İstersen 
sana biraz yardımcı olabilirim.  Sana seni anlatabilirim.” Vedia: 
“Gerçekten mi anneciğm? Tamam.” diye bağırdı sevinçle. 
Annesi: “Canım kızım; sen gerçekten çok iyi bir çocuksun. Her 
anne-baba senin gibi bir çocuğu olmasını ister. Öncelikle sen ailene 
karşı her zaman sevgi dolusun.
 
Ailede iyi geçinmediğin hiç kimse yok. Kardeşlerinle çatıştığın 
konularda da her zaman yapıcı ve barışçıl çözümler üretebiliyorsun. 
Kavgacı değilsin. Aile içindeki tüm sorumluluklarını en güzel şekilde 
yerine getiriyorsun. Mesela sofrayı kurmak, balkonları yıkamak, 
kardeşini okuldan almak senin görevlerin. Bu görevlerini en iyi 
şekilde yerine getiriyorsun. Ayrıca derslerine de zamanında çalışıp 
ödevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun. Sana verdiğimiz her 
sorumlulukta biliyoruz ki, sen onu en iyi şekilde yapmaya 
çalışacaksın. Bu yüzden hiçbir zaman gözümüz arkada kalmıyor. Aile 
büyüklerine saygılısın. Ailedeki küçüklere de son derece sevecen ve 
anlayışlısın. Eğer sen böyle bir çocuk olmasaydın aile yaşamımız bu 
kadar mutlu ve huzurlu olmazdı.” Vedia çok duygulanmıştı. Gözleri 
buğulu, annesine : “Anneciğim, ben de çok şanslı bir çocuğum. İyi ki 
sizin gibi bir ailem var. Ben her zaman sizi örnek alıyorum. Ailemizde 
herkes sorumluluklarını yerine getiriyor ve herkes birbirini çok 
seviyor. Eğer böyle olmasaydı bu kadar mutlu bir aile olamazdık.” 
Anne kız birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Annesi : “Artık ben seni yalnız 
bırakayım. Sen ödevini bitir bir an önce tatlım. Biraz sonra teyzen ve 
kuzenlerin bize gelecekler.”  Vedia: ”Peki anneciğim”. Annesi gittikten 
sonra Vedia artık neler yazacağına karar vermişti. Önündeki kâğıda 
yazmaya başladı.
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Etkinlik

Tamamlayalım

   Aşağıda Vedia'nın tamamlanmamış kompozisyon ödevi var. Siz ödevi kendinizi 

düşünerek tamamlayınız.

“Ben ailemle iyi geçinir ve aile içi sorumluluklarımı yerine getiririm.

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. Kevser Suresi ve Anlamı

Etkinlik

Araştıralım

Kevser Suresi'ni ezbere okuyup anlamını söyleyiniz.

     Kevser: Bolluk, bereket, çok nimet ve neslin çoğalması anlamlarına gelir. Mekke'de 
inmiş ve 3 ayettir. Bilindiği gibi Allah Peygamberimize pek çok nimet vermiştir. 
Bunlardan birisi de kızı Hz. Fatıma'dır. Peygamberimizin soyu kızı Hz. Fatıma'dan 
devam etmiştir. Müşrikler, Peygamberimize erkek çocukları yaşamadığı için  “ebter” 
(soyu, nesli kesik) demişlerdir. Allah surede müşriklere bu konuyla ilgili cevap 
vermiştir.

Okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
İnna a'taynâ kelkevser.Fesalli  li Rabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.

Anlamı
Esirgeyen ve bağışlayan  Allah'ın adıyla
Biz sana Kevser'i verdik.  Sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl sonu kesik 
olan, şüphesiz sana kin tutandır.
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Bir Eş ve Anne Olarak Hz. Hatice

Hz. Hatice milâdî 556 yılında Mekke'de, temiz ve asil bir 
ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Peygamberimizle 
evlenmeden önce iki evliliği daha olmuş, iki eşi de vefat 
etmiştir. Zengin ve herkesin evlenmek için can attığı son 
derece ahlaklı, iyi kalpli, güzel ve hoş bir kadın olan Hz. 
Hatice, Kureyş'in ileri gelenlerinin yaptığı evlilik 
tekliflerini kabul etmemiştir.

Hz. Hatice, Mekke'deki sosyal ve ticaret hayatında etkin 
bir konuma sahip asil bir kimseydi. Bir gün Hz. Hatice 
kervanıyla ilgilenmesi için Hz. Muhammed'e iş teklifinde 
bulundu. Bu işle birlikte Hz. Muhammed'i yakından 
tanıma fırsatı bulan Hz. Hatice Peygamberimizin 
ahlakına, dürüstlüğüne ve kişiliğine hayran kalıp 
kendisinden çok etkilendi. Hz. Peygamber'e bir aracı 
vasıtasıyla evlenme teklifinde bulundu. Yaşadığı 
toplumun en seçkin bayanlarından olan Hz. Hatice'nin 
teklifini peygamberimiz hemen kabul etti ve evlendiler. 
Bu sırada peygamberimiz 25 Hz. Hatice ise 40 
yaşındaydı.

Hz. Hatice evliliklerinin ilk gününden ölünceye kadar Hz. 
Peygamber'in maddi manevi en büyük destekçisi, biricik 
eşi, can yoldaşı ve hayat arkadaşı olmuştur. 
Peygamberimiz her şeyini Hz. Hatice ile paylaşmış, 
kafasına takılan her konuda kendisine danışmış ve onun 
düşüncelerine çok değer vermiştir. İlk vahiy geldiğinde 
de durumu anlatıp düşüncesini aldığı ilk kişi yine Hz. 
Hatice olmuştur. Hz. Hatice dehşete kapılan 
peygamberimizi : “Rahat ol! Allah seni güç durumda 
bırakmaz. Sen akrabayı gözetirsin sözün doğrusunu 
söylersin, başkalarının derdine ortak olursun, misafirleri 
ağırlarsın güçlüğe uğrayanlara yardım edersin.” diyerek 
rahatlatmıştır. Daha sonra da eşinin bir peygamber 
olduğunu anlayan Hz. Hatice, sevgili eşini peygamber 
olarak tanıyan ilk kişi olma mutluluğunu da yaşamıştır.

 Peygamberimiz sevgili eşi Hz. Hatice'yi sadece 
sevmemiş, büyük bir saygı da duymuştur. 
Peygamberimize en zor günlerinde maddî manevî bütün 
destekleri veren üstün bir insandı o. Bu mükemmel 
hanımefendi sadece peygamberimize anlayışlı, 
mükemmel bir eş olmamış çocuklarına karşı da şefkatli 
ve örnek bir anne olmuştur. Vefatından sonra da biricik 
eşi Hz. Hatice'yi Peygamberimiz hiçbir zaman 
unutmamıştır. Günlük yaşamında sık sık onu büyük bir 
muhabbet ve sevgiyle anmıştır. 

