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�ST�KLÂL MAR�I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevgili Ö�renciler,

Yaz boyunca devam edece�iniz Kur’an kurslar�, sizlere, önü de sonu da ayd�nl�k bu yolda yürürken 
gerekli olacak ilâhî bilgileri sunar. Bu çat� alt�nda ö�rendikleriniz sayesinde hayat yolculu�unuzda yol 
bilmez ve �a�k�n �a�k�n dola�maktan kurtulacaks�n�z. Sizi dünya ve ahiret mutlulu�una götüren bir 
ya�am süreceksiniz. 

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

Namaz, insan� hayâs�zl�ktan ve 

kötülükten al�koyar.

29 / Ankebût Suresi, 45. ayet

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

Ayet-i kerime kutucuklar�nda…1

Âlemlere rahmet
olarak gönderilen sevgili

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

Hadis-i �erif  kutucuklar�nda…

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

günahs�z olarak evine döner.

Hadis-i �erif

2

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

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

Biliyor muydunuz? kutucuklar�nda…

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Kader kelimesinin ölçü, miktar, 

bir �eyi belli ölçüye göre yap-

mak ve belirlemek anlamlar�na 

geldi�ini biliyor muydunuz?

3

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

anlamlar�

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

sonundaki sözlüklerde…

inkâr: Peygamberi ve onun 

Allah’tan getirdi�i buyrukla-

r� kabul etmeyen ki�i.

4
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Bütün bunlar kitaplar�n�z� rahat okuman�z� sa�layacak güzel bir gra� k tasar�mla sizlere sunulmaya çal�-
��ld�. Usta ressamlar�n çizgileri ve güzel foto�ra� ar ile kitaplar�n�z�n görselli�i zenginle�tirildi.

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

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

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

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

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

sayfa numaralar�

Yönlendirme kutucuklar�nda…

Kitaplara iman için 

bk. s. 186
5

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

Okuma Parças� kö�elerinde…

Mutlulu�a uzanan 

Sevgi, dostluk yoluyum.

Ben Yüce Allah’�m�n

Küçücük bir kuluyum.

�pek gibi kalbimle

Mevlân�n hikmetiyim,

Son Resûl’e inanan

Muhammed ümmetiyim.

Ahirete, Kur’an’a,

Mele�e var iman�m.

Rabbime çok �ükür ki

Do�u�tan Müslüman�m.

Küçük Kul

Bestami Yazgan

(Dü� De�irmeni Kitapl���, �lk Ö�rendiklerim 

Dizisi’nden yay�nevinin izniyle al�nt�lanm��t�r.)

OKUMA PARÇASI

6

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

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

E�lenelim Ö�renelim sayfalar�nda…

O’NDAN ADIYLA �STEMEK
Allah’�m!

Her türlü mükemmellik sende toplanm��t�r.
R�z�klar�m�z� sen verirsin. Bol r�z�k verirken de güzelsin, az verirken de.Sen Vekîlsin. Sana güvenir, sana dayan�r�m. ��lerimi çözmeme yard�m et.Ey varl�klar� farkl� farkl� yaratan Allah’�m!
Bizlere farklar� fark etmemizi sa�layacak ak�l ve kalp ver!
Duay� okudunuz. Duay� yapan arkada�lar�m�z, Allah’�n isimlerinden bildikleriyle bir dilekte bulunuyor. Siz de bir iste�inizi dile getirir misiniz? Haydi kalem ba��na!

1. ÜN�TE
Allah’a �man 

SIFAT VE ANLAM
A�a��daki tabloda dikey sütunda yer alan Allah’�n nitelikleri ile yatay sat�rda yer alan uygun s�fatlar� birbiriyle e�le�tiriniz ve kesi�en karelere çarp� i�areti koyunuz.
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Kendinizi s�naman�z,
ne kadar ö�rendi�inizi kontrol 

etmeniz için çok çok kolay sorular

Kur Sonu Genel 
De�erlendirme sayfalar�nda…

3. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

3. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

88

89

Kur Sonu Genel De�erlendirme

2
Yandakilerden 

hangisi kurban kes-

mekle yükümlü olan 

ki�ide bulunmas� gere-

ken bir �art de�ildir?

a. Müslüman olmak

b. zengin olmak

c. ergen olmak

d. erkek olmak 

1  A�a��dakiler-
den hangisi pey-

gamberlere vahiy 

getirmekle görevli 
melektir?

a. Cebrâil

b. Azrâil

c. Mîkâil

d. �srâfîl

3 Dinimizce zengin kabul edilen Müs-

lümanlar, alt�n, gümü� ve para cinsinden 

mallar�n�n kaçta kaç�n� zekât olarak

verirler? 

a. % 50

b. 1/40

c. 1/50

d. % 40

5 Peygamberimize (as) 

�slâm’dan önce güveni-

lirli�inden dolay� Mek-

kelilerin verdikleri isim 

a�a��dakilerden 
hangisidir?

a. Muhammed Mustafa

b. Muhammedü’l-Emin

c. Muhammed Resûlullah

d. Ebu Kas�m Muhammed

4 Dua ne demektir? 

K�saca tan�mlay�n�z.
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Hacca gidince 

ziyaret edilen veya 

hacla ilgili ibadetlerin ya-

p�ld��� kutsal yerlerin adlar�n� 

olu�turan harfler yandaki ku-

tulara kar��t�r�larak yaz�lm��t�r. 

Sizler için biz MEKKE kelime-

sini olu�turan harfleri i�aret-

ledik. Geriye 7 kutsal yer 

ad� kald�. Bulunuz.

A V F E A R

T E M A S B

E K A M E F

E T F Z � E

M K � A K Ü

A A L � R K

D N M E A M

1-   ...........................................

2-  ............................................

3-  ............................................

4-  ............................................

5-  ............................................

6-  ............................................

7-  ............................................

8-  ............................................

MEKKE

6 A�a��daki ilâhî kitaplar�, isimlerinin 

anlam�, gönderilen peygamber, gönderilen 

toplum ile e�le�tiriniz.

İlâhî Kitap

Tevrat

Zebur

İncil

Kur’an-ı 

Kerim

İsminin Anlamı

Okumak, toplamak, bir 

araya getirmek

Müjde, öğreti, öğretici 

Yazılı şey, kitap

Kanun, öğreti

Gönderilen Peygamber

Hz. İsa (as)

Hz. Muhammed (as)

Hz. Musa (as)

Hz. Davud (as)

Gönderilen Toplum

İsrailoğulları

Bütün insanlık

İsrailoğulları

İsrailoğulları 

8
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Haz�rl�k Sorular�

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

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

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

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

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



itikat
ÜN�TE

1
1. Kelime-i Tevhid

2. Kelime-i �ehadet

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

ÜN�TE

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

ÜN�TE

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

ÜN�TE

1
1. Kelime-i Tevhid

2. Kelime-i �ehadet

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

ÜN�TE

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



1 Kelime-i Tevhid

1. ÜN�TE

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

2 Kelime-i �ehadetKelime-i �ehadet

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

d�r: kelime ve �ehadet.

“�ehadet” sözcü�ü, bir �eyin gerçekli�ini, 
do�rulu�unu tasdik etme anlam�na gelir. 

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

anlamlara ve farkl� söyleyi� biçimlerine sa-

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

“Kelime”, söz anlam�na gelir. Dolay�s�yla kelime-i tevhid Türkçe’de “tevhid cümlesi” ola-

rak ifade edilebilir. “Tevhid” ise Allah’�n bir ve tek olmas� demektir. Kelime-i tevhidi söy-

leyen ki�i �unlara inand���n� aç�klam�� olur: 

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

�nsanlar bu sözü inanarak söylerlerse mümin olurlar.

Kelime Tevhid Kelime-i Tevhid++ ==

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

kelime: Söz, sözcük.

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

inançl�, imanl�.

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

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

Kelime �ehadet Kelime-i �ehadet++ ==

Allah’tan ba�ka ilâh yoktur,

Muhammed, Allah’�n elçisidir.

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

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



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

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

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

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

�SLÂM’IN ANAHTARI

Bestami Yazgan

1. KUR

�tikat

3
�slâm Dininin Temeli:�slâm Dininin Temeli:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

önemli sorumluluklar yükler. Çünkü bunlar� kabul edip 

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

olarak düzenlemesi ve sürdürmesi gerekir. Bu sayede 

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

Kim Allah’tan ba�ka hiçbir ilâh olma-

d���na ve Muhammed’in (as) Allah’�n 

elçisi oldu�una �ehadet ederse Allah 

ona cehennem ate�ini yasaklar.

Hadis-i �erif



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

1. ÜN�TE

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

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

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

YAN�...

�ifre 
anahtar�

� � � � � � � � � � 	 � 
 � �  .

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

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

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

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

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

�tikat

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

me-i
hamAllah’tan tevAllah’�n

tur

lâh

med
Mu

ba�

hid

li

yok

çi

dir
isi

ka ke el

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

karalay�n�z.

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

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

4. �imdi okuyabilirsiniz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inanan kimselere “Müslüman” denir. Bizleri Müslüman 

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

mize hamd olsun.

Müslüman olmak, Kur’an’da bildirilenlere 

bir bütün olarak inanmay� ve buna göre 

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

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

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

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

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

mas�n� hedefler.

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

ahlâk kurallar� sayesinde mutlu ve huzurlu 

olurlar. Gelece�e ve ahirete, güvenle ve 

umutla bakarlar. Bizleri bu nimetlere ka-

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

retsek azd�r. 

1 �slâm Nedir?�slâm Nedir?

2. ÜN�TE

�slâm ve �slâm’�n Be� Esas�

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

�slâm’� seçtim.

5 / Mâide Suresi, 3. ayet

A

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

3 / Âl-i �mrân Suresi, 85. ayet

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

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

yönlendiren ilâhî hüküm ve ö�ütler bütünü.

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

3 / Âl-i �mrân Suresi, 19. ayet

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

A

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

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

� O’ndan ba�kas�na kulluk etmemek

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

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

� Temel ahlâkî erdemlere göre ya�amak



1. KUR

�tikat

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

� �lâhî bir dindir.

� �nsan yarat�l���na uygundur.

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

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

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

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

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

� Allah’la kul aras�nda arac� �ah�s ve kurumlara yer vermez.

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

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

� En son ve en mükemmel dindir.

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

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

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

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

nur. “�slâm” da be� temel üzerinde 

yükselen; inanç esaslar�, ibadetleri, 

görev ve haklara ili�kin ö�ütleri, 

ahlâk esaslar�yla kusursuz bir binaya 

benzer.

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

Hadis-i �erif
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Kelime-i �ehadet

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

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

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

den onaylayan ki�iye Müslüman denir.

Namaz K�lmak

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

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

�idir.” buyurur. Namaz�n terk edilmesi büyük günah-

lardan kabul edilir. Peygamberimiz (as), k�yamet günü 

insana ilk sorulacak amelin namaz oldu�unu bildirir.

Oruç Tutmak

�msak vaktinden iftar vaktine kadar bilinçli olarak 

hiçbir �ey yiyip içmemek �eklinde yerine getirilen 

bir ibadettir. Oruç tutan kimse ayr�ca gün boyu 

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

uzak durmaya çal���r.

2. ÜN�TE

�slâm ve �slâm’�n Be� Esas�

Kelime-i �ehadet ve 

kelime-i tevhid için 

bk. s. 14

Oruç hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 

bk. s. 144

Namaz hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 
bk. s. 48
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amel: Bir kimsenin dinin buyruklar�n� yerine getirmek için yapt��� �ey, i�, eylem, ibadet tarz�.

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

29 / Ankebût Suresi, 45. ayet

A

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

k�l�nd�.

2 / Bakara Suresi, 183. ayet

A



1. KUR

�tikat

Hacca Gitmek

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

yerleri, hac aylar�nda usulüne uygun olarak ziyaret 

etmektir. Namaz, kurban ve tavaf gibi birçok ibadet 

ile onlar�n hikmet ve faydalar�n� 

da içeren bir özelli�e sahiptir.

Zekât Vermek

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

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

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

nin yan� s�ra sosyal dayan��ma ve ba-

r��� da sa�layan bir ibadettir.  

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

günahs�z olarak evine döner.

Hadis-i �erif
i

dHac hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 

bk. s. 198

n

rZekât hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 

bk. s. 210

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

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

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

Küçük Kul

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

OKUMA PARÇASI

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

19 / Meryem Suresi, 31. ayet

A



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

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

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

2. ÜN�TE

�slâm ve �slâm’�n Be� Esas�

SIRALAMADAN OLMAZ

sas�

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

• Gusül abdesti almak 

• Kelime-i �ehadeti söylemek 

• Abdest almak 

• Sadaka vermek • Teyemmüm yapmak 

• Namaz k�lmak

• Umre yapmak

• Oruç tutmak

• Hacca gitmek

• �ftar etmek 

• Sahura kalkmak

• Ezan okumak

• Kurban kesmek

• Zekât vermek
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1. KUR

�tikat

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

Pey�amber

PeygamberPeygamber

�zlâm
Müsliman

Nemaz 
k�lmak

�laah

Zekaat 
vermekRemezan

Ahret

Oruc

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

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

3. �slâm, ilâhî bir dindir.

4. �slâm, kolayca uygulanamayan bir dindir.

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

6. �slâm, eksikleri olan bir dindir.

Do�ru. 

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

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

rak onaylamas� anlam�na gelir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

için vazgeçilmez bir ihtiyaçt�r.

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

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

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

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

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

1 �man Nedir?�man Nedir?

3. ÜN�TE

�man ve �man�n Alt� Esas�

2 Mümin ve Müslüman Kimdir?

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

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

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

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

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

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

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

kl d l B

Kelime-i �ehadet ve 

kelime-i tevhid için 

bk. s. 14
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1. KUR

�tikat

Allah’a iman için 

bk. s. 114

25

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

iman ettiler. 
2 / Bakara Suresi, 285. ayet

A

Allah’a �man

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

Ben iman ederim;

Allah’a,

meleklerine,

kitaplar�na,

peygamberlerine,

ahiret gününe,

kadere,

hayr�n ve �errin Allah’tan oldu�una,

ölümden sonra dirili�in hak oldu�una…

Ben kabul ederim ki

Allah’tan ba�ka ilâh yoktur.

Ve yine kabul ederim ki

Muhammed

O’nun kulu

ve elçisidir.  

 

 

    
  



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

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

Meleklere �man

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

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

Kitaplara �man

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

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

Peygamberlere �man

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

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

3. ÜN�TE

�man ve �man�n Alt� Esas�

ö
r
l

Meleklere iman için 

bk. s. 178

t
p
(

Peygamberlere iman 

için bk. s. 124

g
v
d

Kitaplara iman için 

bk. s. 186

26

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

boyun e�erler.

16 / Nahl Suresi, 49. ayet

A

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

üzere kitaplar� hak olarak indirdi.

2 / Bakara Suresi, 213. ayet

A

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

64 / Te�âbun Suresi, 11. ayet

A

Biz peygamberleri ancak 
müjdeleyiciler ve uyar�c�lar olarak 

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

mahzun da olacak de�illerdir.

6 / En’âm Suresi, 48. ayet

A



1. KUR

�tikat

Kader ve Kazaya �man

Kader, Allah’�n kainattaki kanunlar� ve ölçüleri; 
kaza ise olaylar�n o kanun ve ölçülere göre meyda-
na gelmesidir. Her �ey, Allah’�n bilgisi dâhilindedir, 
O’nun bilgisi ve yaratmas�yla gerçekle�ir. Kader ve 
kazaya iman, Allah’�n ilim, irade, kudret gibi s�fat-
lar�na inanman�n bir sonucudur. Kader ve kazaya 
iman etmek; hay�r ve �er, iyi ve kötü, canl� ve can-
s�z, faydal� ve faydas�z ne varsa hepsinin Allah’�n 
bilgisi, dilemesi, kudreti, hikmeti ve yaratmas� ile 
oldu�una, Allah’tan ba�ka yaratan olmad���na 

inanmak demektir. �nsan 
ne yapmak isterse kendi 
iradesiyle seçer. �nsan yap-
t��� seçimlerden ve eylem-
lerinden sorumludur.

Ahirete �man

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

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

ne 
ira
t���
ler

Kader ve kazaya 

iman için bk. s. 190

Allah’�n s�fatlar� 

için bk. s. 116-117

Ahirete iman için 

bk. s. 131

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

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

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

15 / Hicr Suresi, 45-48. ayetler

A

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Kader kelimesinin ölçü, miktar, 

bir �eyi belli ölçüye göre yapmak 

ve belirlemek anlamlar�na geldi-

�ini biliyor muydunuz?
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Allah’�n dilemesi olmad�kça siz 
dileyemezsiniz. �üphesiz Allah hakk�yla 

bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

76 / �nsan Suresi, 30. ayet

A



3. ÜN�TE

�man ve �man�n Alt� Esas��

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

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

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

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

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

Ben iman ederim;

peygamberlerine,

meleklerine,

kitaplarına,

ölümden sonra dirilişin hak 
olduğuna...

hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna,

kadere,

Allah’a,

ahiret gününe,

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

Ben kabul ederim ki Allah’tan 
başka ilâh yoktur.

