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Sanat Yönetmeni

Ümit İnatçı
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Mehmet İlkerli - Erdinç İlkerli

Kapak Tasarımı

Mehmet İlkerli

Baskı

İlk Baskı     : Ağustos 2016

Son Baskı   : Ağustos 2019

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

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

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

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

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

Mehmet Akif Ersoy

İSTİKLAL MARŞI

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

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

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

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

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

(1881 - 1938)

Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe,

Ne Mutlu Türk’üm diyene!

Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.

Ülküm, yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!

Durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.

ANDIMIZ

İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,

Yurdumu, milletimi, özümden çok sevmektir.
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1. 
ÜNİTE

 
İslam Dininin 

Temel İnanç Esaslarını Öğreniyorum

İslam dininin niçin son din olduğunu araştırınız. 

“Kelime-i Tevhid” kavramı hakkında büyüklerinizden ve diğer kaynaklardan bilgi 
toplayınız. Ulaştığınız bu bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Amentü Duasının nasıl okunduğunu ve anlamını bir büyüğünüzden veya 
öğretmeninizden öğreniniz.

Din tanımlarını araştırarak bulduklarınızı defterinize yazıp sınıfta arkadaşlarınızla 
değerlendiriniz.

İslam dininin inanç esaslarının neler olduğunu araştırarak defterinize yazınız.

Ünitemize Hazırlanalım
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Etkinlik 1

Aşağıda verilen tabloyu inceleyiniz. Din tanımlarının ortak yönleri hakkında sınıfta 

arkadaşlarınızla konuşunuz.

Din insanları iyiye ve doğruya yönlendirir.

Dinin önemli özelliklerinden biri de insanların kendi hür irade ve arzularıyla 

dini kabul etmeleridir.

Din Tanımlarının Ortak Yönleri

Zihinsel ve ruhsal anlamda belirli bir olgunluk yaşına gelmeyenler veya ruh 

sağlığı yerinde olmayanlar dinin emir ve yasaklarından sorumlu tutulmazlar.

Dinin insanlardan yapmalarını ve yapmamalarını istediği şeyler insanın dünyada 

ve ahirette mutluluğunu sağlamaya yöneliktir.

Din Allah tarafından gönderilmiştir.

Din, Allah'ın insanlar arasından seçtiği peygamberleri aracılığıyla gönderilmiştir.

Birlikte Konuşalım

Dinin inanç, ibadet ve ahlak olmak üzere üç boyutu vardır. İnanç 

boyutu Allah'a yönelmemizi, onu kabul edip tanımamızı ve ona 

gönülden bağlanmamızı sağlar. İbadet boyutu davranışlarımızın 

güzelleşmesine katkıda bulunur. Ahlak boyutu ise kendimizle ve 

çevremizle uyum içinde ve yaratılışımıza uygun yaşamamıza yardımcı 

olur. Kısaca din hayatımızın tamamını kuşatmıştır. Doğumumuzdan 

ölümümüze kadar hayatımızın her aşamasında bir yönüyle din hep 

hayatımızın içindedir.

İnsan Allah'ın varlığını ve birliğini etrafına, dünyadaki düzene 

bakarak anlayabilir. Fakat Allah'a nasıl ibadet edeceğini, onun hangi 

davranışlarımızdan hoşnut olacağını ve hangilerinden de 

hoşlanmayacağını, ölümden sonraki yaşam, cennet, cehennem, 

kıyamet vb. şeyleri anlayamaz. Bu sebeple Allah bize Kur'an'da kendini 

tanıtır ve bilinmeyen âlem ile ilgili bilgiler verir. Böylece aklımızla 

algılayamayacağımız konuları dinden öğrenmiş oluruz. 

1. Dinin Tanımını Öğreniyorum

Din denilince aklınıza neler geliyor? 

Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim!

 Aşağıda dinin tanımlarını öğrenebileceğiniz bir metin yer almaktadır. 
Metni okuyup dinin tanımı ile ilgili notlar alınız.