Hz. Hatice'nin türbesi, 
Cennetü'l-Mualla Mezarlığı, 

Mekke.
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aile denince aklınıza neler geliyor ? Birkaç cümleyle açıklayınız. 

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

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

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

2. Hz. Muhammed'in aile üyelerini yazınız
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

3. Hz. Muhammed'in aile içindeki  davranışları nasıldı?   Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

4. Hz. Muhammed'in aile üyeleirinin güzel davranışlarından bazılarını yazınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

5. Ailenizde size düşen görevler nelerdir? Kısaca anlatınız.   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

                                                                                                                          
6. Kevser Suresi'nin anlamını yazınız.

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………......
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B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutularda verilen 

ifadelerden uygun olanlarını yazınız. 

1. Hz. Muhammed'in annesi        …………………………………………….……………….   'dir.

2. Hz. Muhammed'in babası       ………………………………………………………………   'dır.

3. Hz. Muhammed'e bakan amcası    ………………………………………………….………. 'dir.

4. Hz. Muhammed'in dedesi      …………………………………………………………..…….   'dir.

5. Hz. Muhammed'in kendisinden soyunun devam ettiği kızı  ……………………. 'dır. 

C. Aşağıda verilen soruları okuyunuz ve seçeneklerden doğru olanını 

işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in sütannesidir?  

A. Hatice   B. Halime 

C. Zeynep               D. Fâtıma

2. Aşağıdakilerden hangisi  Hz. Muhammed'in özelliklerinden değildir? 

A. Ev işlerine yardımcı olmaz  yan gelip yatardı.

B. Cömertti. Misafire ikramı çok severdi.

C.  Yetimleri ve yoksulları gözetirdi.  

 

D.  Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine önem verirdi.

Ebu Talip Abdulmuttalip Âmine

Fâtıma Abdullah
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D. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına 
(Y) yazınız. 

1. (       ) Aile birliğinin temeli  sevgi ve saygıya dayanır.

2. (       ) Aile içi ilişkilerde herkes görev ve sorumluluklarını yerine getirirse, aile 
   
                hayatı daha güzel olur.

3. (       ) Ailede acılar, sıkıntılar paylaşıldıkça çoğalır artar.

E. Aşağıdaki kutularda verilen kelimelerden uygun olanlarını noktalı yerlere 
yazarak Kevser Suresi 'ni tamamlayınız. 

 

Kevser Suresi

    İnnâ a'taynâ   ………………………………….… Fesalli li Rabbike   ……………………………..……...        

İnne ……………………………………………………….  hüvel       ………….………….…………..….…………… 

venhar ebter  şânieke    kelkevser
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Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

7

7

7

7

5

8

6

“Aile” kavramını tanımlarım.

Hz. Muhammed'in aile bireylerini  

söylerim.

“Görev” kavramınn anlamını  bilirim. 

Sorumluluk, dayanışma, paylaşma, 

güven, özveri, hoşgörü, cömertlik gibi 

değerlerin önemini bilirim.   

Ailenin dayanışma ve işbirliği yapılan 

özel bir çevre olduğunu bilirim.

Hz. Muhammed'in ailesi içindeki 

davranışlarını örneklerle açıklarım. 

Hz. Muhammed'in aile fertlerinin güzel 

davranışlarını örneklerle açıklarım.

İslam dininin aile içi ilişkilerle ilgili 

öğütlerini örneklerle açıklarım. 

Aile içinde kendi sorumluluklarımı 

yerine getirmemin önemini açıklarım.

Kevser Suresi'ni ezbere okurum.

Kevser Suresi'nin anlamını açıklarım.

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

Kur'an-ı Kerim'i Öğrenmek ve Okumak İbadettir

Ünitemize Hazırlanalım

Çevrenizde insanlar hangi durumlarda ve niçin Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar? 

Araştırınız.

Sizce Kur'an-ı Kerim neden gönderilmiş olabilir? Düşüncelerinizi defterinize yazınız.

Evinizde veya çevrenizde varsa bir Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek ilginizi çeken şeyleri 

sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kur'an hangi dilde gönderilmiştir? Araştırınız. Kur'an'ı kendi dilimizde anlamak için 

ne yapmalıyız?

Dinî tören ne demektir? Araştırınız. Dinî törenlere örnekler veriniz.
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1.  Kur'an, Okunmak ve Öğrenilmek İçin Gönderilmiştir

Düşünelim!S
Kur'an-ı Kerim nedir?  Hakkında neler biliyorsunuz?

Alara camda teyzesinin gelmesini bekliyordu. 
Annesi: ” Ne oldu kızım? Bugün teyzeni daha 
bir heyecanlı bekliyorsun.” Alara: “Anne! 
Öğretmenimiz kutsal kitabımızı tanıtıcı bir ödev 
hazırlamamızı istedi. Ben, teyzem Din Kültürü 
ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmeni olduğu için çok 
şanslıyım. İnşallah en güzel ödevi ben 
hazırlarım anneciğim. Ah kapı çaldı. Ben 
açarım.” Alara teyzesini içeri buyur ettikten 
sonra ödevi ile ilgili kendisinden bilgi almaya 
başladı. “Teyzeciğim! Bana kutsal kitabımızı ve 
ne için gönderildiğini anlatabilir misin?” 
Teyzesi: “Tabii tatlım. Önce şu kahvemi de 
yanıma alayım. Tamam güzelim. Bizim kutsal 
kitabımızın adı Kur'andır. Kur'an-ı Kerim, 
insanlara yol gösterici olarak gönderilen ilâhî 
bir kitaptır. Kur'an, okunmak ve öğrenilmek 
için gönderilmiştir. Kur'an dinimizin temel 
kaynağıdır. Kur'an'da inanç, ahlak ve ibadetle 
ilgili öğütler ve ilkeler, kısacası dinimizin temel 
ilkeleri vardır. Dinimiz hakkında doğru 
bilgilenmek, nasıl yaşamamız gerektiğini 
öğrenmek için Kur'an'ı okumak zorundayız. 
Bunun için Kur'an'ın Türkçe meallerini her 
zaman okumalıyız.  Peygamberimiz de bize 
bunu öğütlemiştir: “Sizin en iyiniz, Kur'an'ı 

1öğrenen ve onu öğretendir.”  Bu nedenle 
Müslümanlar, Kur'an okumaya ve öğrenmeye 
çok önem verirler. Alaracığım, ben şimdi ikindi 
namazını kılacağım. Namazdan sonra 
sohbetimize devam edelim.” Alara: “Peki 
teyzeciğim.”