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

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

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

3. �man�n esaslar�n�n say�s�.

4. �slâm dininden olan kimse.

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

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

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

8. �nanan, inançl�, imanl�.

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

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

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

1. KUR

�tikat

K B L Y

H I P Z

C N U D

F R � S

H Ö Z B

F Y A D

K R S �

I L P U

B R P D

H Ö � L

M F K S

C I U Z

R D K �

F H Z L

C B E P

Y Ö U S

K F Ö I

C S D H

Z Y � R

B U L P

S D U Z

R K I B

� Y T H

F Ö P C

C P H Ü

B K Ö I

L Z R S

D U F �

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

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

TEKRARLAMAYAN HARFLER

K

U

T

S

A

L

K

�

T

A

P

1

2

3

4

6

5

11

9

8

7

10
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Haz�rl�k Sorular�

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

çal���n�z.

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

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

bulamazsak ne yapar�z?

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

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



ibadet
ÜN�TE

1
1. �badet Nedir?

2. Niçin �badet Ederiz?

3. Ba�l�ca �badetlerimiz

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

ÜN�TE

2
1. Temizlik-�badet �li�kisi

2. Abdest

3. Gusül

4. Teyemmüm

ÜN�TE

3
1. Namaz K�l�yoruz

2. Be� Vakit Namaz

3. Cuma Namaz�

4. Namaz� Bozan Durumlar

1. �badet Nedir?

2. Niçin �badet Ed

ÜN�TE

2
1. Temizlik-�badet �li�kisi�li�kisi

2. Abdest

1. Namaz K�l�yoruzz

2 Be� Vakit Namaz



1 �badet Nedir?

1. ÜN�TE

�badetlerimiz

2 Niçin �badet Ederiz?Niçin �badet Ederiz?

32

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

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

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

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

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

de ibadettir.

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

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

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

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

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

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

cesine lay�kt�r. 

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

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

içerir. �badet, insan�n, içinde ya�ad��� toplumla, bizzat 

kendisiyle, hatta dünyadaki bütün canl� ve cans�z varl�klarla kurdu�u ili�kileri içine al�r. 

Evde, okulda, sokakta, al��veri�te, oyunda ve daha pek çok durumda Allah’�n r�zas�na 

uygun davranmak mümkündür. �slâm’�n belirledi�i ilkeler do�rultusunda insan�n ortaya 

koydu�u her davran��, sahip oldu�u her duygu 

ve dü�ünce ibadettir. �man ile davran��lar ara-

s�ndaki ili�ki kar��l�kl�d�r. �badet, iman�n davra-

n��larda görünen hâlidir.

A

15 / Hicr Suresi, 99. ayet

Sana ölüm gelinceye kadar 
Rabbine ibadet et.

B�L�YOR MUYDUNUZ?

�badet kelimesinin itaat etmek, 

boyun e�mek, sayg� göstermek, 

isyan etmemek anlamlar�na gel-

di�ini biliyor muydunuz?
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Yukar�da aktar�lan, hayat�n tamam�n� ku�atan ibadet 

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

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

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

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

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

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

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

Namaz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oruç

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

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

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

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

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

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

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

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

29 / Ankebût Suresi, 45. ayet

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

kötülükten al�kor.

A

Yap�lma �ekli Yönünden �badetler

Bedenle Yap�lan �badetler

namaz, oruç

Malla Yap�lan �badetler

zekât

Hem Beden Hem Malla 

Yap�lan �badetler

hac

N

v

li�

Namaz hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 
bk. s. 48

2 / Bakara Suresi, 183. ayet

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

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

A

h

o
Oruç hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 

bk. s. 144
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Zekât

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

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

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

lah r�zas� için kar��l�ks�z vermesidir. Her y�l 

zekât vermek, gerekli �artlar� ta��yanlara 

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

likte an�lm��t�r. Bu da zekât�n, Müslüman�n hayat�nda dinin dire�i 

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

Hac

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

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

olarak ziyaret etmektir. Gerekli �art-

lar� ta��yan her Müslüman�n ömrün-

de bir defa haccetmesi farzd�r.  

Sadaka

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

23 / Mü’minûn Suresi, 1-4. ayetler

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

yüz çevirirler. Onlar ki zekât� öderler.

A

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

bildirmi�tir.

Hadis-i �erif

f

l

s

Zekât hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 

bk. s. 210

o

l

d
Hac hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 

bk. s. 198 3 / Âl-i �mrân Suresi, 97. ayet

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

üzerinde bir hakk�d�r.

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

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

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

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

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

birine girer:

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

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

ne getirmedi�inde günah i�lemi� olur. 

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

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

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

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

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

s�n�fland�r�lm��t�r.
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Amel-i Salih

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

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

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

103 / Asr Suresi, 1-3. ayetler 

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

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

(Onlar ziyanda de�illerdir). 

A

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

1. Farz

2. Vacip

3. Sünnet

4. Müstehap

5. Mübah

6. Haram

7. Mekruh

8. Müfsit



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

iste�iyle yapt��� amellerdir.

1. ÜN�TE

�badetlerimiz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k�lmak, nafile oruç tutmak gibi.

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

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

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

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

i�leyen ki�i günahkâr olur.

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

davran��t�r. 

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

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

çersiz olan ibadete ise “fasit” veya “bat�l” denir.
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�slâm’�n be� �art� vard�r
Bunu bilen bahtiyard�r
Hakk kat�nda çökerek diz
Bu �artlar� sayal�m biz

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

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

�SLÂM’IN �ARTLARI

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

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

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

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

37



1. ÜN�TE

�badetlerimiz

38

Toplam Puan

1

2

3

4

5

6

7
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YAPBOZUN PARÇASI

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

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

OruçOruç NamazNamaz

ZekâtZekâtHacHac

�badet bire-
ye uyumlu 

ki�ilik

özel-
likleri 
kazan-
d�r�r.

�badet, 
insan 

hayat�nda

 denge ve 
huzur vesilesi 

olur.

ve amaç 
katar.

�badet, insan 
hayat�na 
anlam

�badet 
bireylere 
yüksek 
ahlâkî tutumlar ile 

al��kanl�klar 
kazand�r�r.

tedavi 
edici 

etkiler 
yapar.

�badet insan-
lara manevî 

olarak

�badet, 
ileti�im, yar-
d�mla�ma ve 

ho�görülü

olma 
e�ilimlerini 

geli�tirir.



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

taharet: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir.

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

2. ÜN�TE

Temizlik �mandan Gelir

1 Temizlik-�badet �li�kisiTemizlik-�badet �li�kisi
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“Allah temizdir, temizli�i sever.” buyuruyor güzel Peygamberimiz (as). Bu sebeple hem 

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

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

Maddî temizlik Müslüman�n, ibadetlerinde ve gün-

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

denini, elbisesini ve çevresini temizlemesidir. 

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

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

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

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

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

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

Allah temizdir, temizli�i sever

Hadis-i �erif

5 / Mâide Suresi, 6. ayet

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

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

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

A

91 / �ems Suresi, 9-10. ayetler

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

kimse de ziyana u�ram��t�r.

A

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

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

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

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

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

� Abdest almaya niyet ederiz.

� Eûzü besmele çekeriz.

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

maklar�m�z�n aras�n� ovar�z.

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

m�z� çalkalar�z.

� Sonra üç defa sa� avcumuzla burnumuza su veri-

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

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

bir temizlenme biçimidir. Abdest almak, 

duruma göre farz, vacip veya sünnet olur. 

Namaz k�lmak için abdest almak farz, ta-

vaf için vacip, yatmadan önce almak ise 

sünnettir.

Abdestin Al�n���

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

lere önemli hat�rlatmalarda bulunmaktad�r. Özellikle ibadet 

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

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

Abdestin Farzlar� 

1. Yüzü y�kamak 

2. Kollar� dirseklerle birlikte y�kamak

3. Ba�� meshetmek

4. Ayaklar� topuklarla birlikte y�kamak

Manevî temizlik, bir bütün 

hâlinde ahlâk�n konusudur. 

Bu konu ile ilgili olarak s. 

92’deki içeri�i inceleyiniz. 

Maddî ve hükmî temizlik için 

ise s. 48’deki namaz�n �artlar� 

ile ilgili bölüme bak�n�z.
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Temizlik �mandan Gelir

� Daha sonra iki avcumuza su al�p yüzümüzü üç defa 

y�kar�z.

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

mak üzere üçer defa y�kar�z.

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

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

içini ve arkas�n� meshederiz.

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

numuzu meshederiz.

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

aralar�n� temizleriz. 

42

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

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

� Küçük veya büyük tuvaletini yapmak

� Yellenmek 

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

� A��z dolusu kusmak

� Uyumak

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

� Bay�lmak 

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

Guslün Al�n��� 

� Besmele çekip gusletmeye niyet ederiz.

� Bedenimizin herhangi bir yerinde pislik varsa temizleriz.

� Avret yerlerini y�kar�z.

� Ellerimizi bileklere kadar y�kar�z.

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

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

rek y�kar�z.

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

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

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

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

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

� Vücudumuzda hiçbir kuru yer kalmamas�na dikkat ede-

riz.

� Ayaklar�m�z� y�kar�z.

3 GusülGusül

Guslün Farzlar� 

1. A�za su almak

2. Burna su çekmek

3. Tepeden t�rna�a bü-

tün bedeni y�kay�p 

temizlemek

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Guslün, bir �eyi suyla 

y�kamak anlam�na 

geldi�ini biliyor muy-
dunuz?

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

parlayacakt�r.

Hadis-i �erif

Hades hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 
bk. s. 40
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4 TeyemmümTeyemmüm

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

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

�uncaya kadar abdest ve gusül yerine geçer. Temiz 

toprak veya toprak cinsinden bir �eye elleri sürüp 

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

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

biridir. 

Teyemmümün Yap�l���

� Besmele çekip abdest veya gusül için teyem-

müm yapmaya niyet ederiz.

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

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

� Ellerimizi birbirlerine vurup ellerimizdeki kaba 

toprak kal�nt�s�n� silkeleriz.

� Yüzümüzü meshederiz. 

� Ellerimizi yine topra�a sürüp silkeleriz.

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

de sol kolumuzu dirseklerle birlikte meshederiz.

Teyemmümün Farzlar� 

1. Niyet etmek

2. Elleri temiz topra�a iki 

kere vurarak yüz ve kol-

lar� meshetmek. 
B�L�YOR MUYDUNUZ?

Teyemmümün, bir i�e yönelmek, 

bir �eyi kastetmek anlamlar�na 

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

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

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

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

kazand�r�r.

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

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

biliriz.

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

mizi korumu� oluruz.

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

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

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

namizm kazan�r.

� Teyemmüm sayesinde, ibadete yönelecek kimseler tertemiz olduklar� 

duygusunu hissederler.

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

kalal�m temizlikten ve ibadetten vazgeçemeyece�imizi gösterir.

Teyemmümü Bozan Durumlar

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

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

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

Namaz K�l�yoruz

rekât: Namaz�n k�yam, k�raat, rükû ve iki secdeden olu�an k�s�mlar�ndan her biri.

48

Bir Müslümana namaz�n farz olmas� için �u iki �art�n 

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

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

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

tirmelidir. Bu esaslar on iki tanedir. Bunlardan biri 

bile yerine getirilmezse namaz tamam olmaz, yeni-

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

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

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

namaz�n rükünleri denir. 

Namaz�n �artlar�

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

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

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

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

mesidir.

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

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

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

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

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

durumunda vaktinde k�l�namayan namazlar en 

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

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

ne getirilmesi de�ildir. Bu hareket ve �ekillerin 

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

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

bilincinde olunmas� gerekir.

2 / Bakara Suresi, 110. ayet

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

A

4 / Nisâ Suresi, 103. ayet

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

A

1 Namaz K�l�yoruzNamaz K�l�yoruz

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

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

namaz ile günahlar� siler.”

Hadis-i �erif

Hadesten ve 

necasetten temizlik 

için bk. s. 40
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Namaz�n Rükünleri

1. �ftitah Tekbiri: Namaza “Allahu 

ekber” diyerek ba�lamakt�r.

2. K�yam: Namazda ayakta dur-

makt�r.

3. K�raat: Kur’an’dan en az bir-

kaç ayet veya bir sure oku-

makt�r.

4. Rükû: Elleri dize koyarak 

Allah’�n huzurunda e�ilmektir.

5. Sücûd: Al�n, burun, iki diz, 

iki el, iki aya�� yere koyarak 

Allah’�n huzurunda yere ka-

panmakt�r.

6. Ka’de-i Ahîre: Namaz�n sonun-

da Ettehiyyâtü duas�n� okuya-

cak kadar oturup beklemektir.

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

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

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

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

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

2 Be� Vakit NamazBe� Vakit Namaz

 �lk Sünnet Farz Son Sünnet Vacip Rekât Toplam�

Sabah namaz� 2 rekât    2 rekât - - 4 rekât

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

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

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

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

Vitir namaz� - - - 3 rekât 3 rekât

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

Farz, vacip, sünnet 

için bk. s. 40

Allah en büyüktür.

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

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

Haydi namaza!

Haydi kurtulu�a!

Namaz ba�l�yor.

Namaz uykudan 
hay�rl�d�r.

Allah en büyüktür.

Allah’tan ba�ka ilâh 
yoktur.

All
2

kere

Ve 
h

2
kere

2
kere

2
kere

2
kere

2
kere

2
kere

1
kere

4
kere

Allah en büyüktür.

EZAN ve KAMET

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

Not:



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

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

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

sonra da iki rekât olan farz k�l�n�r.

a. Sünnetin k�l�n���

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

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

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

� Sübhâneke duas�n� okuruz.

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

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

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

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

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

� “Allahu ekber” diyerek otururuz.

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

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

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

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

� Besmele çekerek Fâtiha Suresi’ni okuruz. Ard�ndan 
besmele çekmeden birkaç ayet veya bir sure okuruz.
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� “Allahu ekber” diyerek rükûya gideriz. 
Rükûda iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-
azîm” deriz.

� “Semiallahü limen hamideh” diyerek 

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

deriz.

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

� Secdede iken üç defa “Sübhâne Rabbiye’l-

a’la” deriz.

� “Allahu ekber” diyerek otururuz.

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

� Secdede iken di�er secdelerde oldu�u gibi 

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

� “Allahu ekber” diyerek otururuz.

� Otururken Ettehiyyâtü, Salli, Barik, Rabbenâ 

âtinâ ve Rabbena�firlî dualar�n� okuruz.

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

omzumuza do�ru hafifçe döndürerek “Es-

selâmü aleyküm ve rahmetullah” deriz.

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

hafifçe döndürerek “Es-selâmü aleyküm ve 

rahmetullah” deriz.

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

ni bitirmi� oluruz.

b. Farz�n k�l�n���

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

madan önce kamet getiririz. Cemaatle k�-

l�nm�yorsa sadece erkekler kamet getirir.

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

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

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

gibi iki rekât olarak k�lar�z. 

k

�

51
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Ö�le Namaz�

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

a. �lk sünnetin k�l�n���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Farz�n k�l�n���

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

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

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

c. Son sünnetin k�l�n���

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

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

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

a. Sünnetin k�l�n���

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

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

b. Farz�n k�l�n���

� Farz için kamet getiririz.

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

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

Ak�am Namaz�

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

a. Farz�n k�l�n���

� Farz için kamet getiririz.

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

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

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

b. Sünnetin k�l�n���

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

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



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

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

Yats� Namaz�

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

a. �lk sünnetin k�l�n���

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

b. Farz�n k�l�n���

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

c. Son sünnetin k�l�n���

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

Vitir Namaz�

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

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

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

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

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

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

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

3. ÜN�TE

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

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

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

� Cami içinde hutbeden önce ezan okunur.

� �mam minbere ç�karak hutbe okur.

� Hutbeden sonra kamet getirilerek cuma nama-

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

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

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

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

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

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

� Namaz�n farzlar�ndan birinin yerine getirilmemesi.

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

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

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

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

bulunmas�.

� Namaz k�larken gusül veya abdestin bozulmas�.

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

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

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

yunca aç�k kalmas�.

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

� Namaz k�lan ki�inin bay�lmas�.

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

� Bir yere dayanarak uyunmas�.

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

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

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

55

62 / Cum’a Suresi, 9. ayet

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

daha hay�rl�d�r.  

A

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

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

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

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

Ara�t�r�n�z.