Din, Allah tarafından 
peygamberler aracılığıyla 
insanları iyiye ve doğruya 
yönlendirmek için gönderilen 
ilahi kurallar bütünüdür. 
Tarih boyunca farklı bakış 
açılarıyla dinin pek çok 
tanımı yapılmıştır, bunlardan 
birkaçı şöyledir:

“Akıl sahiplerini kendi 
iradeleriyle kabul ettikleri 
hayra götüren ilahi 
kanundur.” 

"Allah'ın peygamberleri aracılığı ile gönderdiği ve akıl sahiplerini 
kendi hür iradeleri ile en iyiye, en doğruya ve en güzele sevk eden ilahi 
ilkeler bütünüdür.”

“Allah'ın bir kanunudur.”

“Allah'ın insanları iyiye ve doğruya yönlendirmek için gönderdiği emir,  
yasak ve tavsiyelerin tümüdür.”

Din, insanlığın başlangıcından itibaren vardır, insanlık tarihi boyunca 
da var olmaya devam edecektir. İnsanın yeme içme gibi maddi 
ihtiyaçlarının yanında inanmak, sığınmak, sevmek ve sevilmek gibi 
manevi ihtiyaçları da vardır. İnsan yaratıcısını tanımak, ona sığınmak 
ister. Bu istek de onu yaratıcısı hakkında bilgi edinmeye götürür. 

“İnsanla Allah arasındaki bir iletişimdir.”

“Akıl sahiplerini Peygamberin bildirdiği gerçekleri benimsemeye 
çağıran ilahi kanundur.”

“Allah'ın peygamberleri aracılığıyla akıl sahiplerine gönderdiği, onları 
kendi irade ve seçimleriyle doğruya ve mutluluğa ulaştıran hayat 
düzenine denir.”

S

DİN NEDİR?
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Etkinlik 2

1. İslam niçin son dindir? yazınız.

Yazalım
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2. Son Din İslam'dır

Düşünelim! İslam dini ifadesi size neler çağrıştırıyor?

Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Düşünelim!

 İslam niçin son dindir? Bu sorunun cevabını bulmak için aşağıda 
verilen Kaan'ın performans ödevini okuyunuz.

İslam dini insanoğluna gelen son dindir. Mâide Suresi 3. ayette de; 

“…Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım 

ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim.” buyrulur. Ayetlerden de 

anladığımız gibi İslam son dindir.

İslam, vahiy geleneğinin, 

tevhid inancının son halkasıdır. 

Tıpkı bir bulmacanın eksik olan son 

parçası gibi. Yüce Allah ilk insan 

Hz. Âdem'den son peygamber Hz. 

Muhammed (S.A.V.)'e kadar 

peygamberlere vahiy göndermiş ve 

bu vahiylerle insanları 

yönlendirmiştir. Bütün 

peygamberler insanlara Allah'ın 

birliği inancını tebliğ etmişler ve Allah'a nasıl ibadet edileceğini 

öğretmişlerdir. Ayrıca insanlara iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, güzel ile 

çirkini bildirmişler, onların dünya ve ahirette mutlu olmaları için yol 

göstermişlerdir. Zamanla önceki peygamberlerin insanlara ulaştırdığı dini 

hükümler bozulmuş ve insanlar yoldan çıkmıştı. Onları tekrar tevhide 

çağıracak, aydınlığa çıkaracak bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardı. İşte tam 

böyle bir dönemde yüce Allah, son Peygamber Hz. Muhammed aracılığı 

ile bütün insanlara vahiylerini göndermiş ve din olarak İslam'ı seçtiğini 

bildirmiştir. Âl-i İmrân suresi, 19. ayette; ”Allah katında din, şüphesiz 

İslam'dır." buyrulmaktadır. 

S
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Yine bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette Tevhid 

inancı vurgulanmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir:

“...Allah'tan başka ilah yoktur…” (Fetih suresi, 29. Ayet)

Arzu: Çok teşekkür ederim öğretmenim bana vakit ayırdığınız 

için, birçok yeni bilgi öğrendim ve güzel bir ödev hazırlamış oldum.