Kur'an, Arapça “okuma, ezbere okuma” anlamlarına gelen bir kelimedir. Allah 
tarafından insanlara iletmesi için Hz. Muhammed'e indirilen kutsal kitabımızın 
adıdır. Hz. Muhammed'e vahyedildiği anda, vahyedildiği şekliyle Arapça olarak 
yazıya geçirilmiş Kur'an ayetlerinin tamamına “Kur'an metni” deriz. Kur'an 
metninin Türkçeye en yakın anlamda çevirisine de meal adı verilir. 

    Konu hakkında bilgilenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.

 1Buhârî, Fezâilu'l-Kur'an, 21.
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Etkinlik

Tartışalım
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2.  Kur'an İyiyi, Doğruyu ve Güzeli Gösterir

Düşünelim!S
               Sizce Kur'an-ı Kerim neden gönderilmiştir?

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Etkinlik

Araştıralım

Teyzesi namazını kıldıktan sonra 
Alara'nın yanına geldi. “Evet canım 
nerede kalmıştık? Alaracığım kutsal 
kitabımız bize kendisi ile ilgili bilgiler de 
vermektedir. Örneğin Kur'an-ı Kerim 
kendisinin; insanlara iyiyi, güzeli 
ve doğruyu göstermek üzere 
gönderildiğini açıklar.

“Gerçekten  Kur'an en doğru olan yola 
götürür ve iyi işler yapan müminler için 
büyük bir mükâfât olduğunu müjdeler.” 
(İsrâ Suresi, 9.âyet). Biz Allah'ın 
emirlerini, yani nasıl kulluk (ibâdet) 
edeceğimizi Kur'an'dan öğreniriz. 
Kur'an bu dünyada nasıl yaşamamız 
gerektiğini bize öğretir. O, bizim 
rehberimiz, yaşam kılavuzumuzdur. 
İnsanlara yol gösterici olarak 
gönderilmiştir. “Bu Kur'an, kendisiyle 
uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek bir ilâh 
olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri 
düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir 
bildiridir.” (İbrahim Suresi, 52. ayet).

Kur'an ilk defa 610 yılının Ramazan Ayının Kadir Gecesi'nde, Mekke yakınlarında 
bulunan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda Hz. Muhammed'e gönderilmeye 
başlanmıştır.
                 
                  Siz de Kur'an'la ilgili başka bilgileri araştırınız. Bulduğunuz bilgileri sınıfta 
arkadaşlarınızla paylaşınız.



Kur’an-ı Kerim

112 113

3.  Müslümanlar Kur'an Okumaya ve Öğrenmeye Önem Verirler

Düşünelim!S
                  Kur'an-ı Kerim nerelerde okunur?                               

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

     Teyzesi Alara'ya anlatmaya 
devam etti. “Alaracığım, Kur'an, 
bizim bu dünya hayatını en güzel ve 
faydalı şekilde nasıl yaşayacağımızı 
gösteren en sağlam rehberimizdir. 
Bunun için Müslümanlar Kur'an 
okumaya ve öğrenmeye çok önem 
verirler. Hayatımızda namaz 
kılarken, dua ederken, camilerde, 
kutsal günlerimizde, tüm 
ibadetlerimizde ve dini 
törenlerimizde Kur'an'dan bazı 
bölümler okuruz. Ayrıca Kur'an 
okumak başlı başına ibadet 
çeşitlerinden biridir. Kısacası Kur'an 
okurken hem bilgilenir hem de 
ibadet etmiş oluruz.

Namazda Kur'an okumazsak ne olur?  

3.1.  Namazda Kur'an Okunur

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Düşünelim!S

Namaz, Allah'ın vakit ve şekillerini belirlediği en önemli 
ibadetlerimizden birisidir. Özü Allah'a dua etmek olan bu ibadetimizi 
yapabilmek için Kur'an okumak zorundayız. Namazda Kur'an'dan 
bölümler okumazsak namaz kılmış olmayız.
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3.2.  Camide Kur'an Okunur

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Düşünelim!S

http://www.malatyaguncel.com/kirkadaki- 

 camilerde-ramazan-ayi-boyunca-mukabele-

okundu-407206h.htm

                   Camilerde sadece namaz ibadeti mi yapılır?  

Camiler, Müslümanların toplu 
ibadet etmeleri amacıyla 
yapılan büyük yapılardır. Bu 
amaçla yapılmış daha küçük 
yerlere mescit deriz.  
Müslümanlar camilere sadece 
namaz ibadetini yapmak için 
gitmezler. Kur'an okumak 
veya dinlemek için de 
Müslümanlar camilerde 
toplanırlar. Özellikle Ramazan 
aylarında hatim indirmek 
(Kur'an'ı baştan sona 
okumak), mukabele yapmak 
(bir kişinin Kur'an'ı okuyup 
diğerlerinin takip etmesi) 
amacıyla  da pek çok 
Müslüman camilere  akın 
eder. 
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3.3.  Dini Törenlerde Kur'an Okunur

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

Düşünelim!S
Dinî tören deyince aklınıza ne geliyor?  

Etkinlik

Konuşalım

Dinî tören; anma, kutlama, nişan, evlenme, ölüm gibi sebeplerle 
kurallara uygun bir biçimde yapılan dinsel toplantı, merasim demektir. 
Bizler tüm dinî törenlerimizde Kur'an okuruz. Hatırlıyor musun geçen 
yaz kuzeninin sünnet düğünü yapılmıştı ve camimizin imamı 
mevlidinde Kur'an okumuştu  Alaracığım?” Alara: “Evet hatırlıyorum 
teyzeciğim. Ayrıca geçen ay vefat eden komşumuz Neriman Teyze'nin 
evinde de Kur'an okunmuştu ve senin düğününde de nikâhtan sonra 
annemler Kur'an okutup yemek vermişlerdi.” Teyzesi: “Aferin benim 
tatlı yeğenime. Hiçbir şeyi de unutmazmış. Öyleyse şimdi Kur'an'ı en 
güzel okuyan hafızlarımızdan birinden biraz Kur'an dinleyelim de 
kulağımızın pası silisin.” Alara: “Olur teyzeciğim ben bilgisayarı 
açıyorum hemen.” 