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

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

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

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

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

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

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

hisseder? Nelerle kar��la�abilir?
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1. Hz. Peygamber’in (as) Do�du�u Çevre

2. Hz. Peygamber’in (as) Ailesi 

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

4. Hz. Peygamber’in (as) Gençli�i

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

ÜN�TE

2
1. �lk Vahiy

2. Vahyin Yak�n Çevreye Duyurulmas�

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

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

5. Taif’e Yolculuk

6. Gece Yolculu�u (�sra) ve Mirac

7. Medine’ye HicretÜN�TE

3

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

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

3. Medine’de �slâm’� Anlatma Faaliyetleri 

4. Mekke’nin Fethi

5. Veda Hutbesi

6. Vefat�

ÜN�TE

1

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

2. Hz. Peygamber’in (as) Ailesi 

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

4. Hz. Peygamber’in (as) Gençli�i

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

ÜN�TE

2
1. �lk Vahiy

2. Vahyin Yak�n Çevreye Duyurulmas�

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

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

5. Taif’e Yolculuk

6. Gece Yolculu�u (�sra) ve Mirac
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ÜN�TE

3

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

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

3. Medine’de �slâm’� Anlatma Faaliyetleri 

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

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

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

iklim özellikleri sebebiyle hayat oldukça zordur.

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

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

taklar�nda da ço�u zaman su bulunmaz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Hz. Peygamber’in (as) Do�du�u Çevre

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

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

merkezlerinden biri olan 

Mekke, hacc� ve ticareti 

simgeliyordu. Yar�ma-

dan�n her taraf�ndan in-

sanlar hac için Mekke’ye 

gelerek Kâbe’yi tavaf edi-

yorlar, inand�klar� putlar� 

ziyaret ediyorlard�. Hz. 

�brahim’den (as) itibaren 

Arabistan’da tek ilâh inan-

c� vard�. Ancak zaman 

geçtikçe Allah’a yak�nla�-

mak amac�yla yapt�klar� 

putlara tapmaya ba�lad�-

lar. Her �eyi putlardan is-

tiyorlar, onlara kurbanlar 

kesip dualar ediyorlard�. 

Böylece ilâhî dinden ta-

mamen uzakla�m��, yanl�� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dü�üktü. 

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

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

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

Hz. Peygamber’in (as) ailesi, Kurey� kabilesinin Ha�imo�ullar� kolundand�r. Bu kolun ad�, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

üzerine tekrar o bulmu�tu.

Abdulmuttalib’in Ada��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

düzenlenerek bu olay kutland�.

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

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

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

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

Fakat �am dönü�ünde hastalanarak yolda vefat etti.  

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

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

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

Beklenen Do�um

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

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

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

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

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

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

soranlara;

- Göklerde ve yerde herkes taraf�ndan övülsün diye 

ona Muhammed (as) ad�n� verdim, dedi.

Sütanne Yan�nda Bir Yetim

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

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Peygamberimizin (as) ismi olan 

Muhammed kelimesinin Arapça-

da “övülen” anlam�na geldi�ini 

biliyor muydunuz?

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

Dedesinin Kanatlar� Alt�nda Bir Çocuk

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

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

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



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

Dededen Amcaya Geçen Emanet 

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

�lk Ticarî Yolculuk

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

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

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

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

Kazançla Dönen Kervan

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

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

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

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

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

Yeni Bir Aile

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

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

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

evlilik teklif etti. Hz. Muhammed (as) yirmi be� ya��nda, Hatice ise ondan büyüktü. �ki 

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

Hz. Hatice’nin evine yerle�ti. 

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

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

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

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

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

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

Eymen de onlarla birlikte kal�yordu. 

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

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

ve Fatma’yd�. Fatma d���ndaki k�zlar�n�n hepsi Hz. Muhammed’den (as) önce öldüler. 

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

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

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

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

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

iyice i�lesin istiyordu. 

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

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

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

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

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

hasar görmü�tü.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ve bu soruna bir türlü çözüm bulunam�yordu. 

Adil Bir Hakem

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



OKUMA PARÇASI

1. KUR

Siyer

69

Tart��malar sürerken içlerinden biri �öyle dedi: 

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

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

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

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

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

Hz. Muhammed bir süre dü�ündü ve;

- Bana bir örtü getirin, dedi.

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

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

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

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

koydu. 

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

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

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

sanlar kendi elleriyle putlar yap�yor, sonra da hiçbir 

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

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

çok az say�daki hanifler de toplumdan uzak durarak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mekke’ye �nen Nur

Peygamberimiz (as) uzun süredir kendinde 

anlam veremedi�i de�i�iklikler hissediyordu. 

Gördü�ü rüyalardan etkileniyordu. Çünkü 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alâk Suresi’nin ilk be� ayetini ona bildirdi.

1 �lk Vahiy�lk Vahiy

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

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

96 / Alâk Suresi, 1-5. ayetler

A

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

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

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

veya benzer kabul eden kimse.

tefekküre dalmak: Derin derin dü�ünmek, dü�ünceye dalmak.



n
 H

ira D
a�� 

1. KUR

Siyer

73

Korku ve �a�k�nl�k

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mi�ti. Cebrâil Peygamberimize 

(as) Müddessir Suresi’nin ilk be� 

ayetini bildirdi.

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

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

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

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

güne�i do�uyordu.

 
�lk Müslümanlar

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

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

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

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

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

Hz. Peygamber (as) en yak�nlar�ndan ba�lad��� davet halkas�n� geni�letti. Bir ziyafet vere-

rek akrabalar�n� toplad� ve onlar� da �slâm’a davet etti. Amcas� Ebu Leheb hemen kar�� 

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

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

l�yd�. Hz. Peygamber’e (as) cephe alan Ebu Leheb o�ullar�na bask� yaparak ni�anlar�n� 

bozmalar�na sebep oldu. 

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

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

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

Uygulanan Bask�larUygulanan Bask�lar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tevhid hakk�nda 

ayr�nt�l� bilgi için 

bk. s. 14-17

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

binden sat�n ald� ve hemen azat etti. 

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

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

yorlard�. Bunlar� yapanlar�n ba��nda da amcas� Ebu Leheb’in e�i Ümmü Cemil vard�. Ebu 

Cehil de Hz. Peygamber’i (as) rahat b�rakmayanlardand�. Bir gün Ebu Cehil ve arkada�lar� 

Hz. Peygamber’e (as) eziyet ederken buna dayanamayan bir kad�n ko�arak olanlar� Hz. 

Peygamber’in (as) amcas� Hamza’ya haber verdi. Hamza avdan yeni dönmü�tü, ye�enine 

yap�lanlar onu hem çok üzmü� hem de çok k�zd�rm��t�. Öfkeyle Ebu Cehil’in yan�na gide-

rek elindeki yayla ba��na vurdu ve orada bulunanlara “Ben de Muhammed’in (as) dinini 

kabul ediyorum. Cesareti olan varsa ç�ks�n kar��ma!” diyerek meydan okudu.  

Ömer b. Hattab Müslüman Oluyor

Mekke’de �slâmiyet günden güne yay�l�yor, putperestlerin Müslümanlara yönelik bask� 

ve eziyetleri de art�yordu. �slâm’�n h�zla yay�l���na tepki gösterenlerden biri de Ömer b. 

Hattab idi. Ömer bundan dolay� Hz. Peygamber’i (as) bulup öldürmeye karar verdi. 

Öfkeyle karar�n� gerçekle�tirmeye giderken yolda k�z karde�inin ve eni�tesinin de Müs-

lüman oldu�unu ö�rendi. Öfkesi daha da artm��t�, k�z karde�i ve eni�tesi nas�l Müslü-

man olurlard�? Hemen yolunu de�i�tirerek k�z karde�inin evine geldi. �çeriden, okunan 

Kur’an ayetlerinin sesi geliyordu. Kap�y� h�rsla çalarak alelacele içeri girdi ve d��ar�day-

ken duydu�u sesin ne oldu�unu sordu. K�z karde�i saklamak istedi ama Ömer’in öfkesi 

�iddetliydi. Eni�tesine vurmaya ba�lad�. Att��� yumruklardan biri, araya giren karde�inin 

surat�nda patlam��, duda��n� kanatm��t�. Buna ra�men karde�i cesaretle “Evet Müslüman 

olduk, ne yaparsan yap! Dinimizden dönmeyiz!” diye hayk�r�yordu. Ömer bu cesaret kar-

��s�nda birden yumu�ad�, okuduklar�n� getirmelerini istedi. Okudu�u ayetlerden etkile-

nerek �slâm’� kabul etti. Allah, �slâm’� Hz. Ömer’le güçlendirmi�ti.

“Bir Elime Güne�i, Bir Elime Ay� Verseler...”

Müslümanlar�n artmas� Mekkeli mü�rikleri endi�elendiriyordu. Hz. Peygamber (as) Ebu 

Talib’in himayesinde oldu�u için ona bir �ey yapam�yorlard�. Sürekli Ebu Talib’e giderek 

ondan ye�enini �slâm’a davetten vazgeçirmesini istiyorlard�. Bir gün Ebu Talib Mekke-

lilerin isteklerini ona iletti. Peygamberimiz (as) amcas�n�n kendisini himaye etmekten 
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vazgeçece�ini zannetti. “Bir elime güne�i, bir elime de ay� verseler ölürüm de davamdan 

vazgeçmem!” dedi. Ebu Talib bunun üzerine duygulanarak “Git istedi�ini yap, ben sa� 

oldu�um müddetçe sana hiçbir �ey yapamazlar.”  diyerek ona güven verdi. 

Adil Hükümdar�n Ülkesine

Müslümanlar Mekkelilerin yapt��� eziyetlere daha fazla dayanam�yorlard�. Peygam-

berimiz (as) karar verdi, arkada�lar�n� Habe�istan’a, adil bir hükümdar olarak bildi�i 

Neca�i’nin ülkesine gönderecekti. Hz. Peygamber’in k�z� Rukiye ve e�i Osman b. Affan’�n 

da bulundu�u küçük bir grup gizlice yola ç�karak Habe�istan’a ula�t�. Neca�i onlar� iyi bir 

�ekilde kar��lad�. Bunun ard�ndan daha büyük bir grup yola ç�karak Habe�istan’a gitti ve 

Neca�i’ye s���nd�. Fakat Mekkeli mü�rikler, Müslümanlar�n Habe�istan’da dinlerini rahat-

ça ya�amalar�ndan rahats�z oldular. Bir grup elçi göndererek Neca�i’den Müslümanlar� 

ülkesinden ç�karmas�n� istediler. �ki taraf� da 

dinleyen adil hükümdar karar�n� verdi. 

Müslümanlar art�k tamamen onun hi-

mayesindeydi. �stedikleri kadar burada 

kalabilecekler ve dinlerinin gereklerini 

yapmakta serbest olacaklard�. Mekkeli-

ler elleri bo�, fakat yüreklerindeki kin 

daha da artm�� bir �ekilde geri 

döndüler.
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Müslümanlar �çin Zor Bir S�nav: Boykot

Mekkeliler Müslümanlar� dinlerinden döndürmek için bütün yollar� deni-

yorlard�. Tüm Mekkeliler birle�erek Müslümanlara ve onlara yard�m edenle-

re boykot uygulamaya karar verdiler. Boykotla ilgili bir anla�ma metni haz�r-

layarak onu Kâbe’nin duvar�na ast�lar. Bundan sonra Müslümanlarla al��veri� 

yap�lmayacak, onlara yard�m edilmeyecek ve onlardan biriyle evlenilmeyecekti. 

Bu a��r boykot kararlar� Müslümanlar için zor günlerin ba�lang�c�yd�. Mekkeliler 

onlardan vebal� gibi uzak durdular ve yard�m etmek isteyenleri de engellediler. 

�nananlar aras�nda açl�k ve yoksulluk gittikçe art�yordu, dolay�s�yla büyük s�k�n-

t�lar ya�ad�lar. Tam üç y�l geçmi�ti ki baz� mü�rikler bile bu eziyete dayanama-

yarak boykotu kald�rmaya karar verdiler. Mekkeliler kendi aralar�nda bu karar� 

tart���rken Hz. Peygamber’den (as) Kâbe’nin duvar�nda as�l� anla�man�n güve 

taraf�ndan yendi�i haberi geldi. Mekkeliler Kâbe’ye gidip de söylenenin do�ru 

oldu�unu görünce hayretler içinde kald�lar. Böylece boykotu kald�rd�lar. 

Hüzün Y�l�

Hz. Peygamber (as) için gerçekten zor günlerdi. Çünkü Hz. Hatice hastayd�. Sevgili Pey-

gamberimiz (as) k�sa bir süre sonra yirmi be� y�ll�k hayat arkada��n� kaybetti. Üzüntüsü 

geçmeden amcas� da hastaland� ve çok geçmeden o da vefat etti. Bu y�la daha sonra 

“Hüzün Y�l�” ad� verildi. Çünkü Hz. Peygamber (as) ve Müslümanlar hem çok sevdikleri 

hem de �slâm’�n tebli�ine yard�mc� olan iki insan� kaybetmi�lerdi. Mekke’de art�k onlar� 

daha s�k�nt�l� günler bekliyordu.

Mekke’de y�l�n çe�itli zamanlar�nda panay�rlar düzenleniyor, Arabistan’�n farkl� yerlerin-
den gelen Araplar burada toplan�yorlard�. Ayr�ca Kâbe, putperest Araplar taraf�ndan da 
kutsal say�ld��� için hac zaman�nda ziyaret ediliyordu. Peygamberimiz (as) de hem hac 
zaman�nda hem de panay�rlarda çad�rlar� tek tek dola�arak �slâm’� anlat�yordu. Ba�ta 
amcas� Ebu Leheb olmak üzere �slâm dü�manlar� onun pe�inden giderek söylediklerini 
yalanl�yor, onun deli oldu�unu söylüyorlard�. Fakat Peygamberimiz (as) �slâm’� anlat-
maktan asla vazgeçmiyordu. 

Mekkeliler Hz. Peygamber’in (as) davetinden vazgeçmesi için her yola ba�vuruyorlard�. 
Yeni dinden kurtulmak için ellerinden gelen her �eyi denemeye kararl�yd�lar. Bir gün 
ona gelerek “E�er hastaysan seni en iyi doktorlar�m�za tedavi ettirelim. Amac�n kral olmak-
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sa seni ba��m�za kral yaparak emirlerini yerine getirelim. Para istiyorsan seni Mekke’nin 
en zengini yapal�m. E�er niyetin evlenmekse seni Mekke’nin en güzel k�z�yla evlendirelim. 
Yeter ki sen bu davandan vazgeç.” dediler. Hz. Muhammed (as) onlara kar��l�k olarak 
Kur’an’dan ayetler okudu. O, dünya mallar�n� ve nimetlerini de�il, Allah’�n r�zas�n� ve 
ahiret mutlulu�unu istiyordu. 

6 Gece Yolculu�u (�sra) ve MiracGece Yolculu�u (�sra) ve Mirac

Amcas� da ölünce Hz. Peygamber (as) korumas�z kalm��t�. Mekkeliler art�k ona tamamen 

cephe alm��lard�. O da �slâm’� Mekke d���nda anlatmaya karar verdi ve yan�na Zeyd’i de 

alarak Taif’e gitti. 

Hz. Peygamber (as) Taiflilerin �slâm’� kabul edece�ini dü�ünüyordu. Onlara �slâm’� 

anlatt� fakat Taifliler �slâm’� kabul etmedikleri gibi çocuklar�na Peygamberimizi (as) 

ta�latt�lar. Hz. Muhammed (as) yorgun ve yaral� olarak iki karde�e ait bir ba�a s���nd�. 

Ba��n sahipleri onu görmü�, hâline üzülmü�lerdi. Üzüm vermesi için köleleri Addas’� 

Peygamberimizin (as) yan�na gönderdiler. 

Addas üzümü uzatt���nda Peygamberimiz (as) onu besmeleyle ald�. Addas buralarda 

kimsenin kullanmad��� bu sözü duyunca çok �a��rd�. Aralar�nda geçen konu�ma sonun-

da Addas, Müslüman oldu. Addas’�n gözünde art�k Hz. Peygamber (as) dünyadaki her 

�eyden daha de�erliydi. Çünkü ona yepyeni bir hayat�n kap�lar�n� açm��t�.

Peygamberimiz (as) Taif’ten Mekke’ye üzgün döndü. Bekledi�ini elde edememi�ti. 

Kendini çok yaln�z hissediyordu. Yorgunluktan Mescid-i Haram’da uyuyakald�. O gece 

Allah’�n ona bir arma�an� vard�.

Cebrâil gelerek bu müjdeyi Peygamberimize (as) verdi. �sra ad� verilen gece 

yolculu�u böylece ba�-

lam�� oldu. Cebrâil onu 

uzun bir yolculu�a ç�ka-

rarak çok k�sa bir zaman-

da Kudüs’teki Mescid-i 

Aksa’ya götürdü. Oradan 

da birtak�m yüce makam-

lara ç�kar�ld� (mirac). 
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7 Medine’ye HicretMedine’ye Hicret

Peygamberimiz (as) bu önemli yolculuk için Allah’a �ük-

retti. Mü�rikler ise bu yolculu�u i�ittiklerinde onunla alay 

ettiler. Çünkü Mekke’den kervanlarla ancak bir ayda ula-

��lan Kudüs’e onun bir gecede gidip dönemeyece�ini dü-

�ünüyorlard�. Ona Kudüs’le ilgili sorular sordular. Ald�k-

lar� cevaplar do�ruydu, ama yine de inanm�yorlard�. Hz. 