 Ayten Öğretmen: Önemli değil Arzucuğum, her zaman 

beklerim.

“…Sen (Tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru 

ol!...” (Şûrâ suresi, 15. Ayet)

“De ki: O, Allah birdir.” (İhlâs Suresi, 1. Ayet)

Bu konuyla ilgili peygamberimiz bir sözünde; “…….Allah 

katında benim yardımımla en çok mutlu olacak olan kimse, samimi 

olarak ve içinden gelerek 'Lâ ilâhe İllallah.' (Allah'tan başka ilah 

yoktur.) diyen kimsedir.” 
1 buyurmuştur.

“Muhammed (S.A.V.) Allah'ın elçisidir…” (Âl-i İmrân suresi, 

18. Ayet)

1  Camiüs Sahih, 9. hadis.

3. Kelime-i Tevhid'i Öğreniyorum

Düşünelim! Kelime-i Tevhid hakkında neler biliyorsunuz?

Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Düşünelim!S

 Aşağıda Arzu'nun Kelime-i Tevhid ile ilgili yapmış olduğu röportaj 
vardır. Röportajı dikkatle okuyunuz. Önemli gördüğünüz yerleri not edip 
arkadaşlarınızla konuşunuz.

Arzu: Kelime-i Tevhid nasıl söylenir ve ne anlama gelir?

Arzu: Kelime-i Tevhid'in dinimizdeki önemi nedir?

Öğretmenimiz Kelime-i 

Tevhid ve anlamı hakkında bir 

röportaj yapmamızı istedi. Gelecek 

derse röportajınızı defterinize yazıp 

gelin, sınıfta bir sunum 

yapacaksınız, dedi. Ben de 

komşumuz Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi öğretmeni Ayten Teyze'ye 

gittim. Bana bu konuda yardımcı 

olur musunuz?” dedim. Tabii ki 

Arzu, bunun için soruların, defter ve kalemin hazır mı? dedi. Evet, hazır 

gelmiştim, dedim. Öyleyse hemen başlayalım, dedi.

Ayten Öğretmen: Dinimizde Kelime-i Tevhid'in önemi büyüktür. 

Kelime-i Tevhid, Allah inancının en kısa ve en özlü şekilde ifade 

edilmesidir. Dinimiz öncelikle Allah'ın birliğine ve Hz. Muhammed 

(S.A.V.)'in onun elçisi oluşuna inanmayı gerekli görmüştür. Lâ ilâhe 

İllallah, Muhammedün Resûlullah diyen kimse tek yaratıcının Allah 

olduğunu; onun eşinin, benzerinin, ortağının ve denginin bulunmadığını 

söylemiş olur. 

Ayten Öğretmen: Kelime-i Tevhid, "Lâ ilâhe İllallah, Muhammedün 

Resûlullah” şeklinde söylenir ve “Allah'tan başka ilah yoktur. Hz. 

Muhammed (S.A.V.) Allah'ın peygamberidir." anlamına gelir. Sanırım 

şimdi de Tevhid nedir? diye soracaksın Arzu, sen sormadan anlatayım. 

Tevhid; birleme, birlik, bir sayma, Allah'ın birliğine inanma anlamına 

gelir. Allah'ın birliği inancına dayanmasından dolayı da İslam dinine 

Tevhid dini denilmiştir. Kelime-i Tevhid ile Allah'ın birliği anlatılmaktadır. 

Bu sebeple “Lâ ilâhe İllallah, Muhammedün Resûlullah” sözüne Kelime-i 

Tevhid adı verilmiştir. 

KELİME-İ TEVHİD'İ NASIL ÖĞRENDİM?
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4. İslam İnancının Esasları Altıdır

Düşünelim!  İslam inancının esasları nelerdir?

Arkadaşlarınızla konu ile ilgili bilgilerinizi paylaşınız.