Kadir Gecesi 

    Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı 
mübarek gecedir. Bu gece sabaha kadar yeryüzüne 
akın akın melekler iner. Allah edilen duaları kabul eder, 
ibadetlere kat kat sevap verir, af dileyenleri affeder. 
Ramazan ayının her gecesini “Kadir gecesi bilip” bol bol 
ibadet edelim diye Peygamber Efendimiz Kadir 
gecesinin tam olarak hangi gece olduğunu 
bildirmemiştir. Bu gecenin Ramazan ayının yirmi ile 
otuzuncu gecelerinin arasında olduğuna işaret eden 
değişik hadisler vardır.
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Katıldığınız bir dinî töreni ve orada gördüklerinizi kısaca yazınız.                                                                                                  

Etkinlik

Yazalım

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

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

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

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

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

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

Etkinlik

Bulalım

Aşağıdaki ayetleri okuyup ana fikirlerini bulalım.

       “Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve 
akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.” (İbrahim Suresi, 52. 
ayet) 

      “Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'tan gereğince korkanlar için doğru 
yolu gösterme ve bir öğüttür.” (Âl-i İmrân Suresi, 138. ayet) 

     “ (Resulüm!) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt 
alsınlar diye indirdik.” (Sâd Suresi, 29. ayet)
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Etkinlik

Listeleyelim

2 h�p://paylasimalemi.com/edebiyat/425-siirler.html

Yukarıdaki şiirde söylenen Kur'an'ın özelliklerini maddeler hâlinde yazınız.

  1. Kur'an'ın kaynağı Allah'tır.

  2. ………………………………………….

  3. ………………………………………….

  4. ………………………………………….

2
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 3Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an, 1.

Kur'an-ı Kerim En Büyük Mucizedir

   Mucize; peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara 
peygamberliklerini ispat etmek amacıyla, Allah'ın iznine bağlı olarak 
gösterdikleri olağanüstü olaylara denir. Peygamberliğini ilan eden bir kişinin 
doğru sözlü olup olmadığının anlaşılabilmesi için benzerini insanların 
yapamayacağı mucize denilen harikuladelikler ortaya koyması gerekir. 
Peygamberlerin gösterdiği mucizeler genelde kendi dönemlerinde en çok 
önem verilen konularda olmuştur. Hz. Muhammed Araplar arasında 
edebiyatın en ileri dereceye ulaştığı, şair ve hatiplerin çok olduğu bir 
dönemde yaşamıştır. Nitekim Hz. Peygamber, her peygambere insanları 
ikna edecek kadar mucizenin, kendisine de Kur'an'ın mucize olarak 

3verildiğini haber vermektedir.  Kur'an, kendisinin mucize oluşunu, Allah'tan 
başka hiçbir gücün onun bir benzerini gerçekleştiremeyeceğini bildirmek ve 
bu hususta inkârcılara meydan okumak suretiyle ispat etmiştir. Hz. 
Muhammed'in Kur'an'ın Allah kelamı (sözü) değil, insan sözü olduğunu 
iddia edenlere karşı yine Kur'an'la meydan okuması, onun, bütün insanları 
benzerini ortaya koymaktan aciz bırakan (i'caz) bir mükemmelliğe sahip 
olduğunun ilanıdır. Kur'an, bir sure veya ayetinin benzerinin getirilmesi 
konusunda inkârcılara daima meydan okumuştur. Müşrikler tarafından 
Kur'an'ın bir benzeri getirilememiştir (Bakara Suresi, 23-24. ayetler; Yûnus 
Suresi, 38. ayet; Hûd Suresi, 13. ayet; İsrâ Suresi, 88. ayet; Tûr Suresi, 
34. ayet). Kur'an-ı Kerim'in, Hz. Muhammed'in en büyük mucizesi oluşu 
(Ankebût Suresi, 51. ayet), ayetlerde ifade edildiği üzere onun insan sözü 
değil, Allah sözü olmasından kaynaklanır; bir benzerini ortaya koymanın 
imkânsızlığı da Allah sözü oluşunun zorunlu bir sonucudur. 

Kur'an, kendine özgü eşsiz bir anlatım tarzına sahiptir. Kur'an'da ihtiyaç 
duyulmayan, anlam yönünden yeni bir fayda sağlamayan tekrarlara 
rastlanmaz. 

Kur'an'ın insanı etkisi altına alıp kendine çeken, onu kuşatan bir özelliği 
vardır. Birçok Müslüman olmayan insan Kur'an'ın bu etkisi sayesinde 
Müslüman olmuş, düşmanlıkları dostluklara, inkârları imana dönüşmüştür. 
İslam'ın ilk yıllarında bir grubun Medine'den gelip Hz. Peygamber'den 
Kur'an'ı dinledikten sonra iman etmesi ve ardından İslam'ın Medine'de 
yayılması. Hz. Ömer'in Tâhâ Suresi'ni dinleyince bundan etkilenip 
Müslüman olması gibi olaylar bunun örneklerindendir. 
        
Kur'an'daki harflerin, kelimelerin ve cümlelerin seslendirilmesi esnasında, 
kulağa ve ruha hoş gelen, diğer söz türlerinde hiç rastlanmayan bir müzik 
vardır. Arapça bilmeyen bir kişi bile onu güzel sesle okuyan birini dinlediği 
zaman bu farklı ve etkili ahengi hemen hisseder. Edebî türlerin hepsinden 
mükemmel oluşu, aynı anda farklı seviyelerdeki insanlara seslenebilmesi, 
akla ve duyguya aynı anda hitap ederek her ikisini birden tatmin etmesi de 
onun mucize yönlerindendir. 
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A. Aşağıdaki cümlelerde istenen bilgileri noktalı satırlara yazınız.

1. Kur'an-ı Kerim'in hayatımızdaki yeri ve önemini açıklayınız.

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

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

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

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

2. Kur'an-ı Kerim'i nerelerde okuruz?
………………………………………………………………………………………………………………………………………....

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

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

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

3. Meal ne demektir? Niçin Kur'an meali okumamız gerekir?

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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B. Aşağıdaki soruları okuyup doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki konulardan hangisi hakkında Kur'an'da bilgi bulamayız?

         A. Allah'ın varlığı ve birliği      B. İbadetler 
    C. Trafik kuralları                   D. Ahlak ilkeleri

2. İslâm dininin temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

    A. Tarih kitapları       B. Kur'an-ı Kerim 
    C. Hadis kitapları      D. Namaz Hocası  Kitapları

3. Aşağıdakilerden hangisinde  Kur'an  okuyamayız?

   A. Sünnet düğünlerinde          B. Cenaze törenlerinde                                          
   C. Camilerde                          D. Kahve fallarında

C.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına   
    (Y) yazınız. 