Ebu Bekir’e giderek Kudüs’e ne kadar zamanda gidilebilece�ini sordular. Ald�klar� cevap 

Mekkelileri sevindirmi�ti. Bunun üzerine Mekkeliler “Arkada��n Muhammed oraya bir gece-

de gidip geldi�ini iddia ediyor.” dediler. Hz. Ebu Bekir “O söylemi�se do�rudur.” diyerek Hz. 

Peygamber’i (as) onaylad�. Hz. Ebu Bekir’in bu tavr� Mekkelileri iyiden iyiye çileden ç�kard�. 

Bu olay Peygamberimize (as) yeni bir azim ve güç verdi, inananlar�n da imanlar�n� güç-

lendirdi. Bu yolculukta Resûlullah’a (as), bütün ümmetinin cennete kabul edilece�i müj-

delendi. �çlerinden günahkâr olanlar�n da -e�er affedilmezlerse- bir süre cehennemde 

cezaland�r�ld�ktan sonra cennete al�naca�� bildirildi. Ayr�ca Bakara Suresinin “Âmene’r-

resûlü...” diye ba�layan son iki âyeti ile be� vakit namaz arma�an edildi.

Peygamberimiz (as), yine bir gün panay�rda insanlar� �slâm’a davet ediyordu. Yesrib’den 

(Medine) gelen bir grupla kar��la�t�. Alt� ki�iydiler, Peygamberimizi (as) dikkatle dinle-

diler. Müslümanl��� kabul ettiler ve seneye tekrar görü�mek üzere sözle�tiler. Bu süre 

içinde Yesribliler tan�d�klar�na �slâm’� anlatt�lar. Bir sene sonra Mekke’ye gelen on iki 

Yesribli, Akabe’de Hz. Peygamber’le (as) gizlice görü�tüler. Peygamberimiz (as) Medi-

nelilere �slâm’� anlatmas� için Mus‘ab b. Umeyr’i gönderdi. Bir y�l�n sonunda Medine’de 

�slâm’�n girmedi�i ev kalmam��t�. Medineliler gerçek huzuru �slâm’da bulmu�lard�.

Ertesi y�l yine panay�r vakti gelmi�ti. Peygamberimizin (as) Yesriblilerle görü�mesi-

nin üzerinden bir y�l geçmi�ti. Mekke’ye Yesribliler büyük bir grupla tekrar gelerek 

Akabe’de gizlice Hz. Peygamber’le 

(as) ve onun amcas� Abbas’la görü�tü-

ler. Peygamberimizden (as) Medine’yi 

�ereflendirmesini istediler. Her güç-

lü�e kar�� koyacaklar�na, canlar�n�, 

mallar�n�, çocuklar�n� ve e�lerini nas�l 

koruyorlarsa onu da öyle koruyacak-

lar�na dair söz verdiler. 
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Mekkelilerin Hain Plan�

Medine’ye hicret izni ç�km��, haz�rl�klar ba�lam��t�. Müslümanlar birbiri ard�ndan Yesrib’e 

göç ediyorlard�. Hz. Peygamber (as) ise Mekke’de, Allah’tan kendisi için gelecek izni 

bekliyordu. Medine’ye hicret Mekke’de beklenmeyen bir geli�meydi. Müslümanlar�n 

Medine’ye gitmeleri mü�rikleri daha da öfkelendirdi. �slâm’�n Medine’de yay�lmas� onlar 

için büyük bir tehlike olabilirdi. Toplanarak haince bir plan yapt�lar; Peygamberimizi (as) 

öldüreceklerdi. Fakat Araplarda kan davas� yayg�n oldu�u için yeni bir kan davas�n�n 

ba�lamas�ndan endi�e ediyorlard�. Buna da bir çözüm buldular; her kabileden bir ki�i se-

çilecek, Hz. Peygamber’e (as) birlikte hücum edilecekti. Böylece Peygamberimizin (as) 

ailesi bütün kabilelere kar�� birden kan davas� gütmeyi göze alamayacakt�.

Cebrâil, Peygamberimize (as) bu haince plan� haber verdi. Allah’tan hicret izni gelmi�-

ti. Kendisinde Mekkelilerin emanetleri vard�. O, dü�manlar�na da ait olsa hiç kimsenin 

emanetine ihanet etmezdi. Onlar� teslim etmesi için Hz. Ali’yi orada b�rakt�. Mü�riklerin 

�üphelenmemeleri için yata��nda birinin yatmas� gerekiyordu. Hz. Ali onun yata��na yatt� 

ve Peygamberimiz (as) mü�rikler evi sarm��larken aralar�ndan geçip gitti. Bu büyük bir 

mucizeydi, çünkü mü�riklerin hiçbiri onu görmedi. 

Zorlu Bir Yolculuk

Hz. Ebu Bekir onun en yak�n arkada��yd�. Bu kutlu ve zorlu yolculukta Hz. Peygamber’e (as) 

yol arkada�l��� da ona nasip oldu. Birlikte yola ç�kt�lar. �zlerini kaybettirmek için Mekke’nin 

yak�nlar�ndaki Sevr Ma�aras�’na sakland�lar. 

n Sevr Ma�aras�n�n bulundu�u Sevr Da�� 
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Mü�rikler sabaha do�ru eve girince �a�k�n-

l��a u�rad�lar, Hz. Peygamber (as) yoktu. 

Fazla yol alamayaca��n� dü�ünerek pe�ine 

dü�tüler. Hz. Peygamber’i (as) bulana ödül 

olarak yüz deve vermeyi vaat ettiler. Her-

kes onun pe�indeydi. Hatta bir keresinde 

ma�aran�n a�z�na kadar geldiler. Fakat içe-

riye bakmay� ak�l edemediler. Uzun zaman-

d�r kimse buraya u�ramam�� gibiydi, çünkü 

ma�aran�n a�z� örümcek a�lar�yla örülmü� 

ve bir çift güvercin de giri�e yuva yapm��t�.

Yesrib’deki Müslümanlar Peygamberimizin 

(as) yola ç�kt���n� ö�renmi�ler, her gün he-

yecanla onun gelmesini bekliyorlard�. Pey-

gamberimiz (as) ve Hz. Ebu Bekir ma�ara-

da üç gün geçirdikten sonra yola ç�kt�lar 

ve Kuba’ya vard�lar. Burada bir süre dinlendiler. Hz. Peygamber (as) Kuba’da kald��� 

birkaç gün içinde burada yap�m�nda kendisinin de çal��t��� bir mescit yapt�rd�. Cuma 

günü Kuba’dan ayr�ld�lar. Ranuna vadisine geldiklerinde ilk cuma namaz�n� k�ld�lar ve 

tekrar yola ç�kt�lar. K�sa bir süre sonra Yesrib uzakta belirmi�ti. Peygamberimizin (as) 

geldi�ini duyan Yesribliler yollara döküldüler, Yesrib’de bu zamana kadar böyle bir 

co�ku görülmemi�ti. “Ho�geldiniz” nidalar� her yere yay�l�yor, Yesribliler Peygamberi-

mizi (as) misafir etmek için birbirleriyle yar���yorlard�. Hz. Peygamber (as) kimseyi incit-

meden bir çözüm yolu 

buldu. Devesi Kasva’y� 

serbest b�rakt�, deve-

si hangi evin önünde 

durursa orada misafir 

olacakt�. Kasva bo� 

bir arsada durdu. Ar-

saya en yak�n ev Ebu 

Eyyub el-Ensarî’nin 

eviydi. Peygamberimiz 

(as) yedi ay bu evde 

misafir oldu.
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TAMAMLAYAN HANG�S�?
A�a��daki diziler hangi seçeneklerle tamamlanmal�?

Aralar�ndaki mant�ksal ili�kiyi kurarsan�z bu sorunun cevab� size çok kolay gelecek.

 Ramazan Hira Cebrâil Alâk Suresi ????

 Hatice Ali Zeyd Ümmü Eymen ????

 Yasir Sümeyye ???? Bilal

 Mekke Mescid-i Haram  Kudüs ????

 Mekke ????  Ranuna Yesrib

 Ebu Cehil ???? Ümmü Cemil

 �lk Vahiy �kinci vahiy

 Ebu Bekir Ömer

 Ammar Ebu Talib

Mescid-i Nebevî Mescid-i Aksâ

 Ebu Leheb Hz. Hamza

Habe�istan Kuba

MLAYAN HANG�S�?

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b
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�S�MLER KARI�MI�!
A�a��da Mekke döneminde Müslüman olanlar�n isimleri yer al�yor. Ancak Müslümanlar�n 
isimlerinin aras�na yanl��l�kla Müslüman olmayanlar�n isimleri de kar��m��. Müslüman 
olmayanlar� belirleyiniz.

Ebu Leheb

Bilal

Sümeyye

Rukiye

Ammar

Mus‘ab b. Umeyr

Hamza

Ebu Cehil

Zeynep

Ümmü Gülsüm

Ebu Bekir

Hatice

Osman

Yasir

“Beni 
örtün, beni 

örtün.”

Kim?

K�M DED�?
A�a��daki sözleri kimler söylemi�ti? Hat�rlad�n�z m�?

“Yemin 
ederim ki Allah seni 

hiçbir zaman utand�rmaz. 
Sen akrabalar�n� gözetirsin, her 

zaman do�ruyu söylersin. �htiyac� 
olana yard�m eder, fakiri doyurur, 
misafirini en iyi �ekilde a��rlars�n. 
Hep hakl�lar�n yan�nda yer al�r, 

onlara yard�mc� olursun.”

Kim?

“Bu, Allah’�n
Musa’ya (as) ve �sa’ya (as) 

gönderdi�i mesajd�r. Umar�m 
toplumun seni bu topraklardan 
ç�kard��� günlerde hayatta olur 

da sana yard�m ederim.”

Kim?

“Bir 
elime güne�i, bir 

elime de ay� verseler, 
ölürüm de davamdan 

vazgeçmem!”

Kim?

Mekkeli 
mü�rikler “Arka-

da��n Muhammed (as) 
bir gecede Kudüs’e gidip 
geldi�ini iddia ediyor.” 

dedi�inde... 

“O söylemi�se 
do�rudur.” diyerek 

Hz. Peygamber’i (as) 
onaylad�.

Kim?
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Hicret, Yesrib’e göç eden muhacirler ve onlara kap�lar�n� açan Yesribli ensar için yeni bir 

dönemin ba�lang�c�yd�. Zorluklara birlikte katlanacak, mutluluklar� beraber ya�ayacaklard�. 

Yesrib Medinetü’r-resûl’dü art�k, yani Hz. Peygamber’in (as) �ehri. Yesrib bundan sonra bu 

isimle an�lmaya ba�lad�. Zaman içinde de k�salt�larak sadece “Medine” ad� kullan�l�r oldu.

Peygamberimiz (as) vakit geçirmeden �slâm karde�li�inin temellerini att�. Muhacirler 

Mekke’den canlar�n� zor kurtar�p bütün mallar�n� b�rakarak gelmi�lerdi. Hz. Peygamber (as) 

muhacirlerle ensar� karde� ilan etti. Her bir Medinelinin, hicret eden bir ki�iyi karde�i kabul 

etmesini ve onunla evini, paras�n� ve i�ini payla�mas�n� istedi. Bu karde�lik anla�mas� insanl�k 

tarihinde e�i görülmemi� bir ilkti.

Mescid-i Nebevî �n�a Ediliyor

Hz. Peygamber (as) hicret ederek Medine’ye gelince devesi iki yetim karde�e ait bir 

arsaya çökmü�tü. Hz. Peygamber (as) arsay� onlardan sat�n ald�. Buraya Müslümanlar�n 

oturup görü�ebilecekleri, dinleri �slâm’� ve kitaplar� Kur’an’� ö�renebilecekleri, birlikte 

ibadet edebilecekleri bir mescit yapt�rd�. Hz. Peygamber de (as) ashab�yla birlikte mes-

cidin yap�m�nda çal��t�. “Mescid-i 

Nebevî” ad� verilen bu mescit, 

Müslümanlar�n en kutsal sayd�kla-

r� üç mescitten biri olacakt�.

Mescid-i Nebevî’nin hemen yan� 

ba��na hem okul hem yatakhane 

olarak kullan�lmaya uygun büyük-

çe bir oda in�a edildi. Bu büyük 

odaya “suffa” ad� verildi. Burada 

hem �slâm’�n ö�retildi�i dersler 

yap�l�yor, hem de kalacak yeri ol-

mayan sahabîler bar�n�yorlard�. Suffa k�sa sürede Medine’de ilmin merkezi oldu. �slâm’� 

ö�renen ve burada kalanlara Ashab-� Suffa deniyordu ve bunlar Peygamberimizin (as) 

gözetimindeydi. Ço�u zaman geçimlerini di�er sahabîler ve Hz. Peygamber (as) kar��l�-

yordu. Ashab-� Suffa ise Peygamberimizden (as) Allah’�n emirlerini ö�renerek hayatlar�n� 

ensar: Mekke’den Medine’ye hicret eden Sevgili Peygamberimizi (as) ve arkada�lar�n� Medine’ye kabul 

eden ve onlara her türlü yard�m� yapan Medineli Müslümanlar.

muhacir: Mü�riklerin dayan�lmaz bask� ve i�kencelerinden dolay� yurtlar�ndan ayr�l�p göç etmek zorunda 

kalan Mekkeli Müslümanlar.
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sürdürüyorlard�. Hz. Peygamber’in (as) söyledi�i her söz onlar için bir hazine de�erin-

deydi. Onlar �slâm’� insanlara ö�retecek, yeni nesillere aktaracak en de�erli ki�ilerdi.

Mescid-i Nebevî’ye biti�ik baz� odalar da yap�ld�, Hz. Peygamber (as) ve ailesi de bu 

k�sma yerle�ti.

Hz. Peygamber (as) gelmeden önce Medine farkl� kabilele-

rin çat��ma hâlinde ya�ad��� bir �ehirdi. �slâm bütün ayr�l�kla-

r� giderdi, herkesi bir araya getirdi. �ehre bar�� hâkim oldu. 

Medine ayn� zamanda farkl� dinlerden çe�itli gruplar�n 

bulunduklar� bir �ehirdi. Yahudiler, putperestler, Müslü-

manlar hep birlikte ya��yorlard�. �ehirde birli�in ve dü-

zenin kurulmas� gerekiyordu. Peygamberimiz (as) bütün 

gruplar� toplayarak bir anla�ma imzalad�. Bu anla�maya 

göre her grup kendi kurallar�yla yönetimini sürdürecek-

ti. Fark� gruplar aras�nda anla�mazl�k ç�karsa son karar� 

Peygamberimiz (as) verecekti. Medine’yi beraberce d�� 

tehlikelerden koruyacaklar; birbirlerinin dü�manlar�yla 

i� birli�i yapmayacaklard�. Bu anla�ma, Medine’de farkl� 

inançtaki insanlar�n birlikte ya�amalar�n� güvence alt�na 

alan yaz�l� bir metin oldu.

Medine’de, Peygamberimizin (as) hicretiyle birlikte yeni bir dönem ba�lad�. Medine, 
kabile kavgalar�n�n ve sava�lar�n hüküm sürdü�ü bir yer de�ildi art�k. Ad� Yesrib’den 
Medine’ye dönü�ürken �ehirde büyük de�i�iklikler de ya�and�; kin ve nefret, yerini bar�-
�a ve karde�li�e, mutluluk ve huzura b�rakt�.

Bütün Müslümanlar el ele vererek �slâm’�n ayd�nl�k mesajlar�n� kalpten kalbe, gönülden 
gönüle ula�t�rd�lar. Mescid-i Nebevî ve Suffa, Medine’de �slâm’�n merkezi olmu�tu. Bu-
rada ö�renilen Allah’�n mesaj�, bütün dünyaya günbegün yay�l�yordu.

Yeni dine kar�� büyük bir ilgi vard�. Medine’ye kabileler ve heyetler geliyor, bunlar Mescid-i 
Nebevî’de kar��lan�yordu. Hz. Peygamber (as) gelenlere �slâm’� �evkle anlat�yordu. 
Ashab-� Suffa da bu konuda Peygamberimizin (as) en büyük yard�mc�lar�yd�. Kendilerine 
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�slâm anlat�lan kabilelerin temsilcileri ve heyetler, yurtlar�na beraberlerinde Suffa’dan 
hocalarla dönüyorlard�. Bu sahabîler, gönderildikleri yerlerde Hz. Peygamber’den (as) 
ö�rendiklerini en iyi �ekilde anlat�yorlard�.

Mekkelilerin �slâm’� Yok Etme Çabalar�

�slâm güne�i Medine’den parl�yor, Mekkeliler ise endi�e içinde kendilerince bu duruma 
çareler ar�yorlard�. �slâm bir an önce yok edilmeliydi, yoksa Müslümanlar Mekke için 
büyük bir tehlike olu�turacaklard�. 