Düşünelim!S

 İslam inancının altı temel esası vardır. Bunlara iman esasları da 

denir. İslam dinine giren kişi bu temel prensipleri kalben kabul etmiş ve 

benimsemiş olur. Konuyla ilgili aşağıdaki metni okuyunuz.

---Tabii ki öğretmenim. İslam dininde birinci esas Allah'a 

inanmaktır. Allah vardır ve birdir, dinimizde buna inanmak gereklidir. 

Allah bizleri yaratmış ve bu dünyaya göndermiş burada mutlu ve huzurlu 

yaşamamızı istemiştir. Bizi çok sevdiği için de ihtiyacımız olan her şeyi 

burada var etmiştir. 

---Öğretmenim, peki Salih önce sen başla, dedi. 

---Öğretmenim önce ben paylaşabilir miyim öğrendiklerimi? 

dedim.

----Arkadaşlar, dinimizde her Müslüman'ın inanması gereken altı 

temel iman esası vardır. İslam dinine giren kişi bu altı esası kabul etmiş 

olur. Bunlar dinimizin ana temelleridir ve hepsine inanmak zorunludur. 

Bunlar; Allah'a İman, Meleklere İman, Kitaplara İman, Peygamberlere 

İman, Kaza ve Kadere İman, Ahiret Gününe İman şeklindedir. Bu altı 

esasın hepsine şüphe duymaksızın inanırız.

---Peki Salih, Allah'a iman konusunda da biraz bilgi verir misin? 

Geçen hafta Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersindeydik. 

Öğretmenimiz, çocuklar geçen 

ders Kelime-i Tevhid'i ve anlamını 

öğrenmiştik. Allah'tan başka İlah 

yoktur, Hz. Muhammed Allah'ın 

peygamberidir, demekti. Gelecek 

derste de İslam inancının 

esaslarını öğreneceğiz. Sizden isteğim bu konuyu haftaya araştırarak 

gelmeniz, dedi. Araştırma sonuçlarını deftere yazıp sınıfta okuyacaktık. 

Eve gidince yemek yiyip biraz dinlendikten sonra ilk işim ödevimi 

araştırmak oldu. Araştırmamı tamamlamıştım. Öğrendiklerimi 

arkadaşlarımla paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Nihayet salı günü 

geldi derse girdik. Söz hakkı almak için;

SALİH VE ARKADAŞLARI İMANIN ŞARTLARINI ÖĞRENİYOR

Etkinlik 4

Kelime-i Tevhid'in dinimizdeki yeri ve önemiyle ilgili kısa bir paragraf yazınız.

Yazalım

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

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

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

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

Etkinlik 3

Aşağıda verilen kavram haritasındaki boşlukları doldurarak Kelime-i Tevhid'in 

söylenişini ve anlamını tamamlayınız.

Tamamlayalım

Kelime-i Tevhid

şeklinde söylenir ve

anlamına gelir.

İllallahLa

Resulullah

Allah'tan Başka 

Hz. Muhammed Onun Elçisidir
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Peygamberler insanları, Allah'a inanmaya ve onun hoşnut olacağı işleri 

yapmaya çağırmışlardır. Yine peygamberler adil olmak, iyilik yapmak gibi 

davranışlara insanları teşvik etmişler; kötülük yapmak, haksızlık etmek, yalan 

söylemek gibi davranışlardan da uzak durmalarını öğütlemişlerdir. Ayrıca 

peygamberler Allah'tan aldıkları vahiyleri kendi hayatlarında uygulayarak 

insanlara örnek olmuşlardır.” diye ekledi. 

Yasemin arkadaşımız da ahiret gününe iman konusunu anlattı. Ahirete 

inanmak, İslam'ın inanç esaslarından beşincisidir. Ölümden sonra dünyada 

yaptıklarımızdan sorguya çekileceğimize ve yaptıklarımızın karşılığını 

alacağımıza inanmaktır. İyi iş ve davranışların karşılığı iyi, kötülüklerin karşılığı 

ise kötü olacaktır. Dünyada yaptığımız hiçbir söz ya da davranış karşılıksız 

kalmayacaktır. Bu konuda Zilzal suresi 7-8. ayetlerde, “Kim küçük bir hayır 

işlemişse onun karşılığını alır. Kim de küçük bir kötülük işlemişse onun 

karşılığını alır.” buyrulmuştur.