1. (       ) Kur'an'da Allah'ın varlığı ve birliğiyle ilgili ayetler yer almaz.

2. (       ) Kur'an'da namaz, oruç, hac ve zekâtla ilgili bilgiler yer alır.

3. (       )  Kur'an Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır.

4. (       ) Kur'an Hz. Musa'ya gönderilmiş kutsal bir kitaptır.
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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.”

Evet Kısmen Hayır

1

2

3

4

5

7

6

8

Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacının 

okunmak ve öğrenilmek olduğunu bilirim.

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'i okumanın 

sevap olduğunu bilirim.

Kur'an-ı Kerim'in insanlara iyiyi, güzeli 

ve doğruyu göstermek üzere 

gönderildiğini açıklarım.

Müslümanların nerelerde, hangi durumlarda 

ve hangi amaçlarla Kur'an-ı Kerim'i 

okuduklarını örnekler vererek açıklarım.  

Kur'an'ın iyiyi, doğruyu ve güzeli 

gösterdiğini bilirim.

“Kur'an metni” ne demek açıklarım.

“Kur'an meali” ne demek açıklarım.

“Dini tören” ne demek açıklarım.

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

# 123

Öğrenme Alanı
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Diğer Dinler

124 125

 
Hristiyanlığı Tanıyorum

Ünitemize Hazırlanalım

Hristiyanlık, Yeni Ahit, rahip, kilise, İncil kavramlarını sözlüklerden araştırınız.

Çevrenizde Hristiyan birileri yaşıyor mu? Dinî yaşantılarında ilginizi çeken neler 
gözlemlediniz?

Etrafınızda kilise var mı? Varsa hiç içine girdiniz mi? İçeride neler gördünüz?

                                 Apostolos Andreas Manastırı ve Kilisesi,Karpaz.

8.
ünite
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1.  Hristiyanlığın İnanç Esaslarını Öğreniyorum

Düşünelim!S
“Hristiyanlık” hakkında ne biliyorsunuz? 

Arkadaşlarınızla paylaşınız.

Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

 Alara sabah uyandığında çok heyecanlı ve 
mutluydu. Çünkü iki yıldır mektuplaşıp internette 
görüştüğü sevgili arkadaşı Diana Londra'dan 
İstanbul'a gelecekti. Bu buluşmayı ayarlayabilmek 
için ne çok uğraşmışlardı. Okullar kapanır 
kapanmaz Mağusa'dan İstanbul'a anneannesine 
gelmişlerdi. Alara, Diana ile internet üzerinden 
uluslararası eğitim veren bir dil okulu sayesinde 
tanışmıştı. Bu sayede İngilizcesini çok geliştirmiş 
hem de çok iyi bir arkadaşı olmuştu. Diana ona 
Hristiyan olduğunu söylemişti. Etrafındaki herkes 
Müslümandı. Alara Hristiyanlık hakkında pek fazla 
bilgisi olmadığını fark etmiş ve konuyla ilgili 
bilgilenmek için araştırma yapmıştı. Aklına 
Hristiyanlıkla ilgili araştırmalar yaptığı o günler 
geldi birden. Alara Hristiyanlığın ne olduğunu önce 
okulda öğretmenine sormuştu. Öğretmeni de: “  
Hristiyanlık, Hz. İsa'ya ve İncil'e tabi olan tüm 
Hristiyanların dinine verilen genel isimdir ” 
demişti. Alara: “Peki bizden farkları ne 
öğretmenim?  Onun başını okşadı ve: “İnanç 
esaslarımızda temel bir farklılık var. Biliyorsun biz 
“bir, tek, eşi benzeri olmayan, doğmamış, 
doğurulmamış, varlığı kendinden, hiçbir şeye 
muhtaç olmayan ama her şeyin ona muhtaç 
olduğu, kısacası İhlas Suresi'nde anlatıldığı gibi 
özellikleri olan bir Allah'a inanırız.” Alara: “Evet, 
öğretmenim bunu biliyorum ve bu bir Allah 
inancımıza da “tevhid” diyorduk”. Öğretmeni: 
“Aferin Alara anlattıklarımı hiç unutmamışsın. 
Fakat Hristiyanlar da “teslis” dediğimiz “ üçlü 
tanrı inancı” vardır. Bu inanç baba – oğul ve 
kutsal ruhtan oluşur. Baba, her şeyin sahibi ve 
evrenin yaratıcısı tanrıdır. Oğul Hz. İsa, Tanrı'nın 
oğlu ve kurtarıcıdır. Kutsal ruh ise tanrının 
mesajını kiliseye iletmekle görevli tanrı nefesidir. 
Bunun dışında Hristiyanlar da meleklere, kadere 
ve öldükten sonra dirilmeye inanırlar.” 
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- Baba: Evrenin yaratıcısı ve her şeyin sahibi olan tanrı.

- ……………………………………………………

- ……………………………………………………

Etkinlik 

Listeleyelim

Teslis inancını oluşturan unsurları listeleyiniz.
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2.  Hz. İsa'nın Hayatını Öğreniyorum

Düşünelim!S
 Sizce Kur'an'da Hz. İsa'nın hayatı nasıl anlatılmış olabilir?

Konuyla ilgili bilgilenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.

Aşağıdaki kısa yazıyı okuyup varsa 

konuyla ilgili kendi gözlemlerinizi anlatınız.

Etkinlik 

Listeleyelim

  Eskiden suçlunun öldürülmek amacıyla çivilendiği Çarmıh:

birbirini dikey olarak kesen iki parçadan oluşan darağacıdır. Hz. 

İsa'nın bu şekilde öldürüldüğüne inanan Hristiyanlar zamanla 

bu şekli dinlerinin sembolü olarak kabul etmişlerdir. Bu şekle 

haç ya da istavroz da denir.

Kur'an'daki Hz. İsa ile ilgili ayetleri araştırıp defterinize yazınız.

Etkinlik 

Araştıralım

 O gün öğretmenin Hristiyanlıkla ilgili söyledikleri Alara'nın Hz. İsa'yı 
çok merak etmesine neden olmuştu. Evde Hz. İsa'nın hayatını 
öğrenmek için kütüphanedeki kitaplara baktı. Eline annesine ait  “Dinler 
Tarihi”  kitabını aldı. İçinde Hristiyanlıkla ilgili bir bölüm olduğunu gördü. 
Hz. İsa'nın hayatı da anlatılıyordu. Okumaya başladı. “İncile göre Hz. 
İsa Meryem'den babasız olarak dünyaya gelmiştir. Doğum yeri Filistin'de 
Nâsıra isimli bir köydür. Otuz yaşında Allah onu peygamber olarak 
görevlendirmiştir. O da insanları Allah'a inanmaya davet etmiştir. 
Başlangıçta kendisine on iki kişi inanmıştır. Bu kişilere “havari” 
denilmiştir. Hristiyanlık denince ilk akla gelen Hz. İsa'dır. Çünkü 
Hristiyanlara göre Hz. İsa insanlık için kendisini feda etmiştir. Çarmıha 
gerilerek idam edilen Hz. İsa bir gün yeryüzüne inerek Tanrı'nın 
krallığını kuracak ve insanlığı kurtaracaktır.” 
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3.  Hristiyanlığın Kutsal Metinlerini Tanıyorum

Düşünelim!S
 Dört farklı isimde İncil vardır. Sizce İncillerin isimleri 

neye göre verilmiştir? 

