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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 grafik tasar�mla sizlere sunulmaya 
çal���ld�. Usta ressamlar�n çizgileri ve güzel foto�raflar 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 
gere�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 görgüleri-
ni, 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 
düzenlendi. Yeni resimler ve foto�raflar eklendi. Baz� etkinlikler de�i�tirildi. Bu çerçevede ikinci y�l 
de�i�iklikleri için bizimle görü�lerini payla�an tüm hocalar�m�za, ö�reticilerimize ve de�erli ö�renci-
lerimize 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 gerek-
lili�ini fark eden ve fark edilmesini sa�layan meslekta�lar�m�za da te�ekkürlerimizi sunuyoruz. Bu-
rada 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 peygamber 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 De�erlendirme Sorular�

252

Kur Sonu De�erlendirme Sorular�

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 ve-

rirler? 

a. % 50

b. 1/40

c. 1/50

d. % 40

5 Peygamberi-
mize (as) �slâm’dan 

önce güvenilirli�inden 

dolay� Mekkelilerin ver-

dikleri isim a�a��dakiler-

den 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.

3. KUR

Kur Sonu De�erlendirme Sorular�

253
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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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- ALLAH’A �MAN

- PEYGAMBERLERE �MAN

- AH�RETE �MAN

- NAMAZ KILIYORUZ

- ORUÇ TUTUYORUZ

- HZ. PEYGAMBER’�N (as) ÖRNEK K���L��� 

- GÜZEL SÖZLER SÖYLEY�P GÜZEL 
DAVRANI�LARDA BULUNALIM



Haz�rl�k Sorular�

1. Allah’�n güzel isimlerinden hangilerini biliyorsunuz?
2. Genelde evrende ve özel olarak dünyam�zda var olan düzene dair be� 

örnek veriniz.
3. �hlâs Suresi’ni ve mealini okuyunuz. Hiçbir �eyin Allah’a denk ve benzer 

olmamas� ne demektir? Arkada�lar�n�zla tart���n�z. 

1. Allah niçin peygamberler göndermi�tir? Arkada�lar�n�zla tart���n�z.
2. Mektup, kargo, mesaj ve e-postalar size nas�l ula�maktad�r? Ara�t�r�n�z. 

Buldu�unuz sonuçlar� Allah’�n davetini insanlara iletme görevi olan 
peygamberlikle kar��la�t�r�n�z.

3. Size bir haber getiren bir insana inan�p güvenebilmeniz için onda hangi 
özellikler bulunmal�d�r?

4. Peygamberler Allah’tan ald�klar� mesajlar� insanlara sadece bildirmekle 
mi yükümlüdürler? De�ilse ba�ka ne gibi görevleri vard�r?

5. Çevrenizde ad�n� bir peygamber ad�ndan alan kaç ki�i tan�yorsunuz? 

1. “Dünya ahiretin tarlas�d�r.” sözünün anlam�n� ara�t�r�n�z.
2. �lkbahar, yaz, sonbahar, k�� mevsimlerinin birbirini takip edi�ini 

insanlar�n yeniden dirili�i aç�s�ndan dü�ününüz. 
3. Bir haks�zl��a u�rad���n�zda haks�zl��� yapan ki�i cezaland�r�lmazsa ne 

hissedersiniz?
4. Her an izlendi�ini bilen bir ki�i ile izlenmedi�ini dü�ünen bir ki�inin 

davran��lar� aras�nda sizce bir fark olur mu? Bunu ahirette hesaba 
çekilme duygusu ile kar��la�t�r�n�z.
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Allah’�n varl���n� kabul etmek ve O’na inanmak, bütün insanlar�n yarat�l���nda olan bir 
yöneli�tir. Bir insan, kendi iç dünyas�nda, vicdan�nda ve evrende var olan pek çok delille 
Allah’�n varl���n� fark eder ve anlar. 

Evrende var olan düzen, Allah’�n birli�inin en aç�k i�aretidir. Çünkü evrende ve varl�klar 
aras�nda görülen düzen “yarat�c�”n�n bir ve tek olmas�n� gerekli k�lmaktad�r.