Mekkeliler Medine çevresindeki Arap ve Yahudi kabilelerini Müslümanlara kar�� sürekli 
k��k�rt�yorlar, Müslümanlara sald�r�rlarsa kendilerine yard�m edeceklerine dair söz veri-
yorlard�. Mekkelilerin dü�manca tav�rlar� sava�� kaç�n�lmaz hâle getirmi�ti. Allah, Müs-
lümanlara sava� izni verdi. Bedir denilen yerde Mekkelilerle kar��la�an Müslümanlar, 
çetin bir mücadele sonucunda zafere ula�t�lar. Bedir Sava�� Müslümanlar için ilk büyük 
zaferdi. Mekkeli mü�riklerse yas tutuyorlard�, çünkü her evden en az bir ki�i bu sava�ta 
ölmü�tü. Bedir yenilgisinin ac�s� Mekkelileri daha da h�rsland�rm��, Müslümanlardan öç 
almak için yeminler etmi�lerdi. 

Yahudi kabilelerinin de k��k�rtmas�yla Mekkeliler bir y�l aradan sonra yeni bir sava� için haz�rl�k-
lar�n� tamamlayarak Uhud Da�� etraf�nda Müslümanlarla kar�� kar��ya geldiler. Uhud Sava��, 
Müslümanlar�n en ac� günlerinden biri oldu. Çok �iddetli bir sava� gerçekle�ti, Müslümanlar 
bir ara Hz. Peygamber (as) öldürüldü zannederek da��lma noktas�na geldiler. Onu sa� ola-
rak görünce yeniden toparland�lar, fakat bu sava�ta büyük kay�plar verildi. Hz. Peygamber’in 

(as) amcas� Hz. Hamza 
ve Medine’ye �slâm’� an-
latmak üzere gönderilen 
Mus‘ab, Uhud’da �ehit 
edilenler aras�ndayd�.

Uhud’da cesaretleri ar-
tan Mekkeliler bir müd-
det sonra yeniden sava� 
haz�rl���na giri�tiler ve 
tekrar bir ordu toplad�-
lar. Amaçlar� Medine’ye 

sald�r�p �slâm’� tamamen ortadan kald�rmakt�. Medine’ye geldiklerinde çok �a��rd�lar, 
çünkü Medine’nin çevresi hendeklerle çevriliydi. Daha önce böyle bir savunma �ekli 
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görmemi�lerdi. Günlerce bu hendekleri a�maya çal��t�lar fakat hendekleri bir türlü ge-
çemiyorlard�. Bu hendekler onlara büyük bir hayal k�r�kl��� ya�att�. Hendek Sava��’yla 
mü�riklerin �slâm’� yok etme ümitleri tamamen tükendi.

Hudeybiye Anla�mas�

Müslümanlar Mekke’den ayr�lal� tam 
alt� y�l geçmi�ti. �slâm h�zla yay�l�rken 
Mekkeliler korku ve çaresizlik içindey-
diler. Hendek Sava�’�ndaki ba�ar�s�z-
l�klar� da bu korku ve çaresizli�i derin-
le�tirmi�ti. Tam da bu s�rada Hz. Pey-
gamber (as) ve arkada�lar� umre için 
Mekke’ye do�ru yola ç�kt�lar. Mekke-
liler Müslümanlar�n sava� için geldi�i-
ni zannederek korkuya kap�ld�lar. Hz. Peygamber’e (as) anla�ma teklif ettiler. Böylece 
Mekkeliler ve Müslümanlar Hudeybiye’de bir anla�ma yapt�lar. Anla�maya göre iki taraf 
birbirleriyle sava�mayacak, Müslümanlar bir sonraki sene Kâbe’yi ziyaret edebilecekler-
di. Mekkelilerden biri Müslüman olur da Medine’ye s���n�rsa Mekkelilere geri verilecek, 
Müslümanlardan biri dininden dönerek Mekkelilere s���n�rsa Müslümanlara verilme-
yecekti. �ki taraf�n anla�mal� oldu�u kabileler vard� ve onlar da bu anla�maya dâhildi. 
Mekkeliler bu anla�maya çok sevindiler. Çünkü anla�ma maddelerinin ço�unun kendi 
yararlar�na oldu�unu dü�ünüyorlard�. Ancak bu maddelerin kimin yarar�na oldu�unu 
Allah’tan ba�kas� bilemezdi. Müslümanlar sessiz kalarak Allah’�n Resûlü’ne (as) itaat etti-
ler; biliyorlard� ki Allah, peygamberinin yüzünü kara ç�karmazd�.

Kom�u Ülkelere Gönderilen Mektuplar

Hudeybiye Anla�mas� sayesinde Mekkelilerden Müslümanlara uzun bir süre zarar gel-
meyecekti. Müslümanlar �slâm’� yayma faaliyetlerine daha da h�z verdiler. Peygamberi-
miz (as) gönderdi�i mektuplarla çevre ülkelerdeki hükümdarlar� ve yöneticileri �slâm’a 
davet ediyordu. Gelen elçiler tepkileri Hz. Peygamber’e (as) bildiriyorlard�. 

Bizans Kayseri, Hz. Peygamber’in (as) elçisini iyi kar��lam��t�. Hz. Peygamber’le (as) ilgili 
ara�t�rmalar yapt�rm��, onun güvenilir bir kimse oldu�unu ö�renmi�ti. Ancak hükümdar 
kendi toplumunun ve din adamlar�n�n tepkisinden çekindi�inden olsa gerek �slâm’� ka-
bul etmedi. Elçiyi hediyelerle gönderdi. 

Habe�istan Neca�isi �slâm’a en yak�n hükümdard�. Habe�istan, Müslümanlar�n ilk hic-
ret mekân�yd�. Neca�i, �slâm’� kabul ederek Peygamberimize (as) ba�l�l���n� bildirdi. 
Habe�istan’a gelen elçinin oradaki Müslümanlara da bir müjdesi vard�, art�k Müslüman-
lar Medine’de rahatt�. Bu haberle Hz. Peygamber’i (as) ve memleketlerini çok özleyen 
oradaki Müslümanlar Habe�istan’dan ayr�larak Medine’ye geldiler.
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M�s�r Mukavk�s� da elçiyi iyi �ekilde a��rlayanlardand�. Fakat �slâm’� kabul etmedi. Gön-
derdi�i hediyelerle dostlu�unu gösterdi. 

En sert tepki �ran’daki Sasani Kisras�ndan geldi. Kisra, kendisine gönderilen �slâm’a da-
vet mektubu okundu�unda öfkesinden mektubu y�rt�p att�. Elçiye hakaretler etti ve Hz. 
Peygamber’in (as) öldürülmesi için Yemen’deki valisi Bazan’a emir gönderdi. Bazan he-
men Medine’ye iki elçi yollad�. Bu s�rada Kisra, o�lu taraf�ndan öldürüldü. Ancak bundan 
Bazan’�n da, gönderdi�i elçilerin de henüz haberi yoktu. Peygamberimiz (as) ise durum-
dan vahiy yolu ile haberdar olmu�tu. Peygamberimiz (as) elçilere Kisra’n�n öldürüldü�ü-
nü söyleyince çok �a��rd�lar ve hemen Yemen’e giderek haberi Bazan’a ula�t�rd�lar. K�sa 
süre sonra Yemen’den Peygamberimizi (as) çok sevindiren bir haber geldi. Yemen valisi 
Bazan, Hz. Peygamber’in (as) verdi�i haberin do�rulu�unu ö�renince onun peygamber 
oldu�unu anlam�� ve halk�yla birlikte Müslüman olmu�tu. Art�k o, Hz. Peygamber’e (as) 
ba�l� Yemen valisiydi.

Hudeybiye Anla�mas�’n�n üzerinden iki y�l geçmi�ti. Mekkelilerin anla�mal� oldu�u bir ka-
bile Müslümanlara sald�rd� ve onlar da bu sald�r�y� desteklediler. Böylece Mekkeliler anla�-
may� bozmu� oldular. Resûlullah (as) buna çok üzüldü ve gizlice haz�rl�klara ba�lad�. 

Mekkeliler sözlerinde durmam��lard�. Yapt�klar� hatan�n fark�ndayd�lar ve bu sebeple 
Müslümanlar�n Mekke’ye sald�rmalar�ndan korkuyorlard�. Ebu Süfyan’� Medine’ye gön-
dererek tekrar bir anla�ma yapmay� teklif ettiler. Ancak Peygamberimiz (as) kabul etme-
di. Ebu Süfyan Mekke’ye eli bo� dönmek zorunda kald�. 

Müslümanlar haz�rl�klar tamamlan�nca on bin ki�ilik bir orduyla Mekke’ye do�ru yola 
ç�kt�lar. Mekkeliler Müslümanlar� gördüklerinde büyük bir korkuya kap�ld�lar. Çünkü y�l-
larca Müslümanlara i�kenceler yapm��lar, onlara çok kötü davranm��lard�. 

Müslümanlar Mekke’yi sava�madan ald�lar. Peygamberimiz (as) Mekkelilere �öyle 
sesleniyordu: “Evine girenler güvendedir. Ebu Süfyan’�n evine girenler güvendedir. 
Kâbe’dekiler güvendedir.” Hz. Peygamber (as) Kâbe’ye gelerek bütün putlar� k�rd�. 
Müslümanlar Kâbe’yi tavaf ettiler ve namaz k�ld�lar. Mekkeliler çaresiz bir hâlde Hz. 
Peygamber’in (as) kendilerini cezaland�rmas�n� bekliyorlard�. Fakat Peygamberimiz 
(as) onlar� affetti�ini aç�klad�. 

Arap Yar�madas�’nda �slâmiyet yay�lm��, Mekke’nin fethinin üzerinden bir y�l geçmi�ti.  
Sevgili Peygamber’imiz (as) o y�l bütün Müslümanlar� Mekke’ye hac için davet etti. 
Bunun üzerine on binlerce Müslüman Mekke’ye geldi. Bu, �slâm’�n büyük bir zaferiydi. 
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Veda Hacc� ad� verilen bu büyük bulu�mada 
Peygamberimiz (as) yeni vahyolunan Mâide 
Suresi’nin 3. ayetini Müslümanlara okudu.

Peygamberimiz (as), hacc� tamamlad�ktan 
sonra bütün Müslümanlara bir konu�ma yapt�. 
“Veda Hutbesi” ad� verilen bu konu�mada, Hz. 
Peygamber (as) �slâm’�n ilkelerini ve toplumsal 
hayata dair kurallar�n� vurgulad�. Resûlullah (as), Veda Hutbesi’yle haramlar� ve helâlleri 
Müslümanlara tekrar hat�rlatt�. Faizin ve kan davas�n�n kald�r�ld���n� haber verdi. Bütün 
Müslümanlar�n e�it oldu�unu ve birbirlerine kenetlenmeleri gerekti�ini söyledi. Bütün 
Müslümanlardan �slâm’� tebli� etti�i konusunda kendisine �ahitlik etmelerini istedi. 

Peygamberimizin (as) bu konu�mas�nda okudu�u Mâide Suresi’nin 3. ayeti ile �slâm’�n 
vahiy süreci tamamland�. Peygamberimiz (as) bu son konu�mas�nda Müslümanlara reh-
ber olarak Kur’an’� ve sünnetini b�rak�yordu. Müslümanlar bu iki kaynaktan sapmad�kla-
r� sürece do�ru yolda ilerleyeceklerdi.

Hz. Peygamber (as) hacdan döndükten k�sa bir süre 
sonra hastaland� ve durumu gittikçe a��rla�t�. Namaz-
lar� k�ld�ramaz hâle gelmi�ti. Hz. Ebu Bekir cemaate 
imaml�k yap�yordu.

Son günlerinde Hz. Peygamber (as) biraz iyile�ir gibi 
oldu. Mescide gelerek ashab�yla namaz k�ld�. Namaz-
dan sonra onlarla konu�arak kimin kendinde bir alaca�� ve hakk� varsa rahatça söyleme-
sini istedi. Bu, ashab�n�n onu son görü�ü oldu. 

Peygamberimizin (as) hastal��� on üç gün sürdü. Altm�� üç ya��nda, “En yüce dosta...” 
diyerek hayata gözlerini yumdu. Müslümanlar �a�k�nd�lar, Hz. Peygamber’in (as) vefat 
etti�ine inanamad�lar. Baz�lar� “O ölmedi.” diye hayk�r�yor, vefat etti�ini söyleyenleri öl-
dürmekle tehdit ediyordu. Hz. Ebu Bekir k�sa 
bir konu�ma yaparak ashab� sakinle�tirdi. “Kim 
Hz. Muhammed’e (as) ibadet ediyorsa bilsin ki o 
öldü. Kim de Allah’a ibadet ediyorsa bilsin ki o 
diridir ve asla  ölmez.” dedi. 

Peygamberimiz (as) 632 y�l�nda vefat etti�i yere, 
e�i Hz. Ai�e’nin odas�na defnedildi.

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

olarak �slâm’� seçtim.

5 / Mâide Suresi, 3. ayet

A

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Sevgili Peygamberimizin (as) 

son sözünün “En yüce dosta...” 

oldu�unu biliyor muydunuz?
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Haz�rl�k Sorular�

1. �yi bir insanda bulunmas� gereken özellikler nelerdir? Listeleyiniz. 
2. “Kul hakk�” denildi�inde neleri anlad�klar�n� aile bireylerinize sorup 

cevaplar�n� not ediniz.
3. A�a��da Allah’�n sevdi�i insanlar�n özelliklerini ifade eden ayetlerin 

numaralar� verilmi�tir. Kur’an-� Kerim mealinden okuyunuz.
 2 / Bakara Suresi, 195 ve 222. ayetler
 3 / Âl-i �mrân Suresi, 76, 134, 146, 159. ayetler
 5 / Mâide Suresi, 13 ve 93. ayetler
 9 / Tevbe Suresi, 4-7 ve 108. ayetler 
 49 / Hucurât Suresi, 9. ayet
 60 / Mümtehine Suresi, 8. ayet
 61 / Saff Suresi, 4. ayet 
4. A�a��da Allah’�n sevmedi�i insanlar�n özelliklerini ifade eden ayetlerin 

numaralar� verilmi�tir. Kur’an-� Kerim mealinden okuyunuz.
 2 / Bakara Suresi, 190, 205 ve 276. ayetler
 3 / Âl-i �mrân Suresi, 32, 57 ve 140. ayetler
 4 / Nisâ Suresi, 36, 107 ve 148. ayetler
 5 / Mâide Suresi, 64 ve 87. ayetler
 6 / En’âm Suresi, 141. ayet
 7 / A’râf Suresi, 31 ve 55. ayetler
 8 / Enfâl Suresi, 58. ayet
 16 / Nahl Suresi, 23. ayet
 22 / Hac Suresi, 38. ayet
 28 / Kasas Suresi, 76-77. ayetler
 30 / Rûm Suresi, 45. ayet
 31 / Lokmân Suresi, 18. ayet
 42 / �ûrâ Suresi, 40. ayet
 57 / Hadîd Suresi, 23. ayet
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mizan: Mah�er günü herkesin amellerinin tart�laca�� adalet terazisi.

94

Ahlâk, insan�n özellikleri ve huylar�n�n bütünüdür. �n-

san, bu özellik ve huylar�n�n etkisiyle iyi ya da kötü 

davran��lar sergileyebilir. Ahlâkl� olmak en genel an-

lamda �öyle tan�mlanabilir: “�nsan�n güzel, do�ru ve 

iyi davran��larda bulunmas�; çirkin, yanl�� ve kötü olan 

davran��lardan uzak olmas�d�r.”

Kavram olarak ahlâk�n ya da huyun hem olumlu hem de olumsuz taraf� vard�r. Ancak 

ahlâk kelimesi yaln�z ba��na kullan�ld���nda genellikle olumlu bir anlam kastedilir. Olumlu 

anlamda güzel davran��l� ve iyi huylu kimseler için ahlâkl� denir. Huysuz olan ve kötü dav-

ran��lara sahip kimseler için de ahlâks�z nitelemesi kullan�l�r.

Müminlerin güzel ahlak sahibi olmalar� �slâm dininin temel amac�d�r. �slâm dini en son 

ve en mükemmel din oldu�u gibi onun ahlâk prensipleri de en son, en güzel ve en yüce 

ahlâkî prensiplerdir. Son peygamber ve insanlar�n en güzel huylusu Hz. Muhammed (as) 

için Kur’an-� Kerim’de “Sen elbette yüce bir ahlâka 

sahipsin.” (68 / Kalem Suresi, 4. ayet) buyrulmu�tur. 

Peygamberimiz (as) de “Ben güzel ahlâk� tamamla-

mak üzere gönderildim.” buyurmu�tur. Hz. Ai�e’ye 

Resûlullah’�n (as) ahlâk� soruldu�unda “Onun ahlâk� Kur’an’d�.” �eklinde cevap vermi�-

tir. Dolay�s�yla Sevgili Peygambermizi (as) örnek ald���m�zda en güzel ahlâkî prensipleri 

de hayat�m�za geçirmi� oluruz.