Sizce İnciller arasında farklılıklar olabilir mi?

Etkinlik 

Konuşalım

Konuyla ilgili bilgilenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.

  Alara elindeki dinler tarihi kitabını bir 
kenara bıraktı ve annesinin yanına gitti. 
Çünkü kitapta “ahit” gibi anlamadığı 
birçok kelime vardı. Annesine sordu “Anne 
Hristiyanların ahit dedikleri şey ne?” 
Annesi biraz düşündükten sonra 
“Bakıyorum arkadaşın Diana'nın inancıyla 
ilgili önemli şeyleri bilmek istiyorsun. Bu 
çok güzel. Farklı inançlara sahip olan 
kişilerin inançları hakkında bilgilenmek 
onları daha iyi anlamamıza yardımcı olur. 
“Yeni Ahit”: Hristiyanların kutsal 
kitaplarının toplamıdır. 27 kitaptan oluşur. 
Ancak bunların en önemlileri İncil, daha 
doğrusu İncillerdir. Matta, Markos, Luka 
ve Yuhanna isimli kişiler tarafından 
yazılan ve yazarlarının adıyla tanınan dört 
İncil en ünlüleridir.”  Alara çok şaşırmıştı. 
“Bizim bir tek kutsal kitabımız var “Kur'an-ı 
Kerim”. Acaba Diana'nın kafasını, kutsal 
kitaplarının fazla olması karıştırıyor 
mudur?” diye düşündü içinden.
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4.  Hristiyanlıktaki İbadet Yerlerini, İbadetlerini ve Bayramlarını 

    Öğreniyorum

Düşünelim!S
                   İsmini bildiğiniz bir Hristiyan bayramı var mı?

Konuyla ilgili bilgilenmek için aşağıdaki metni okuyunuz.

 Annesinin sesiyle kendine geldi Alara. Annesi: 
“Alara! Hadi havaalanına geç kalacağız!” Alara 
fırtına gibi kapıya vardı.  Arabada yol boyunca 
Diana ve onun inancıyla ilgili edindiği bilgileri 
düşündü. Acaba Diana da onu daha iyi 
anlayabilmek için İslam dini hakkında araştırma 
yapmış mıydı? Çok merak ediyordu. Yolcu çıkış 
kapısında Diana'yı görünce her şeyi unuttu.  
Arkadaşının yakından daha güzel olduğunu fark 
etti. Sımsıkı kucakladılar birbirlerini. Eve 
vardıklarında hemen Diana'nın eşyalarını 
Alara'nın odasına yerleştirdiler. Alara odasını 
arkadaşı için yeniden düzenlemişti. Diana 
çantasından kalınca bir kitap çıkarıp saygıyla 
başucundaki komodinin üstüne koydu.  Alara 
dikkat ettiğinde bunun bir İncil olduğunu fark 
etti. Yani arkadaşının dininin kutsal kitabıydı. 
Boynundaki gümüş haç kolye de gözünden 
kaçmamıştı. Anlaşılan arkadaşı da kendisi gibi 
dinî değerlerine düşkün birisiydi. Alara “Yarın Dolmabahçe Sarayı'na 
gidelim mi” diye sordu. Diana: “Yarın Pazar günü. Bizim kutsal 
günümüz. Kiliseye gidip ibadet etmem lazım. Sonrasında neden 
olmasın. Tabii ki gideriz.” diye cevap verdi. Alara annesine gidip  
“Anne yarın Diana'nın ibadet etmek için kiliseye gitmesi 
gerekiyormuş. Kilise ne demek ?” diye sordu. Annesi “Hristiyanların 
ibadet etmek için toplandıkları ibadet yerlerine denir. Peki, yarın 
Diana'yı Beyoğlu'ndaki St. Antuan Katolik Kilisesi'ne götürürüz. Çok 
eski ve önemli bir kilisedir.” Alara “Anne ben Hristiyanların ibadet 
ettiklerini bilmiyordum.” dedi. O sırada Diana da yanlarına gelmişti. 
Diana: “Bizim de sizin gibi günlük, haftalık ve yıllık ibadetlerimiz var. 
Günlük ibadetlerimiz güneş doğarken ve batarken ya da akşam 
duaları şeklindedir. Bu dualar için kilise zorunluluğu yoktur. Ancak 
haftalık ibadetimizi pazar günü kilisede yaparız. Burada papaz veya 
rahip adı verdiğimiz din adamlarımızın rehberliğinde ibadet ederiz. 
Yıllık ibadetlerimiz ise dinî bayramlarda yapılır. Bunlar da Noel, 
Paskalya, Haç Yortusu ve Meryem Ana Günü'dür.“  Annesi “Haydi 
bakalım sofraya, sohbetimize yemek yerken devam ederiz.”  Alara 
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Etkinlik

Yazalım

https://tr.depositphotos.com/serie/91207196.html

Bir Hristiyan ile konuşup dinî bayramlarından bir tanesini anlatmasını isteyelim.     

Anlatılanları kısaca yazalım.

yeni bilgiler öğrenmenin verdiği mutlulukla arkadaşını sofraya buyur etti. Alara 
emindi. Bu tatili çok ilginç ve güzel geçecekti.

(“Arkadaşım Diana” isimli hikâyedeki Hristiyanlıkla ilgili bilgiler yazar tarafından 
Anadolu Üniversitesi İlâhiyat Ön Lisans Programı Yaşayan Dünya Dinleri 
Ocak 2013 tarihli ders kitabından özetlenerek uyarlanmıştır.)
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Hz. Muhammed Zamanında Müslümanlar ve Hristiyanlar

Hz. Muhammed'in peygamberliğinden önce Mekke'de çok fazla 
Hristiyan yoktu. Var olan az sayıdaki Hristiyanların çoğu da köleydi. 
Hz. Muhammed'in her inançtan insanla olduğu gibi Hristiyanlarla da 
son derece saygılı ve barışçıl bir diyaloğu olmuştur.
               