�nsanl�k tarihi boyunca Allah taraf�ndan seçilip gönderilen bütün peygamberler insanlar� 
Allah’�n birli�ine iman etmeye ça��rm��lard�r. Onlar, Allah’�n tek, e�siz, ortaks�z ve benzer-
siz oldu�unu bildirmi�lerdir. Buna kar��n çe�itli zamanlarda de�i�ik toplumlar ve insanlar, 
Allah’a e�ler ko�mu�lar, ba�ka ilâhlar edinmi�lerdir.

�slâm dini, tevhid dinidir. Tevhid inanc�, insanlar� tevhide ayk�r� her türlü inan��tan ve davra-
n��tan uzak tutar. Allah’�n nas�l bir ilâh oldu�u Kur’an-� Kerim’de birçok yerde anlat�l�r. �hlâs 
Suresi’nde de bu konu özetlenir.

De ki:
O,  Allah’t�r, bir tektir.

Allah, Samed’dir. (Her �ey O’na muhtaçt�r. O, hiçbir �eye muhtaç de�ildir.)
O’ndan çocuk olmam��t�r (kimsenin babas� de�ildir). Kendisi de do�mam��t�r (kimsenin 

çocu�u de�ildir).
Hiçbir �ey O’na denk ve benzer de�ildir.

112 / �hlâs Suresi, 1-4. ayetler

A

Allah’�n varl���na ve birli�ine iman (tevhid),  �slâm dininin en temel ve öncelikli esas�d�r. 
�slâm’da var olan bütün inanç esaslar�, hükümler ve ilkeler bu temel üzerine oturur. 

Allah’�n varl���na ve birli�ine inanmak her �eyden önce insan�n yarat�l���nda var olan 
do�al bir ihtiyaçt�r. �nsan�n, hayat�n� sürdürebilmesi için nas�l hava, su, yiyecek, bar�nma 
gibi ihtiyaçlar� varsa ayn� �ekilde inanmak da temel bir ihtiyaçt�r. Çünkü insan güven için-
de olmak ister. Allah’a ve O’nun birli�ine inanmayan ki�iler huzursuz, sorunlu, mutsuz 
bir hayat� ya�amak zorunda kal�rlar. Kendilerini hiçbir zaman güvende hissedemezler. 
Ba�lanman�n ve ibadet etmenin zevkini ya�ayamazlar. �man�n huzur iklimini soluyamaz-
lar. Korku, kayg�, karma�a, endi�e, tedirginlik, belirsizlik, çaresizlik gibi olumsuzluklar 
onlar� çepeçevre ku�at�r.
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�nsan�n güven içinde olma iste�i, inanmak ve ba�lanmak �eklinde kendini gösterir. Ör-
ne�in bebek annesine güven duyar ve onun kendisini koruyaca��na inan�p dört elle 
annesine sar�l�r. �nsan arkada��na güven duyar; onun her zaman arkas�nda olaca��na 
inan�r ve ona ba�lan�r, güvenir. Allah’�n varl���na ve birli�ine inanan insan da O’na olan 
iman� sayesinde bu dünyada güvenli, mutlu ve huzurlu bir hayat ya�ar. Ak�l, ruh, kalp, 
beden tutarl�l���na eri�ir ve sa�lam bir ki�ilik geli�tirir. Böylece hem kendi iç dünyas�nda 
hem toplumla ve hem de bütün varl�klarla olan ili�kilerinde mutlu ve ba�ar�l� olabilir. 
Huzur ve güvende olmak, sevilmek, say�lmak ve itibar görmek gibi temel gereksinimleri-
ni kar��lar. Böylece her �eye iman nuruyla bakar. Zorluklar ve s�k�nt�lar kar��s�nda teselli 
bulur. Her �ey onun için iman�n ayd�nl���nda anlaml� hâle gelir.