�slâm ahlâk�n�n temelinde Allah’�n emir ve yasaklar� vard�r. Ahlâk, güzel davran��lar� yap�p 

bunlar� birer huy hâline getirmeye; kötü davran��lardan uzak durup kendini korumaya 

çaba göstermektir. Ahlâkl� insan da güzel davran��larla kendini geli�tirip kötü davran��lar-

dan uzak durmaya çal��an insand�r. Dinimize göre ahlâk ile iman birbirinin tamamlay�c�s�-

d�r. Çünkü ahlâkî ilkelere boyun e�mek ve yasaklardan kaç�nmak iman�n gere�idir.

Güzel ahlâk hem insan�n bizzat kendisine hem de içinde ya�ad��� topluma çok büyük 

faydalar sa�lar. Toplumsal huzur ve güvenin olu�mas�, insanlar�n mutlu olmas�, iyi geçin-

me, sevgi, sayg� gibi olumlu sonuçlara ancak güzel ahlâkl� insanlar sayesinde ula��l�r.

1 Ahlâk Nedir ve Ahlâkl� �nsan Kimdir?Ahlâk Nedir ve Ahlâkl� �nsan Kimdir?

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Ahlâk kelimesinin dilimize 

Arapçadan geçti�ini ve anla-

m�n�n huy, davran�� özelli�i 

oldu�unu biliyor muydunuz?

Ben güzel ahlâk� tamamlamak için
gönderildim.

Hadis-i �erif



1. KUR

Ahlâk

95

adalet

a��rba�l�l�k

alçak gönüllülük

ana babaya iyilik

ba���lay�c� olmak

ba�kalar� hakk�nda
olumlu dü�ünmek

cesaret

cömertlik

çal��kanl�k

do�ruluk

dostluk

fedakârl�k

güven

ho�görü

itidal (dengeli olmak)

iyi niyetli olmak

iyilik

kanaat

karde�lik

kusurlar� ve hatalar�
örtücü olmak

misafirperverlik

nezaket

özverili olmak

sab�r

sayg�

selamla�mak

sevgi

sorumluluk

�efkat

�ükür (nimetlere ve iyilik-
lere te�ekkür etmek)

temizlik

yard�mla�ma

Övülen ve güzel görülen özelliklerden baz�lar�…

sayg�

Müminlerin iman aç�s�ndan en mü-
kemmel olan�, ahlâk� en iyi olan�d�r.

Hadis-i �erif

Mizana konan ameller aras�nda güzel ah-
lâktan daha a��r gelecek hiçbir �ey yoktur.

Hadis-i �erif

9

Yerilen ve çirkin görülen özelliklerden baz�lar�…

ac�mas�zl�k

aç gözlülük

alayc�l�k

aldatmak

arabozuculuk

bencillik

cahillik

cimrilik

dedikoduculuk

emanete h�yanet

hakaret etmek

h�rs�zl�k

hilecilik

iftira

ikiyüzlülük

inatç�l�k

israf

kabal�k

k�skançl�k

kibir

kin

korkakl�k

küskünlük

lakap takmak

öfke

riya (gösteri�)

sövmek

tembellik

yalan

zulüm

99

�ki özellik vard�r ki bir müminde asla bir 
araya gelmez: Cimrilik ve kötü ahlâk.

Hadis-i �erif

Kim bir iyilik yaparsa ona on kat� kar��l�k 
vard�r. Kim de bir kötülük yaparsa o da 

sadece o kötülü�ün misliyle cezaland�r�l�r 
ve onlara zulmedilmez. 

6 / En’âm Suresi, 160. ayet

A
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Temizlik, akl�n, kalbin, bedenin, yiyeceklerin, içeceklerin, giyeceklerin ve çevrenin maddî 

pisliklerden ar�nd�r�lmas�, manevî kirlerden uzak tutulmas�d�r. �nsan ruhen ar�nmak, ken-

disine s�k�nt� veren manevî kirlerden temizlenmek ihtiyac� duyar. Ayn� zamanda maddî 

pisliklerden temizlenmeye, vücudunu, elbiselerini ve çevresini temiz tutmaya da gerek 

duyar. Hz. Peygamber’in (as) “Temizlik imandand�r.” buyurmas� temizli�in dinimizdeki 

önemini gösterir. �slâm dini temizli�e son derece önem vermi�, ibadetleri yerine getir-

mek temizlik �art�na ba�lanm��t�r.

Temizlik sa�l�k için de çok önemlidir. Temiz insanlar temizli�e dikkat etmeyenlere göre 

hem beden hem de ruh bak�m�ndan daha sa�l�kl� olurlar. Mutlulu�un en önemli �artla-

r�ndan biri ki�inin maddî ve manevî kirlerden ar�nmas� ve temiz olmas�d�r. Temizlik; ak�l, 

kalp, beden, yiyecek, giyecek ve çevre boyutlar�yla ele al�nabilir.

Kalp ve Ak�l Temizli�i

Kalp temizli�i, kalbin her türlü kötü dü�ünceden ar�nd�r�lmas�, �irk, küfür, zulüm gibi kö-

tülüklerden uzak tutulmas�d�r. Kalbin temiz olabilmesi için her �eyden önce iman nuruy-

la ayd�nlat�lmas� gerekir. �man nuruyla ayd�nlanan kalp, manevî kirlerden daima uzak 

durarak temizlenir.

Ak�l temizli�inin ilk ad�m�; akl�n sa�l�kl� i�leyi�ini engelleyen içki ve uyu�turucu gibi kötü 

al��kanl�klardan kaç�nmakt�r. Ak�l sa�l���n�n korunmas� anlam�na gelen bu ilk ad�m, bask� 

ve zulüm gibi kötülüklerden ar�nma; fitne, fesat, hile, yalan gibi çirkinliklerden uzak dur-

ma ile desteklenerek sürdürülür.

Hz. Peygamber (as) bütün ya�ant�s�yla kalbini ve akl�n� temiz tutman�n sembolü olmu�tur. 

O, �slâm öncesinde hiçbir kötülü�e yakla�mam��t�. O Mekkeliler taraf�ndan güvenilir, iyi 

bir insan olarak bilinirdi. Yalan söyledi�i hiç i�itilmemi�ti. �nsanlara merhamet eder, hiç 

kimsenin kötülü�ünü istemezdi. Zulmedenlerin kar��s�nda durarak çaresizlerin yan�nda 

yer al�rd�. Peygamberlik görevi ba�lad�ktan sonra insanlar onun do�rulu�undan, güve-

nilirli�inden etkilenerek de �slâm’a girmi�lerdi. 

Hz. Peygamber (as) Müslümanlara en güzel örnekti. Kimseye kötü bir söz söyledi�i gö-

rülmemi�ti. Ho�una gitmeyen bir davran�� görürse uyar�r veya ho�lanmad���n� yüz ifa-

desinden belli ederdi. Rabbine sürekli dua eder, peygamber olmas�na ra�men her gün 

ba���lanmay� dilerdi. Onun bu davran���, müminlere çok güzel bir örnektir. Çünkü töv-

be, müminler için  manevi bir temizliktir. Kulun hatalar�ndan vazgeçmesi, pi�man olup 

Allah’tan özür dilemesi �eklinde yapt��� bir temizlik… Tövbe, gönlümüzde olu�an kusur 

2 Temizlik �slâm’�n ÖzüdürTemizlik �slâm’�n Özüdür
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lekelerinden ar�nmakt�r.  Ruhumuzu temizlemek, vicdan�m�z�n yaralar�n� tedavi etmek-

tir. Akl�m�z� kötülük ve çirkinliklerin necasetinden paklamak, iyi ve güzel olana do�ru 

yönlendirmektedir.

Beden Temizli�i

Dinimizde abdest ve boy abdesti gibi temizlik uygulamalar� emredilmi� ve bunlar ibadet-

lerin ön �art� olarak görülmü�tür. Peygamberimiz (as) güzelce abdest alanlardan günah-

lar�n dökülerek ç�k�p gidece�ini, her organ y�kand�kça o organla i�lenen günahlar�n affe-

dilece�ini müjdeler. Dolay�s�yla abdest insan� maddî pisliklerden temizledi�i gibi manevî 

kirlerden de ar�nd�rmaktad�r.

Peygamberimiz (as) hiç olmazsa haftada bir kere (özellikle cuma günü) vücudun tama-

men y�kanmas�n� tavsiye etmi�tir. “Her cuma günü y�kanmak, yeti�kin her insan�n boynu-
na borçtur.”

Ayr�ca Resûlullah (as) “E�er müminlere güçlük verecek olmasayd�m onlara her namaz 
öncesinde misvak kullanmay� emrederdim.”; “Yemekten önce ve sonra el y�kamak yeme�e 
bereket getirir.” buyurmu�, el, a��z ve di� temizli�ine verdi�i önemi ifade etmi�tir. Bunla-

ra ek olarak t�rnak, saç, sakal, b�y�k temizli�i, beden temizli�i, güzel koku sürünmek gibi 

ki�isel bak�m gerektiren konularda da titiz davran�lmas�n� emretmi�tir.

Peygamber Efendimiz (as) �öyle buyurmu�tur: “�üphesiz ki benim ümmetim, k�yamet gü-
nünde abdest izlerinden dolay� yüzleri nurlu, elleri ve ayaklar� parlak olarak ça�r�lacakt�r. 
Yüzünün nurunu art�rmaya gücü yeten kimse bunu yaps�n.”

Peygamberimiz (as) beden temizli�ine çok önem verirdi. Temizli�in imandan oldu�unu 

söylerdi. Yemek yemeden önce ve yemek yedikten sonra mutlaka ellerini y�kar, di�leri-

nin temizli�ine dikkat ederdi. Güzel kokular kullanmay� sever, ashab�na da temizli�e dik-

kat etmelerini hat�rlat�rd�. So�an, sar�msak gibi koku verici yiyecekleri yiyenlerin camiye 

gelmemeleri konusunda ashab�n� uyar�rd�. 

Yiyecek ve Giyecek Temizli�i

Dinimiz, yediklerimizin ve içtiklerimizin temiz olmas�na büyük önem verir. Yiyecek ve 
içeceklerde arayaca��m�z ilk özellik manevi temizlikleri, yani helâl olmalar�d�r. Bu konu-
da Peygamber Efendimiz (as) �öyle buyurmu�tur: “Allah temizdir, sadece temiz olanlar� 
kabul eder.” Kur’an-� Kerim’de de “Ey iman edenler! E�er siz ancak Allah’a kulluk ediyor-
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san�z, size verdi�imiz r�z�klar�n iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah’a �ükredin.” (2 / Bakara 
Suresi, 172. ayet) buyurulmaktad�r.  

Hz. Peygamber (as) yediklerinin helâl olmas�na dikkat ederdi. Ashab�na da helâl yoldan 
kazanmalar�n� ö�ütler, sürekli onlar� uyar�rd�. 

Yiyeceklerde oldu�u gibi giyeceklerde de temizli�e dikkat edilmelidir. Çevresindekileri ra-
hats�z edecek �ekilde giyinmesi Müslümana yak��maz. Allah’�n Elçisi (as), her konuda oldu-
�u gibi k�l�k k�yafetinin temizli�i ve güzelli�i konusunda da Müslümanlara örnek olmu�tur. 
Hz. Peygamber (as) temizli�ine, saç�na ba��na, k�l�k k�yafetine dikkat etmeyenleri uyarm��, 
temizli�e ve güzel görünü�e dikkat edilmesi gerekti�ini ifade etmi�tir.

 

Çevre Temizli�i

Müslümanlar, ki�isel temizli�e dikkat ettikleri gibi ya�ad�klar� çevrenin de temiz 
olmas�na dikkat ederler. Bu önemli bir ahlâkî sorumluluktur. Bir Müslüman, evde, 
okulda, sokakta camide, toplu ta��ma arac�nda k�sacas� bulundu�u her ortamda 
temizli�e dikkat eder. Çevre temizli�inin ayn� zamanda toplumsal bir görev oldu-
�unu unutmaz. Bilir ki “�üphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri 
sever.” (2 / Bakara Suresi, 222. ayet).  

Hz. Peygamber (as) çevre temizli�ine çok 
önem verir, ashab�n� da bu konuda s�k s�k uya-
r�rd�. Evlerin bahçelerini, bo� alanlar�, yollar�, 
insanlar�n dinlenecekleri a�aç gölgelerini te-
miz tutmalar�n� isterdi. Yerlere tükürerek ba�-
kalar�n� rahats�z edenlerin kötü bir davran��ta 
bulunduklar�n� söylerdi. �nsanlara rahats�zl�k 
verecek küçük bir �eyin bile yol üzerinden 
kald�r�lmas�n�n sevap oldu�unu belirtirdi.

�brahim ve �smail’e �öyle emretmi�tik: “Ta-
vaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû 
ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) ter-

temiz tutun. “

2 / Bakara Suresi, 125. ayet

A

haram: Dinimizin yap�lmas�n� ya da yenip içilmesini kesin bir �ekilde yasaklam�� oldu�u �eyler.

helâl: Dinimizce yap�lmas� ya da yenip içilmesi serbest b�rak�lm�� �eyler.

(Hasan Ayc�n, K�rk Hadis, K�rk Çizgi)

 Temizlik imandand�r.
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Çevre temizli�i, kul hakk� ve emanet kavramlar� ile de ba�lant�l� bir konudur. Çünkü 

üzerinde ya�ad���m�z dünya bize Allah’�n emanetidir. Biz de bu emaneti en güzel �ekilde 

korumakla sorumluyuz. Bu emanet üzerinde sadece bugün ayn� çevreyi payla�t���m�z 

di�er insanlar�n de�il gelecek nesillerin de haklar� vard�r. Bunlar� gözeterek çevremiz-

deki do�al kaynaklar� en verimli �ekilde israf etmeden kullanmal�y�z. Çevre kirlili�ine yol 

açacak ve do�al yap�y� tahrip edecek her türlü davran��tan da dikkatle kaç�nmal�y�z.

3 Do�ruluktan Ayr�lmayal�mDo�ruluktan Ayr�lmayal�m

Dürüstlük, s�dk, sözünde durmak, sadakat, sözünde ve i�inde emin olmak, haktan ve hakl�-
dan yana olmak, hidayet, özü sözü bir olmak gibi kavramlar do�rulukla birlikte dü�ünül-
melidir. Ayr�ca do�rulu�un z�dd� olan kavramlar da do�ruluk konusu ele al�n�rken ak�lda 
tutulmal�d�r. Örne�in yalanc�l�k, hile, aldatma, güvensizlik, iki yüzlülük, samimiyetsizlik, 
dalalet, ihanet… 

Do�ruluk, do�ru sözlü olmak, dürüstlük gibi ahlâkî erdemler hayat�n tamam�n� ku�at�r. 
Sadece ibadetler ve ahlâkî konularda de�il her zaman; evde, okulda, sokakta, ticarette, 
yöneticilikte do�ru olmak gerekir. Yalana ba�vurmak, hile yapmak, aldatmak bir Müs-
lüman�n kesinlikle uzak durmas� gereken kötü davran��lard�r. Bunlar ki�iyi her yönden 
zarara u�rat�r.

Do�ruluk, birçok ahlâkî güzelli�i de beraberinde getirir. �nsan�n dü�ünce, söz, niyet ve 
davran��lar�nda kendini gösterir.

Dinin özü dosdo�ru olmakt�r. Peygamberimiz (as) �öyle buyurmu�tur: “Sat�c� ve al�c�, 
pazarl��� bitirdikten sonra birbirlerinden ayr�lmad�kça al��veri�i bozup bozmamakta serbest-
tirler. E�er onlar�n her biri kar��l�kl� olarak do�ru söyler, her �eyi aç�kça ortaya koyarlarsa 
al��veri�leri bereketli olur. Yalan söyleyip gizlerlerse al��veri�lerinin bereketi kalmaz.” Bu ha-
diste bir al��veri�te bereket olabilmesi, do�ruluk �art�na ba�lanm��t�r. Bereket olmad�-
��nda ilk anda kazanç gibi görülenler k�sa zamanda elden ç�kar ve ki�i yapt��� al��veri�in 
hayr�n� göremez.

Bir ba�ka hadisinde Hz. Peygamber (as) “Bizi aldatan bizden de�ildir.” buyurarak aldat-
man�n yanl��l���na dikkat çekmi�tir. Do�ruluk ve dürüstlük en ba�ta kulun Allah ile olan 
ili�kisinde söz konusudur. Ayr�ca kul hakk� olarak ifade edilebilecek alanlarda da do�ru-
luk ve dürüstlü�e dikkat edilmelidir.

Do�ruluk insan� cennete ula�t�r�r. Yalan ise cehenneme sürükler. Bunu Resûlullah (as) �u 
�ekilde aç�klam��t�r: “�üphesiz sözde ve i�te do�ruluk hayra ve üstün iyili�e yöneltir. �yilik de 
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cennete iletir. Ki�i do�ru söyleye söyleye Allah 
kat�nda do�rucu (s�ddîk) diye kaydedilir. Ya-
lanc�l�k yoldan ç�kmaya sürükler. Yoldan ç�k-
mak da cehenneme götürür. Ki�i yalan söyle-
ye söyleye Allah kat�nda çok yalanc� (kezzab) 
diye yaz�l�r.” 