Hz. Muhammed'e Allah tarafından peygamberlik görevi verildikten 
sonra Müslümanların sayısı yavaş yavaş artmaya başladı. Ancak bu 
durum müşrikleri çok rahatsız etti. Müşrikler Müslümanlara gittikçe 
artan işkence ve eziyetlere başladılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed,  
Müslümanlardan bir grup oluşturarak Habeşistan'a hicret etmelerini 
istedi. Çünkü Habeşistan'ı adaletli Hristiyan bir hükümdar 
yönetmekteydi. Bu da Hz Muhammed ve ilk Müslümanların 
Hristiyanlara  onların da Müslümanlara karşı olumlu bir düşünceye 
sahip olduğunu göstermektedir. Habeşistan'a hicret eden ilk grubun 
orada güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri üzerine, 
Habeşistan'a işkence gören ikinci bir grup Müslüman daha hicret 
etmiştir.
                 
Hz. Muhammed,  Medine döneminden önce müşriklere karşı 
Hristiyanlardan yana tavır takınmıştır. Hristiyanlarla Müslümanların 
daha fazla iletişime geçmeleri ve birlikte yaşamaları ise Medine'ye 
hicretle, özellikle müşriklerle yapılan Hudeybiye Antlaşması'ndan 
sonra olmuştur. Hz. Muhammed hicretten hemen sonra Medine'de 
yaşayan topluluklarla diyaloğa geçmiş ve onlar arasında birlik 
oluşturmak istemiştir. Medine'de yaşayan topluluklar farklı dinlere 
inanmaktaydılar. Medine'de; Müşrik,  Yahudi, Müslüman ve az sayıda 
Hristiyan birlikte yaşamaktaydı. Hz. Muhammed bu insanları bir araya 
getirecek olan, vatan birliğini esas alan ve dışa karşı ortak savunma 
yükümlülüğünü getiren ve tarihe “Medine Şehir Devleti Anayasası” 
olarak geçen Medine Vesikası'nın maddelerini imzalamıştır. Bu 
anayasa ilk İslam devletinin anayasası olmasının yanı sıra, aynı 
zamanda yeryüzünde bir devletin ortaya koyduğu ilk yazılı 
anayasadır.
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Lala Mustafa Paşa Camii, Gazimağusa. 

Orijinal ismi St. NicholasKatedrali olan eski bir Katolik mabedidir.

                  
Bu anayasa toplumsal yaşamı ve dışardan gelen saldırılara karşı yapılacak ortak 
hareketleri düzenleyici olmuştur. Ancak farklı inançtan olan insanlar özel 
hayatlarında kendi inançlarına göre özgürce yaşamışlardır.
                 
Hz. Peygamber iman edenlere sevgi bakımından en yakın olanların ”Biz 
Hristiyanlarız.” (Mâide Suresi, 82. ayet) diyenlerin olduğunu bildirmiştir. 
Gönderilen elçilere yaptıkları yanlışlardan dolayı zaman zaman Hristiyanlarla 
Müslümanlar arasında çatışmalar olsa da bu temel prensip İslam tarihi boyunca, 
Müslüman-Hristiyan ilişkilerine ışık tutan ve yol gösteren bir ölçü olmuştur.

(Osman KAYA'nın Ocak 2004 tarihli “Kur'ân'a Göre Dinler Arası Diyalog” adlı 
1tezinden özetlenerek düzenlenmiştir.)

 1acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1659/2304.pdf
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        A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hristiyanlık denince aklınıza neler geliyor? Kısaca yazınız.

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

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

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

2. Hristiyanlıktaki teslis inancı ne anlama gelmektedir? Kısaca yazınız. 

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

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

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

3. İnciller kaç tanedir? İsimleri nelerdir,  yazınız. 

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

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

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

B. Aşağıda verilen soruları okuyunuz ve seçeneklerden doğru olanını 
işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir İncil ismi değildir?

 A. Matta  B. Kur'an  C. Markos   D. Luka

2. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Hristiyan bayramlarından biri değildir?

 A. Noel  B. Haç Yortusu  C. Paskalya  D. Ramazan Bayramı

3. Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanların haftalık ibadetlerini yaptıkları ve kutsal kabul  
ettikleri gündür?

A. Pazartesi     B. Cuma             C. Perşembe      D. Pazar
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C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların 

başına (Y) yazınız. 

1. (       ) Hristiyanlık, tek bir Tanrı inancına dayanır.

2. (       ) İncil, Hristiyanların kutsal kitabının ismidir.

3. (       ) Hristiyanların ibadet yerlerinin adı kilisedir. 
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Evet Kısmen Hayır

1

2

5

3

6

8

4

7

9

Hristiyanlığın inanç esaslarının temeli 
olan teslis inancını açıklayabilirim.

Hz. İsa'nın hayatını bilirim. 

Hz. İsa'nın Hristiyanlıktaki yeri ve 
önemini açıklarım.

Hıristiyanlığın kutsal metinleri olan 
dört İncili tanır ve isimlerini söylerim.

Hristiyanlığın ibadet yerlerini ve 
başlıca ibadetlerini tanırım.

Hristiyanların din adamlar ına ne isim 
verildiğini bilirim.

Hristiyanlıktaki başlıca bayramlarını 
belirtebilirim.

Hz. Muhammed'in farklı dini inanca sahip 
olanlara saygılı davrandığını bilirim.

Huzurlu bir dünyada yaşamak istiyorsam 
başkalarının dini inançlarına saygı 
göstermem gerektiğini  bilirim.

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

abdest:  Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı 

organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

adalet:  1. Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe. 2. Herkese 

kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme.

âmin:  Öyle olsun, Allah kabul etsin anlamlarında, duaların arasında ve sonunda 

kullanılan bir söz.

ayet:  1. Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri. 2. Belirti, nişan.

azat etmek: Hür bırakmak, özgür bırakmak, serbest bırakmak.

B

buyruk: 1. Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman.  2. Egemenlik.

buyurmak: 1. Bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını kesin olarak söylemek, 

emretmek.  2. Söylemek, demek, düşüncesini bildirmek. 

C-Ç

cami: Müslümanların namaz kılmak için toplandıkları yer.

Cebrâil:  Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilen, dört büyük 

melekten biri.

cimri: Elindeki parayı harcamaya kıyamayan,  eli sıkı, nekes, pinti, sıkı, varyemez.

cömert:  1. Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih, ahi, bonkör. 2. 

Verimli. 

çehre: 1. Yüz. 2. Görünüş. 3. Kimlik.