Selin arkadaşımız da kaza ve kadere iman konusunu anlattı. Kaza ve 
kadere iman, İslam'ın inanç esaslarının sonuncusudur. Allah evrendeki her şeyi 
belli bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır. 
Evrendeki bu ölçü ve düzene kader denir. İ
nsanlar, bitkiler, hayvanlar, gezegenler 
kısaca aklımıza gelen her şey belli bir ölçü 
ve düzen içinde yaratılmış ve 
programlanmıştır. Örneğin arılar bal yapar, 
kuşlar uçar, insanlar konuşur ve yeni şeyler 
üretebilirler. Bu yetenekleri bize Allah 
vermiştir. Bunun yanında Allah, her varlık i
çin bir şekil ve yaşam düzeni belirlemiştir. 
Bu o varlık için onun kaderidir. Allah'ın 
belirlediği bu düzenin dışına çıkamayız. Siz hiç süt vermek istemeyen  bir inek, 
yüzme bilmeyen bir ördek duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü bütün varlıklar 
yaratılışlarına, kısaca kaderlerine uygun hareket ederler, diye ekledi

Böylece hepimiz sunumlarımızı tamamladık. Öğretmenimiz 

araştırmalarımızı çok beğendi ve bize, “Teşekkür ederim çocuklar çok güzel 

hazırlanmışsınız derse, İslam'ın inanç esaslarına kısaca “Amentü” de denir. 

Haftaya bu duayı öğreneceğiz.” dedi.

Ahiretle ilgili bilgilerimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin 

sözleridir. Kur'an-ı Kerim'de ahiret inancı ve Allah'a iman pek çok ayette 

birlikte anlatılmıştır. Yine ayetlerde dünya hayatının geçici, ahiretin ise sonsuz 

olduğu vurgulanmıştır. Ahirete inanan insan öldükten sonra sonsuz bir hayatın 

başlayacağına da inanır. Burada önemli olan Peygamberimizin de söylediği gibi 

ölümü unutmamak ve ona hazır olmaktır. Ebedi kalacağımız ahret hayatı için 

dünyada iyi, güzel ve yararlı işleri çok yapmalı kötü iş ve davranışlardan da 

kaçınmalıyız. 

Etrafımıza bakınca onun varlığının d

elillerini görürüz. Allah'ı gözümüzle göremeyiz a

ma bir isteğimizi gerçekleştirdiğinde onu y

anımızda hissederiz. 

Gül söz hakkı aldı ve “Dinimizde m

eleklere de inanmak gereklidir. İslam'ın inanç e

saslarından ikincisi de meleklere inanmaktır. Melekleri de 

gözle göremeyiz ama varlıklarını peygamberimizin sözlerinden ve Kur'an 

ayetlerinden biliriz. Meleklerin isimleri ve görevleri vardır. Örneğin Cebrail vahiy 

getiren melektir. Melekler nurdan yaratılmışlardır, kötülük nedir bilmezler, 

sürekli Allah'a ibadet ederler. İnsanları iyiye ve güzele yönlendirirler. İyi işler 

yapmamız için bizi teşvik ederler. Meleklere inanmak davranışlarımızın 

güzelleşmesine de katkıda bulunur. “ dedi.

Kitaplara inanmak konusunda ise Çınar söz h

akkı aldı ve şöyle dedi: “İslam'ın inanç e

saslarından üçüncüsü de kitaplara inanmaktır. A

llah insanlara peygamberler yoluyla vahiylerini il

etmiştir. Zamanla bu vahiyler yazıya geçirilmiş ve k

utsal kitaplar ortaya çıkmıştır. Müslümanlar A

llah'ın gönderdiği bütün kutsal kitaplara iman e

derler. Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer kitaplardan farklı 

olarak Kur'an ayetleri vahiyler geldiğinde hemen yazıya geçirilmiştir. Bu sebeple 

içindekiler tamamen Allah'ın sözleridir. Diğer kitaplar ise bir süre sözlü şekilde 

aktarıldıktan sonra yazıya geçirilmiştir. İçine insan sözü karışma ihtimali olsa da 

bütün kitapların kaynağı aynı olduğu için tüm kutsal kitaplara inanırız.” 