Allah Teâlâ, Peygamberinden (as) ve biz-
lerden dosdo�ru olmam�z� istedi�i gibi (11 
/ Hûd Suresi, 112. ayet) do�ru davranan in-
sanlarla beraber olmam�z� da istemektedir. 
“Ey iman edenler! Allah’a kar�� gelmekten sa-
k�n�n ve do�rularla beraber olun.” (9 / Tevbe 
Suresi, 119. ayet). 

Do�ruluk sayesinde insan maddî manevî 
birçok kazanç sa�lar: Geçmi� günahlar�-
n�n ba���lanmas�, gelecekte büyük ödüller 
elde edilecek olmas�, korkudan ve üzün-
tüden uzak olunmas�, cennete kavu�mak, 
meleklerin dostlu�u, bereket, insanlar ara-
s�nda sayg�nl�k... Bütün bunlar�n ötesinde 
do�rulu�un en güzel sonucu kalp huzu-
rudur. Do�ruluk her zaman hay�rl� ve iyi 
sonuçlar verir.

4 Allah �yilerle BeraberdirAllah �yilerle Beraberdir

Ey iman edenler! Allah’a kar�� gelmekten 
sak�n�n ve do�ru söz söyleyin ki Allah sizin 

i�lerinizi düzeltsin ve günahlar�n�z� ba���las�n. 
Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse muhak-

kak büyük bir ba�ar�ya ula�m��t�r.

33 / Ahzâb Suresi, 70-71. ayetler

A

“�üphesiz Rabbimiz Allah’t�r.” deyip sonra 
da dosdo�ru olanlara hiçbir korku yoktur, 
onlar üzülmeyecekler de. Onlar cennetlik-
lerdir.  Yapmakta olduklar�na kar��l�k, orada 

sürekli kalacaklard�r. 

46 / Ahkâf Suresi, 13-14. ayetler

A

Öyle ise emrolundu�un gibi dosdo�ru ol. 
Beraberindeki tövbe edenler de dosdo�ru 
olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini a�may�n. 
�üphesiz O yapt�klar�n�z� hakk�yla görür.

11 / Hûd Suresi, 112. ayet

A

Müslüman; kendisi iyi olan, iyilik yapan, insanlar� iyili�e ça��ran ve ba�kalar�n�n iyili�ini 

isteyen ki�idir. �yili�in z�dd� olan kötülük ise hiçbir �ekilde Müslümana yak��maz. �yilik, 

tüm güzel ahlâkî prensiplerin özü ve dayanak noktas�d�r.

�yilik yapmak, iyili�e ça��rmak, iyili�in yayg�nla�mas� için çal��mak gibi özellikler Allah’�n 

raz� olaca�� kimselerin temel özellikleri aras�nda say�lmaktad�r. Müslümanlar�n en önem-

li özelliklerinden biri de “iyili�i emredip kötülükten sak�nd�rmak”t�r. �yilik çok büyük ve 

önemli hususlarda söz konusu olabilece�i gibi basit ve önemsiz görülen hususlarda da 
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olabilir. Ya�l�lara sayg� göstermek, ihtiyac� olanlar�n yard�m�na ko�mak, insanlar� s�k�nt�ya 

sokan �eyleri yoldan kald�rmak, Müslüman karde�ine güler yüz göstermek birer iyiliktir.

Dinimizde Müslümanlara hem iyilik yapmalar� emredilmi� hem de bunun yollar� gös-

terilmi�tir. �yilik; zekât ve sadaka vermek, yoksullar�n ihtiyac�n� gidermek, zay�flara 

yard�m etmek �eklinde maddî olabilece�i gibi; güler yüzlü olmak, insanlara ö�üt ver-

mek, bilgi payla�mak �eklinde de olabilir. 

�slâm dininde Allah’�n yap�lmas�n� emret-

ti�i her �ey iyi, do�ru ve güzel olarak de-

�erlendirilir. �yilik duygusunun yay�lmas�n� 

sa�lamak, iyili�e vesile olmak ve iyilik için 

arac�l�k yapmak da iyiliktir. Hatta iyili�e ni-

yetlenip de yapamayan kimseye bile iyilik 

sevab� verilir.

Ki�inin kendisine, ailesine, kom�usuna, arkada� ve akrabalar�na, k�sacas� bütün insanla-

ra iyilikle yakla�mas� gerekir. Bir yoksulun doyurulmas�, bir yetimin ba��n�n ok�anmas�, 

üzgün birinin teselli edilmesi, küçüklere sevgiyle davran�lmas�, büyüklere sayg� gösteril-

mesi de iyilik kapsam�ndad�r. 

�yilik mutlaka Allah r�zas� için yap�lmal�d�r. Mükâfat� 

kar��daki ki�iden de�il Allah’tan beklenmelidir. Ya-

p�lan iyilikler ba�a kak�lmamal�d�r. Kendisine iyilik 

yap�lan ki�i ise te�ekkür etmelidir, iyili�e iyilikle ve 

daha fazlas�yla kar��l�k vermelidir. �ayet ba�ka bir 

iyilik yapmaya imkân� yoksa dua etmelidir.

�yili�in miktar� önemli de�ildir. Önemli olan yap�-

lan�n bir iyilik olmas�d�r. Peygamber Efendimiz (as) 

“Yar�m hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi ce-

hennem ate�inden koruyunuz. O kadar�n� da 

bulamayanlar güzel bir sözle de olsa kendile-

rini korusunlar.” buyurmu�tur. 

Allah, iyilik yapanlarla beraberdir ve 

onlara yard�mc� olur. �yilik ad�na har-

canan �eyin yerine Allah yenisini verir. 

�yilik ve takva (Allah’a kar�� gelmekten sa-
k�nma) üzere yard�mla��n.  Ama günah ve 
dü�manl�k üzere yard�mla�may�n.  Allah’a 
kar�� gelmekten sak�n�n. Çünkü Allah’�n 

cezas� çok �iddetlidir.

5 / Mâide Suresi, 2. ayet

A

Kim güzel bir (i�te) arac�l�k ederse ona o 
i�in sevab�ndan bir pay vard�r. Kim de kötü 
bir (i�te) arac�l�k ederse ona da o kötülük-
ten bir pay vard�r.  Allah’�n her �eye gücü 

yeter.

4 / Nisâ Suresi, 85. ayet

A

Kim bir iyilik yapmak ister de yapa-
mazsa Allah bunu yap�lm�� bir iyilik 
olarak kabul eder. �ayet bir kimse 
iyilik yapmak ister de onu yaparsa 

Allah Teâlâ, o iyili�i on mislinden ba�-
lay�p yedi yüz misliyle hatta daha da 
fazlas�yla yazar. Kim bir kötülük yap-
mak ister de vazgeçerse Allah Teâlâ, 
bunu bir iyilik olarak kaydeder. �ayet 

bir insan kötülük yapmak ister ve onu 
yaparsa Allah Teâlâ, o fenal��� sadece 

bir günah olarak yazar.

Hadis-i �erif
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tevekkül: Her konuda Allah’a güvenmek, O’na dayan�p teslim olmak.

Resûlullah (as) �öyle buyurmu�tur: “Her 

gün iki melek iner. Bunlardan biri: ‘Allah’�m 

mal�n� verene yenisini ver!’ diye dua eder. 

Di�eri de: ‘Allah’�m cimrilik edenin mal�n� 

yok et!’ diye beddua eder.” 

Müslümanlar iyilik konusunda birbirleriyle 

yar��arak iyili�in yayg�nla�mas�na çal���rlar. Me-

lekler, iyilik yapan Müslümanlara dost olur ve 

onlara dua ederler. �yilik yapanlara hem dün-

yada hem de ahirette mükâfatlar� kat kat verilir. 

“Erkek veya kad�n, kim mümin olarak iyi i� i�lerse 

elbette ona ho� bir hayat ya�ataca��z ve onlar�n 

mükâfatlar�n� yapmakta olduklar�n�n en güzeli ile verece�iz.” (16 / Nahl Suresi, 97. ayet)

Bir iyili�e öncülük eden kimseye o 
iyili�i yapan�nki gibi sevap vard�r. 

Hadis-i �erif

5 �slâm Sevgi Dinidir�slâm Sevgi Dinidir

Kim salih bir amel i�lerse kendi lehine 
i�lemi� olur.

45 / Câsiye Suresi, 15. ayet

A

Karde�ini güler yüzle kar��lamak 
�eklinde olsa bile hiçbir iyili�i küçük 

görme.

Hadis-i �erif

Sevgi, insan�n yarat�l���nda var olan ve insanlar aras� ili�kilerde çok önemli yeri olan bir 
duygudur. Sevgi denildi�inde dostluk, muhabbet, �efkat, merhamet gibi güzel özellikler 
de akla gelir. Dü�manl�k, kin, nefret, merhametsizlik, �efkatsizlik gibi olumsuz nitelikler de 
sevgiyle ba�da�maz.

Sevginin kendisi iyi oldu�u gibi her türlü iyilik ve güzellik de ancak sevgi sayesinde ger-
çekle�ir. Ki�i, sevdi�i insanlara yard�mc� olur, iyilik ve fedakârl�k yapmak istedi�inde 
bunu daha çok sevdi�i insanlara yapar. Sevginin özünde kar��l�ks�z vermek, fedakârl�k 
gibi asil duygular vard�r.

�slâm, sevgi dinidir. Dinimizde sevgi, imanla ba�lant�l� görülmü�, birbirini sevmek ya 
da sevmemek iman�n alameti olarak kabul edilmi�tir. Müslümanlar�n birbirini sevmesi, 
ili�kilerin sevgi üzerine kurulmas� esast�r. Allah’� sevmek, peygamberleri sevmek, ina-
nanlar� sevmek ve onlara muhabbet beslemek dinin bir gere�i olarak ifade edilmi�tir. 

�nsan için en büyük mutluluk, Allah’�n sevgisini kazanmakt�r. Allah’�n sevgisini kazanma-
n�n yolu ise Peygamberine (as) uymaktan geçer: “De ki ‘E�er Allah’� seviyorsan�z bana uyun 
ki Allah da sizi sevsin ve günahlar�n�z� ba���las�n.” (3 / Âl-i �mrân Suresi, 31. ayet).
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Sevgi konusunda Müslüman� ba�layan en önemli ölçü “Allah r�zas�”d�r. Müslüman sev-
di�ini Allah r�zas� için, O’nun ho�nutlu�unu elde etmek için sevmelidir. 

Sevgiyi bir duygu olarak kalpte ta��mak kadar bu sevgiyi sevilen ki�iye ifade etmek de 
gerekir. Resûlullah (as) “Din karde�ini seven, ona sevdi�ini söylesin.” buyurmu�tur. Biz-
ler Allah ve peygamber sevgisi yan�nda iman karde�imiz olan Müslümanlar� ve di�er 
insanlar� da severiz. Ayr�ca bitkileri, hayvanlar�, tabiat� k�saca bütün varl�klar� da Allah 
yaratt��� için severiz. Öte yandan dinimizi, ahlâkî de�erlerimizi, kutsal bildi�imiz �eyleri, 
vatan�m�z�, milletimizi de severiz.

Allah

sever.

adaletle davrananlar� ve adaleti gözetenleri
çok tövbe edenleri 
güzel davrananlar�

iyilik edenleri
kendine kar�� gelmekten sak�nanlar�

sabredenleri
temizlenenleri

tevekkül edenleri

Allah 
Kimleri 
Sever?

bozguncular�
böbürlenip ��maranlar�

günahkârlar� ve nankörleri
haddi a�anlar�

hainleri
inkâr edenleri 
israf edenleri 
kibirlenenleri

zalimleri 

Allah 
Kimleri 

Sevmez?

Allah

sevmez.
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�nsanlar; ticaret, i�, evlilik, e�itim ö�retim, yönetim gibi hayat�n de�i�ik alanlar�nda bir-

birleriyle ili�ki kurarlar. Kul hakk�, bu ili�kiler s�ras�nda taraflardan birinin can, mal, �eref, 

itibar ve benzeri bir hakk�n�n ihlâli ile ortaya ç�kar. Kul hakk�, dinimizde üzerinde çokça 

durulan bir husustur.

Kul hakk� ihlâli, maddî veya manevî haklar�n ya da her ikisinin çi�nenmesi �eklinde 

ortaya ç�kar. Adam öldürme, aldatma, faizcilik, gasp, h�rs�zl�k, hile, kumar, rü�vet, 

tefecilik, yaralama gibi yollarla olu�an kul hakk� ihlâlleri maddî haklar�n çi�nenmesi-

ne örnek olarak verilebilir. Manevî hakla-

r�n çi�nenmesine de alay, ara bozuculuk, 

g�ybet, hakaret, iftira, lakap takma gibi 

durumlar örnek olarak verilebilir.

Kul hakk�ndan do�an günahlar�n ve bun-

lar�n cezalar�n�n Allah ya da devlet tara-

f�ndan ba���lanmas� söz konusu de�ildir. Kul hakk�, ancak hak sahibi ki�inin ba���la-

mas� ile ortadan kalkabilir. Kul hakk�n�n ne kadar önemli oldu�unu Resûlullah (as) 

�öyle dile getirmi�tir: “Kimin üzerinde din karde�inin �rz�, namusu veya mal�yla ilgili 

bir zulüm varsa alt�n ve gümü�ün bulunmayaca�� k�yamet günü gelmeden önce o kim-

seyle helâlle�sin. Yoksa kendisinin salih amelleri 

varsa yapt��� zulüm miktar�nca sevaplar�ndan 

al�n�r (hak sahibine verilir.) �ayet iyilikleri yoksa 

haks�zl�k etti�i karde�inin günahlar�ndan al�narak 

onun üzerine yükletilir.”

Haks�zl��a u�rayan ki�inin Müslüman ya da kâfir 

olmas� durumu de�i�tirmez. Müslüman hiç kim-

seye haks�zl�k yapmamakla yükümlüdür. Bilerek 

ya da bilmeyerek haklar�n� ihlâl ettikleri ki�iler-

den özür diler, maddî kar��l�k söz konusu ise iade 

eder ve helâllik diler. Bu konuda en çok dikkat 

etmemiz gereken nokta, haklar�n� ihlâl etti�imiz 

insanlardan helâllik almaya çal��mak ve kul hak-

k�yla ahirete gitmemektir.

6 Kul Hakk�na Dikkat EdelimKul Hakk�na Dikkat Edelim

Aran�zda birbirinizin mallar�n� haks�z yere 
yemeyin. 
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�� as etmi� ki�i �öyle bir adamd�r: 
Dünyada yapt��� bütün ibadetin sevab� 
ile k�yamet gününde Allah’�n huzuruna 
gelir. Bu adam dünyada birçok hay�rlar, 
ibadetler yapm�� olmakla birlikte ba�-
kalar�na zulmetmi�, kimini dövmü�, ki-
minin gönlünü k�rm��, �una buna eliyle 
ve diliyle eziyet etmi�tir. ��te bu hak 

sahiplerinin hepsi o adam�n çevresine 
toplan�rlar, haklar�n� isterler: “Bana 

dünyada iken �öyle yapt�, hakk�m� al ya 
Rab!” diye davac� olurlar.  Allah onun 
hay�r ve iyiliklerinden olu�an sevaplar� 
bunlara taksim eder, fakat borcu yine 
kapanmaz. Nihayet onlar�n günahlar�n� 

bu adam�n üzerine yükler, sonra da 
cehenneme gönderir. ��te as�l i� as 

eden böyle bir adamd�r.

Hadis-i �erif



OKUMA PARÇASI

1. KUR

Ahlâk
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ANKA KU�U VE ODUNCU

Fakir bir oduncu ormanda derin bir uçurumun kenar�nda a�aç kesiyordu. Geç olmu�tu 
ve oduncu yorulmu�tu. A�aç kesmeye, sabah güne� ���klar�yla beraber ba�lam��t�. Yo-
ruldu�u için de balta darbeleri iyice güçsüzle�mi�ti. Baltay� tutmakta zorlan�yordu. Bu 
yüzden balta elinden kay�p uçuruma dü�tü.

Oduncu umutsuz ve çaresizdi. Baltas� onun ya�amas�n� sürdürmek için kazanç sa�la-
yabilece�i tek aletti. Yeni bir balta alabilecek paras� da yoktu. Ellerini ovu�turup a�-
lamaya ba�lad��� s�rada çok güzel bir ku� yan�nda belirdi. Bu, Anka Ku�u’ydu. Anka 
Ku�u oduncuya üzüldü�ü �eyin ne oldu�unu sordu. Oduncu, ku�a ba��ndan geçenleri 
anlatt�. Ku� uçurumdan a�a��ya do�ru uçtu ve oduncuya bir balta getirdi. Ku� yukar� 
ç�kt���nda oduncu ku�un getirdi�i baltan�n alt�n oldu�unu gördü.

Anka Ku�u oduncuya baltay� göstererek sordu: “Bu senin mi?”

Oduncu cevaplad�: “Hay�r, benim de�il.”