D-E

dedikodu:  Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılan konuşma, kov, gıybet.

değer: 1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini 

belirten ölçü, karşılık.
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delil: 1. İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, emare. 2. Kanıt. 3. Kılavuz, rehber.

dua: 1. Yakarış. 2. Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin.

erdem: 1. Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin 

genel adı, fazilet. 2. İnsanın ruhsal olgunluğu.

esnaf: Kendi emeği ve sermayesini kullanan, yanında az sayıda işçi çalıştıran, küçük 

sermaye ve zanaat sahibi.

F-G

felah: Kurtuluş, selamet, onma.

günah: Dinî bakımdan suç sayılan iş veya davranış, vebal. 

H

hadis: 1. Hz. Muhammed'in söz ve davranışları. 2. Bu söz ve davranışları inceleyen 

bilim.

hafız:  Kur'an'ı bütünüyle ezbere bilen kimse.

halife:  Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve din 

koruyuculuğunu yapmakla görevli kimse.

hamam:  1. Yıkanılacak yer, yunak, ısıdam. 2. Para karşılığında yıkanma işinin 

yapıldığı yer.

hatim:  Kur'an'ın tamamını okuma.

hayır:  1. İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım. 2.  İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.

hazret: Yüce kabul edilen kimselerin adlarının başına saygı, övme, yüceltme amacıyla 

getirilen ünvan. (“Hz.” kısaltılmış  şeklidir.)

hela: Tuvalet. 
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helâl:  Dinin kurallarına aykırı olmayan, dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram 

karşıtı.

hile: 1. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, 

alavere dalavere, desise, entrika, aldatma. 2. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir 

şey katma.

hürmet: Saygı.

İ

ibadet:  Bir dinin buyruklarını yerine getirme.

iftira:  Bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan.

ihlas: 1. Temiz sevgi ve yürekten bağlılık. 2. İbadetlerdeki içtenlik. 3. Kur'an 

surelerinden biri.

ikram:  1. Konuğu ağırlama. 2. Bir şeyi armağan olarak verme, sunma. 3. Sunulan 

şey.

İlâh: Tanrı. 

iman:  1. İnanma, inanç. 2. İslam dinini kabul etme.

K

kargaşa:  1. Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, 

anarşi. 2. Kalabalık, düzensizlik vb. nin yol açtığı karışıklık, kaos. 

kâtip:  Yazan, yazıcı, usta yazıcı. Yazman. Sekreter.

kelime-i şehâdet: İslam'ın şartlarından “Tanrı'dan başka tapacak yoktur ve Hz. 

Muhammed onun kulu ve peygamberidir.”�anlamına gelen Arapça söz.

kıssa:  Ders alınması gereken kısa hikâye, anlatı.

kilise: Hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer.
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kubbe:  Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.

kul:  Tanrı'ya göre insan, abd.  

küfür:  1. Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü. 2. Tanrı'nın varlığı ve birliği gibi 

dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme.

M

manastır: Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek 

yaşadıkları yapı, keşişhane. Hıristiyan din adamlarının tapınma amacıyla kent 

hayatından uzakta, kırlık ve dağlık yerlerde yaptıkları dinsel yapı.

merhamet:  Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı 

duyulan üzüntü, acıma.

mesh:  1. Bir şeyi elle sıvazlama. 2. Abdest alırken ıslak eli başa ve meste sürme.

muamele:  1. Davranma, davranış. 2. Yol, yöntem. 3. İşlem.

mucize:  1. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat 

etmek amacıyla Allah'ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar, hâller, 

tansık. 2. İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay. 3. İnsan aklının 

alamayacağı olay. 4. Olağanüstü, şaşırtıcı.

muhteşem:  1. Görkemli. 2. Büyük.

mümin:  1. İnanan, inançlı, imanlı. 2.  Müslüman.

Müslüman:  1. İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim,  mümin. 2. İslam 

dininin kurallarını yerine getiren kimse.

N 

nebi: Kendisine kitap indirilmemiş peygamber.

nefis:  1. Öz varlık, kişilik. 2. İnsanın yeme içme vb. gereksinimlerinin bütünü.

nimet: 1. İyilik, lütuf, ihsan. 2. Yaşamak için gerekli her şey. Yiyecek, içecek, azık. 4. 

Yararlanılan imkân.
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O-Ö-P-R

orijinal: 1. Özgün. 2. Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç). 3. 

Otantik. 4. Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan.

öksüz: 1. Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk).  2. Kimsesiz.

put: 1. Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya 

cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş. 2. Haç.

Rabb:  Tanrı.

rızık: 1. Yiyecek, içecek şey, azık. 2.  Tanrı'nın bütün yarattıklarına verdiği nimet.

S 

sahabe:  1. Hz. Muhammed'i görmüş ve onun sohbetinde bulunmuş Müslümanlar, 

ashap.

sahra:  1. Kır. 2. Çöl.

Samed:  1. Çok yüksek, ulu. 2. Kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında 

Tanrı adı. 

selâm:  Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından 

uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme, 

merhaba.

semavat: Gök, gökyüzü anlamına gelen sema kelimesinin çoğulu (gökler). 

sevap:  1. Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül. 2. 

Tanrı tarafından ödüllendirileceğine inanılan davranış. 3. Doğru.

sual: Soru. 

sure: Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri.
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T

tapınak:  İçinde ibadet edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane, ibadetgâh.

Teala: Yüce, ulu anlamlarına gelen Allah'ın bir sıfatı.

tesadüf : 1. Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, 

değişebilen sebebi. 2. Rastlantı, rast geliş.

tevazu:  Alçak gönüllülük.

tevhid:  1. Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. 2. Tek tanrıcılık. 

tövbe:  İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar 

verme.

tüccar:  Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir.

U-V

usta: 1. Bir iş kolunda bütün incelikleri kapsayan nitelikte yetkili olan kişi. 2. Eli uz, 

işinin eri, becerikli, mahir. 

vahiy: 1. Bir buyruk veya düşüncenin Tanrı tarafından peygamberlere bildirilmesi 2. 

Bu biçimde bildirilen buyruk.

vekil:  1. Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse. 2. 

Bir görevde, asıl görevlinin yerine bakan kimse. 

Y-Z

yasa:  1. Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet 

gösteren kural, kanun. 2. Bilimde çok sayıda deney ve gözlemden sonra, aynı şartlarda 

aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen durum.

yetim:  Babası ölmüş olan (çocuk), babasız. Yalnız.

yoksul:  Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), yoksuz, fakir, fukara, 

zengin, varsıl karşıtı. 

zambak: Güzel ve iri çiçekli bir süs bitkisi.
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