Kerem söz hakkı aldı ve “Peygamberlere iman ise inanç esaslarının 

dördüncüsüdür. Peygamberler, Allah tarafından seçilen ve onun mesajlarını 

insanlara ileten kişilerdir. Kur'an-ı Kerim'de peygamber kelimesi yerine nebi ve 

resul sözcükleri kullanılmıştır. Yüce Allah insanlara iletmek istediği mesajları 

peygamberler yoluyla bildirmiştir. Bu mesajlara vahiy denir. Vahiyler Allah'ın 

emir, yasak ve öğütlerinden oluşur. 

Allah, bütün insan topluluklarına peygamberler göndermiş, onları yalnız 

ve rehbersiz bırakmamıştır. Yunus suresi 47. a

yette,  “Her ümmetin bir peygamberi vardır…” b

uyrulmuştur. Böylece Allah her topluma v

ahiylerini iletmiştir. Vahiylerin iletilmesinde ilk p

eygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. M

uhammed'e kadar çok sayıda peygamber görev al

mıştır.
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 2Buhârî, İman, 1; Müslim, İman, 1.

Cibril Hadisi

Cebrail Aleyhisselâm, Hz. Peygamber'in de aralarında bulunduğu bir 

sahabe topluluğuna insan suretinde gelmiş, iman, İslam, ihsan ve kıyamet 

alametleri gibi bazı soruları Allah Resulüne sorarak cevaplarını almıştır. İşte 

Cebrail (A.S.)'in bizzat soru sorarak ve cevaplarını tasdik ederek telkin ettiği bu 

hadise "Cibril hadisi" adı verilmiştir. Abdullah b. Ömer'in, babası Hz. Ömer'den 

naklettiği bu hadis şöyledir:

"Ya Muhammed! Bana İslam'ın ne olduğunu söyle!" dedi. Resulullah 

(S.A.S.): "İslam; Allah'tan başka İlah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın 

Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, 

Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt'i hac etmendir." buyurdu. O zat: 

"Doğru söyledin." dedi. Babam dedi ki: "Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor, 

hem de tasdik ediyordu.”

"Bana imandan haber ver!" dedi. Resulullah (S.A.S.): Allah'a, Allah'ın 

meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de 

kadere, hayrına şerrine inanmandır.." buyurdu. O zat yine:

"Doğru söyledin!" dedi. Bu sefer:

"Bana ihsandan haber ver." dedi. Resulullah (S.A.S.):

"Allah'a O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen 

onu görmüyorsan da, o seni muhakkak görür." buyurdu. O zat:

“Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Resulü 

bana: "Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?"dedi. "Allah ve 

Resulü bilir" dedim.

"Bir gün Resulullah (S.A.S.)'ın yanında bulunduğumuz sırada aniden 

yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk 

eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru Peygamber 

(S.A.S.)'in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları 

üzerine koydu ve:

"Bana kıyametten haber ver!" dedi. Resulullah (S.A.S.) "Bu meselede 

kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir." buyurdular.

2 "O Cibrîl'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti." buyurdular.

5.  Amentü Duası ve Anlamı

Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, 

hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe 

illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.

Anlamı

Okunuşu

Ben Allâh-ü Te'âlâ'ya, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, 

kadere; hayır ve şerrin Allâh-ü Te'âlâ'nın yaratmasıyla olduğuna inandım. Öldükten 

sonra dirilmek de haktır. Ben şahadet ederim ki, Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilah yoktur. 

Ve yine şahadet ederim ki, Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) O'nun kulu ve 

peygamberidir. 