Ku�, alt�n baltay� yere b�rak�p uçurumun derinli�ine do�ru tekrar kanat ç�rpt�. Bu sefer 
de gümü� bir balta ile geri döndü fakat oduncu baltas�n�n odundan yap�lm�� s�radan 
bir balta oldu�unu söyledi. 

Ku� üçüncü kez uçuruma do�ru uçtu. Bu defa geri geldi�inde pençelerinde, o zamana 
kadar ba�ka oduncular taraf�ndan kaybedilmi� olan tüm baltalar vard�. Oduncu bal-
talara bakt� ve aralar�ndan kendi baltas�n� seçti. Fakir oduncu baltas�n�n bulunmas�na 
çok sevinmi�ti; ku�a te�ekkür etti. Ku� oduncunun dürüstlü�ünü takdir etti. “Dürüstlü-
�üne hayran oldum.” dedi oduncuya. “Ödül olarak senin baltan�n yan� s�ra alt�n ve gümü� 
olan baltalar� da alabilirsin.” 

Mutlu oduncu hazinesiyle birlikte evine döndü. Dürüst oduncunun ba��ndan geçenler 
zaman içinde köy halk� taraf�ndan duyuldu.  Onun iyi �ans�n� yakalamak isteyen her-
kes ormana ko�tu. Oraya buraya baltalar�n� saklay�p kaybettiklerini söyleyerek yalan-
dan a�lamaya ba�lad�lar. Feryat ederek Anka Ku�u’nu 
yard�ma ça��rd�lar. Elbette Anka Ku�u geldi. 
Her birine önce alt�n sonra gümü� baltala-
r� getirdi. Oduncular�n her biri açgözlü 
davran�p bu baltalar�n kendilerinin 
oldu�unu söylediler. Fakat Anka 
Ku�u’nun getirdi�i baltalar� elleri-
ne al�r almaz baltalar oduncula-
r�n ellerinden yok oldu. Çare-
siz köylerine dönmeye karar 
veren oduncular saklam�� 
olduklar� baltalar�n� hiçbir 
yerde bulamad�lar.

(Perese: Karakter Okulu Ö�retmen Kitab� – VII Do�ruluk)



1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m
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1. Adam�n köpe�e davran��� ile kendinizin hayvanlara ve 

çevrenizdeki canl� ya da cans�z di�er varl�klara davran��-

lar�n�z� kar��la�t�r�n�z.

2. Ba�kalar�na ne gibi iyiliklerde bulunabilece�iniz üzerin-

de dü�ünüp görü�lerinizi arkada�lar�n�zla payla��n�z.

-

1. KUR

Ahlâk

Yanda güzel ahlâkla ilgili 
kelimeler saklanm��. Çizgileri 
takip ederek harfleri yerle�ti-
riniz ve kelimeleri tamamlay�-
n�z. Dikkat ediniz, ayn� renk 
çizgilerin birle�tirdi�i kutular-

da ayn� harfler var.

�ZLE Ç�ZG�Y� 
BUL KEL�MEY�
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Peygamberimiz (as) anlat�yor:

Bir adam yolculuk esnas�nda çok susam��t�. Bir kuyu-
ya rastlad� ve inip oradan su içti. Kuyudan ç�kt���nda, 
bir köpe�in susuzluktan dili sarkm�� bir vaziyette k�v-
rand���n� ve topra�� yalad���n� gördü. Yolcu kendi ken-
dine “Bu köpe�in hâli benim biraz önceki hâlim gibi, o 

da pek çok susam�� bir vaziyette.” diye söylendi. Kuyuya indi ve ayakkab�s�na su doldurarak, o 
köpe�e su verdi. Allah Teâlâ da o adam�n bu davran���ndan memnun oldu, günahlar�n� affetti.

Resûlullah (as) bu k�ssay� anlatt�ktan sonra, kendisini dinleyen sahabîlerden 
birkaç� sordu: “Ey Allah’�n Resûlü! Hayvanlara yapt���m�z iyilikte de bize 
bir sevap ve ödül var m�d�r?”

Peygamberimiz (as) �öyle buyurdu:

“Bütün canl�lara yap�lan iyili�in bir kar��l��� vard�r.”

G Ü Z E L A H L A K
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1. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

� Teslim olma

� Hay�r ve iyilik dileme

� Tan�kl�k etme

� Selamet

� Birleme

� Boyun e�me

� Af dileme

� Ba���lama

� Selam verme

� Güvende olma

� Bar�� ve esenlik

� �man etme

� Yemin etme

� Söz verme

� Ba�lanma

olma � Boyun e�me � Bar��

A�a��daki ifadelerden 
hangisi “�slâm” kelimesinin ta-

n�m�na uygun ise ba��ndaki kutu-
cu�u i�aretleyiniz.

3
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Hz. Peygamber’in (as) arkada�lar�ndan Ebû Hureyre anlat�yor:

Bir adam Peygamberimize (as) geldi ve “Ey Allah’�n Elçisi!” dedi. “Falan kad�n�n 
çokça namaz k�ld���, oruç tuttu�u, sadaka verdi�i söyleniyor; fakat o diliyle 
kom�ular�n� incitiyor.” dedi.

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

Ayn� adam; “Ey Allah’�n Elçisi! Falan kad�n da farz namazlar� k�l�yor, ihtiyaç 
sahiplerine peynir da��t�yor, kom�ular�n� da incitmiyor.” dedi.

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

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

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

A�a��daki metni okuyunuz. Birinci kad�n�n 
cehennemlik, ikinci kad�n�n cennetlik olma-
s�n�n sebebi hangi ahlâkî özelliklerdir? Dü-

�ünüp yaz�n�z.

2

a. Lâ ilâhe illâllah Muhammeden resûlullah.

b. Lâ ilâhe illâllah Muhammedun resûlullah.

c. Lâ ilâhe illâllah Muhammeden resûlallah.

d. Lâ ilâhe illâllah Muhammedun resûlallah.

A�a
cehe
s�n�n

a. 

b. 

c. 

d. 

1 �nsanlar bu 
sözü inanarak söy-
lerlerse Müslüman 

olurlar ve �slâm halka-
s�na kat�lm�� olurlar. Bu 
sözün do�ru söyleni�i 
a�a��dakilerden han-

gisidir?

Kur Sonu Genel De�erlendirme



1. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

a. Vacip

b. M
üstehap

c. M
ekruh

d. M
üfsit

a
b

c
dHaram olma-

makla beraber 

yap�lm
as� d

in tara-

f�ndan ho� kar��l
an-

mayan davran��a 

ne ad verilir
?

5

a. Hindistanb. Sasanic. Bizansd. M�s�r

a Hindiddd stan

Hz. Peygam-
ber (as) Hudeybiye 

Anla�mas�’ndan sonra 

kom�u ülke hükümdarla-

r�na mektuplar gönder-

mi�tir. A�a��dakilerden 

hangisi bunlardan 
biri de�ildir?

6

A�a��daki tablonun bi-
rinci sütununda �slâm’�n esas-

lar� ile iman�n esaslar� verilmi�tir. 
�kinci ve üçüncü sütuna hangisine 

ait olduklar�n� i�aretleyiniz.

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

Allah’a iman 3

Namaz k�lmak

Meleklere iman

Oruç tutmak

Ahiret gününe iman

Kaza ve kadere iman

Zekât vermek

Kitaplara iman

Kelime-i �ehadet

Peygamberlere iman

Hacca gitmek

4

Be�
Bir dalda be� meyve,

�kisi gün görür,

Üçü ise görmez.

Cevab�n nerede?

109
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1. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

� El ba�lamak

� Bilinç

� Diz kapa��

� Seccade

� Ba�lamak

� Ettehiyyâtü

� Ayakta durmak

� Sure

� Kâbe

� Zaman

� E�ilmek

� Allahu ekber

� Ayet

� Burun

� Oturmak

� Abdest

� Gusül

� Al�n

� Amaç

� Saat

� Yere kapanmak

� Yön

� Elbise

� Diz

� Beklemek

� Kur’an

� Örtmek

� Son

1. Hadesten 
taharet

2. Necasetten  
taharet

3. Setr-i avret
4. �stikbal-i k�ble
5. Vakit

6. Niyet
7. �ftitah tekbiri
8. K�yam
9. K�raat
10. Rükû
11. Secde
12. Ka’de-i ahîre

1.

2.

3.
4.
5.

A�a��daki kelimeler 
namaz�n hangi farz�yla 
ili�kili ise ba��ndaki ku-
tucu�a o farz�n numa-

ras�n� yaz�n�z. 

�slâm'dan önce; 

• Mekke, hac mevsiminde önemliydi çünkü;

• Mekke panay�r merkeziydi. Panay�rlarda �unlar yap�l�rd�: 

• Mekke’de hanifler de vard�. Hanif �u anlama gelmektedir:

• Mekke’de kötülük ve cehalet hâkimdi. Örne�in; yeni do�an k�z 
çocuklar� öldürülüyordu. Ayr�ca,

A�a��daki cüm-
leleri tamamla-

y�n�z.

8

9

110



1. KUR

Kur Sonu Genel De�erlendirme

A�a��daki cümlelerdeki 
bo�luklar� parantez içinde 
verilenlerden uygun olan� 

ile doldurunuz.

a - Peygamberimiz (as), Medine’ye hicretinin hemen ard�ndan burada bir 
mescit in�a etti. Bu mescide ………………………….. ad� verildi.

(Mescid-i Nebevî / Mescid-i Haram / Mescid-i Aksâ)

b - Müslümanlar�n Mekkeli mü�riklerle yapt�klar� ilk sava� ……………………… 
idi. Bu sava� ayn� zamanda Müslümanlar�n ilk büyük zaferi oldu.

(Bedir Sava�� / Uhud Sava�� / Hendek Sava��)

c - Hz. Peygamber (as), Hudeybiye Anla�mas�’ndan sonra çevre ülkelerdeki 
hükümdarlara �slâm’a davet mektuplar� gönderdi. Kendisine gönderilen 
mektubu alan ………………………… hükümdar� Neca�i, Müslüman oldu.

(Bizans / Sasani / Habe�istan)

d - Hz. Peygamber’e (as) ilk vahiy …………… Ma�aras�’nda iken geldi.
(Hira / Sevr / Taif)

e - ……………………. Hz. Peygamber’e (as) ilk iman eden ki�i oldu.
(Hz. Hatice / Hz. Ai�e / Hz. Fatma)

10

Abdest Gusül Teyemmüm
Uyumak
Yellenmek
Su bulmak
Küçük veya büyük tuvaletini yapmak
Namaz k�larken yan�ndaki ki�inin i�itece�i 
kadar gülmek
Cünüplük
Suyu kullanma engelinin ortadan kalkmas�
Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin, 
sar� su ç�kmas�
A��z dolusu kusmak
Bay�lmak

11

A�a��da abdest, gusül ve teyemmümü bozan du-
rumlar bir arada verilmi�tir. Hangi durum bunlardan hangisini 

bozar? �lgili sütunu i�aretleyiniz. Yaln�z dikkat ediniz, baz� durumlar 
her üçünü birden bozabilir. Ayr�ca teyemmümün hem gusül hem de 

abdest yerine geçmek üzere al�nd���n� varsay�n�z.
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Kaynakça elinizdeki kitab�n haz�rlanmas�nda faydalan�lan kaynaklardan olu�maktad�r. Okuma ve 
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tüm kaynaklar buraya topluca al�nm��t�r. Kaynakçay�, ilgili konularda ilave bilgi edinmek için de 
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Yay�nlar�: Ankara, 2002. 

Te�ekkür ve Telif Haklar�
Eserlerinden yararland���m�z kaynakçada ad� geçen ve a�a��da isimlerini zikretti�imiz ki�i ve kurumlara 
te�ekkür ediyoruz:

Ahmet Mercan, Ahmethan Y�lmaz, Bestami Yazgan, Birdirbir Dergisi, Cabelka Kitapl���, Ça�r� Cebeci, 
Damla Yay�nlar�, Diyanet Çocuk Dergisi, Dü� De�irmeni Kitapl���, EDAM (E�itim Dan��manl��� ve 
Ara�t�rmalar� Merkezi), Erdem Yay�nlar�, Esma K�l�ç, Esra Nur Uçkan, Hasan Ayc�n, Melike Günyüz, 
Nobel Yay�nlar�, Reza Hemmatirad, Ya�ar Kandemir.
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§ Hasan Ayc�n – Birdirbir Kitapl��� [Temizlik �mandand�r çizimi / s. 97].

§ Ö. Faruk Aksoy - �SAM Foto�raf Ar�ivi [Mekke’de kurulan en büyük panay�r olan Ukaz panay�r�n�n 
kal�nt�lar� görseli / s. 60 � Hz. Peygamber’in (as) do�du�u evin yerine in�a edilen ve bugün Mekke 
Kütüphanesi olarak kullan�lan yap� görseli / s. 63 � Sevgili Peygamberimizin (as) sütannesinin ya�ad��� 
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ahiret: Ölümle ba�layan, dünya hayat�ndan farkl� ve sonsuz 

olan hayat, öbür dünya, öteki dünya.

amel: Bir kimsenin dinin buyruklar�n� yerine getirmek için 

yapt��� �ey, i�, eylem, ibadet tarz�.

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

din: Ak�l sahibi insanlar�n kendi bilinçli seçimleriyle tercih 

ettikleri; onlar� iyi, güzel ve do�ru olan �eylere yönlendiren 

ilâhî hüküm ve ö�ütler bütünü.

ensar: Mekke’den Medine’ye hicret eden Sevgili 

Peygamberimizi (as) ve arkada�lar�n� Medine’ye kabul eden ve 

onlara her türlü yard�m� yapan Medineli Müslümanlar.

hanif: Hz. �brahim’in (as) tebli� etti�i hak din üzere olan 

ve Allah’�n birli�ini kabul eden müminlere denir. Hz. 

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

hanifler vard�. 

haram: Dinimizin yap�lmas�n� ya da yenip içilmesini kesin bir 

�ekilde yasaklam�� oldu�u �eyler.

helâl: Dinimizce yap�lmas� ya da yenip içilmesi serbest 

b�rak�lm�� �eyler.

hutbe: Cuma ve bayram namazlar�nda minberde okunan dua 

ve verilen o�üt.

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

inkârc�: Peygamberi ve onun Allah’tan getirdi�i buyruklar� 

kabul etmeyen ki�i. 

�slâm: Bar�� ve esenlik, selamet, ba�lanma, boyun e�me, 

teslim olma, selam verme, hay�r ve iyilik dileme.

kamet: Farz namazlardan önce namaz�n ba�lad���n� bildiren, 

ezana benzeyen sözlerdir. Ezandan fark� ìhayye ale’l-

felâhî cümlesinden sonra ìkad kâmeti’s-salâhî cümlesinin 

eklenmesidir.

kayser: Bizans hükümdarlar�na verilen isim.

kelime: Söz, sözcük.

kisra: Sasani hükümdarlar�na verilen isim.

mümin: Allah’a, Hz. Muhammmed’e (as) ve onun bildirdi�i 

her �eye kalpten inan�p boyun e�en ki�i, inançl�, imanl�.

mü�rik: Allah’�n e�i, orta�� ya da benzeri bulundu�una 

inanan kimse.

mesh: Bir �eyi elle s�vazlama anlam�na gelen bu kelime abdest 

al�rken �slak eli ba�a, enseye; teyemmüm al�rken de topra�a 

vurulan eli, kol ve yüze sürmeyi ifade eder.

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

yüksekçe yer.

mizan: Mah�er günü herkesin amellerinin tart�laca�� adalet 

terazisi.

muhacir: Mü�riklerin dayan�lmaz bask� ve i�kencelerinden 

dolay� yurtlar�ndan ayr�l�p göç etmek zorunda kalan Mekkeli 

Müslümanlar.

mukavk�s: M�s�r hükümdarlar�na verilen isim.

nafile: Farz ve vacip olmayan, yap�ld���nda mükâfat verilen, 

terk edildi�inde ceza gerektirmeyen, ki�inin kendi iste�iyle 

yapt��� amellerdir.

necaset: Kan, idrar, d��k�, kusmuk, yenmesi helâl olmayan 

hayvanlar�n eti vb. maddî kirler.

neca�i: Habe�istan hükümdarlar�na verilen isim.

putperest: �badet maksad�yla Allah’tan ba�ka birine veya 

bir �eye sayg� sunup tap�nan, putlar� Allah’a e�, ortak veya 

benzer kabul eden kimse.

rekât: Namaz�n k�yam, k�raat, rükû ve iki secdeden olu�an 

k�s�mlar�ndan her biri.

resûl: �nsanlara Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran, onlar� dine 

ça��ran kimse. Türkçe’de elçi, peygamber, nebi, yalvaç 

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

taharet: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir.

tavaf: Kâbe’yi sola al�p Hacerülesved’in hizas�ndan ba�layarak 

yedi defa Kâbe etraf�nda dönmek.

tefekküre dalmak: Derin derin dü�ünmek, dü�ünceye 

dalmak.

tevekkül: Her konuda Allah’a güvenmek, O’na dayan�p 

teslim olmak.

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

Sözlük
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