Etkinlik 5

Şiir Yazıyoruz

Meleklere inanırım

“Amentü” kelimesinin baş harfleriyle başlayan yandaki şiire benzer bir şiir de siz 

yazınız. Şiirinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Ezan okunduğu zaman

Tevhid dinimin temeli

 (Yazar tarafından bu kitap için yazılmıştır.)

Allah'a inanırım 

Ülkemde ezanlar her zaman inlemeli

Namazımı kılarım

A..................................................................................................

M.................................................................................................

E..................................................................................................

N..................................................................................................

T..................................................................................................

Ü..................................................................................................
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C. Aşağıda verilen soruları okuyunuz ve seçeneklerden doğru olanını 
işaretleyiniz.

C. Kelime-i Tevhid  D. Dua

A. Besmele   B. Kelime-i Şahadet 

 1. “Allahtan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed Allah'ın elçisidir.” ifadesi 
aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır?

A. Peygamberlere inanmak  B. Kitaplara inanmak

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam inancının esaslarından değildir?

C. Namaz kılmak   D. Meleklere inanmak

ve rusülihi abdühü şerrihi ve eşhedü 

hayrihi billahi

Amentü Duası

Amentü ………………..ve melâiketihi, ve kütübihî …………………..ve'l yevmi'l-âhıri ve 

bi'l-kaderi, ……………………ve ………………… mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevt. Haggun, 

Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ……………………………….Muhammeden ……………………ve rasûlühü.

D. Aşağıdaki kutularda verilen kelimelerden uygun olanlarını noktalı 

yerlere yazarak Amentü duasını tamamlayınız. 

Ç.  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına 

(Y) yazınız. 

2. (       ) Kelime-i Tevhid'in İslam dininde ve Müslümanların hayatında önemli 

bir yeri vardır.

1. (       ) İslam'ın inanç esasları sekiz tanedir.

3. (       ) İslam son dindir.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Din denilince aklınıza neler geliyor? Birkaç cümleyle açıklayınız. 

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

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

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

2. Dinin boyutlarını maddeler hâlinde listeleyiniz.

5. Amentü duasının anlamını yazınız.

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

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

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

3. İslam hangi özelliklerinden dolayı son dindir? Açıklayınız.

4. Kelime-i Tevhid'in söylenişini ve anlamını yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutularda verilen ifadelerden 
uygun olanlarını yazınız. 

Meleklere amentü Allah'a

Lâ ilâhe İllallah, Muhammedün Resûlullah son

1. İslam'ın inanç esaslarından birincisi ……………………………. inanmaktır. 

2. Kelime-i Tevhid, …………………………………………………………………………….. şeklinde 
söylenir.

3. İslam'ın inanç esaslarına kısaca…………………………………. denir.

Bilgilerimizi Ölçelim
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“Bunu kısmen yapabiliyorum.”

“Hayır, bunu yapamıyorum.”

“İslam Dininin Temel İnanç Esaslarını Öğreniyorum” ünitesinin sonunda neleri, 
ne kadar öğrendiğinizi görmek için aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin 
karşısındaki kutucuklardan sizin durumunuza uygun olanını “ ” ile P
işaretleyiniz.

“Evet, bunu çok iyi yapabiliyorum.”

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

“Din” kavramını tanımlarım.

Dinin boyutlarını söylerim.

İslam'ın son din olduğunu bilirim.

İslam'ın son din olmasının nedenini açıklarım.

Kelime-i Tevhid'in nasıl söylendiğini bilirim.

Kelime-i Tevhid'in anlamını açıklarım. 

Kelime-i Tevhid'in İslam dinindeki ve Müslüman 

İslam'ın inanç esaslarını sayarım.

İslam'ın inanç esaslarının İslam dinindeki yeri ve 

Amentü duasını ezbere okurum.

BU ÜNİTEYİ NE KADAR ÖĞRENDİM?
Evet  Kısmen  Hayır

Amentü duasının anlamını açıklarım.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

hayatındaki yeri ve önemini açıklarım.

önemini açıklarım. 

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM
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