Allah’a �man Eden �nsan…

� Allah’� sever, O’nun sevgisini kazand�ran davran��lar sergiler. Allah’�n sevgi ve 
ho�nutlu�unu kazanmaya, kazand�ktan sonra da kaybetmemeye çal���r.

� Güven içinde olur, iman�n huzur dolu havas�n� teneffüs eder. Huzurlu, mutlu, 
korku ve endi�eden uzak bir hayat sürer.

� �ç dünyas�yla, toplumla ve çevresini ku�atan canl� cans�z bütün varl�klarla do�-
ru, tutarl� ve düzenli bir ili�ki geli�tirir. 

� Allah’�n her �eyi gördü�ünü ve her sözü i�itti�ini bildi�i için yaln�zken de ba�-
kalar�n�n yan�ndayken de dürüst ve erdemli davran�r, içi d��� bir olur. 

� Yüz yüze kald��� zorluklar ve s�k�nt�lar kar��s�nda Allah’�n daima kendisiyle oldu-
�unu bilir, teselli ve güven duyar.

� Kudret ve kuvvetin yaln�zca Allah’a ait oldu�unu bilir. Bu bilgisi ve inanc�, onu 
sadece Allah’a kul yapar, ba�ka varl�klara boyun e�mekten ba��ms�z k�lar.

� Allah’tan ba�ka fayda veya zarar veren bir güç ve kudret olmad���n� bilir. Ba-
�ar� için Allah’�n ho� görmeyece�i çarelere ba�vurmaz. Kendine dü�en görevin 
çal���p gayret etmekten ibaret oldu�unu bilerek hareketlerini düzenler.

� Allah’�n bütün dualar� i�itti�ini bilir; her zaman Allah’a s���n�r ve güvenir. Böyle-
ce her türlü zorlu�un üstesinden gelme gücü kazan�r.

� Yarat�l�� amac�n�, nereden geldi�ini ve nereye gidece�ini bilir ve kendini gü-
vende hisseder.

� Allah’�n bütün güzel isim ve niteliklerini bir kul olarak kendine rehber edinir ve 
bu güzel niteliklerin gere�iyle donanarak olgun bir insan olmaya çabalar.
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Allah’�n varl���na ve birli�ine iman etmenin yolu O’nu tan�maktan geçer. Allah’� do�ru 

bir �ekilde tan�yabilmemiz ise O’nun s�fatlar�n� ve isimlerini bilmekle mümkün olur. En 

mükemmel din olan �slâm, Allah’a tam ve mükemmel bir iman�n nas�l olmas� gerekti�ini 

Kur’an-� Kerim’le ayr�nt�l� bir �ekilde bize bildirmi�tir. Allah’�n Kur’an-� Kerim’de bize 

ö�retilen s�fatlar�ndan baz�lar� a�a��da sunulmaktad�r.

3 Kur’an’da Allah’�n S�fatlar�Kur’an’da Allah’�n S�fatlar�

“Allah, kendisinden ba�ka hiçbir ilâh bulunmayand�r. Diridir, kayyumdur.”
(3 / Âl-i �mrân Suresi, 2. ayet)

Var olmas�d�r; olmamas� ya da yok olmas� dü�ünülemez.

Vücud

“O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bât�n’d�r. O, 
her �eyi hakk�yla bilendir.”

(57 / Hadîd Suresi, 3. ayet)

Ba�lang�c�n�n olmamas�d�r; ezel-

den beri vard�r ve varl��� sonra-

dan ortaya ç�kmam��t�r.

K�dem

“De ki: O, Allah’t�r, 
bir tektir.”

(112 / �hlâs Suresi, 1. ayet)

E�i, benzeri ve orta�� olmama-

s�d�r. Birdir, tektir, biriciktir.

“D ki O All h’

Vahdaniyet

“Yer üzerinde bulunan her canl� yok ola-
cakt�r. Ancak azamet ve ikram sahibi Rab-

binin zât� bâki kalacakt�r.”
(55 / Rahmân Suresi, 26 ve 27. ayetler)

Sonsuz olmas�d�r; varl��� hiçbir 

zaman son bulmayacakt�r.

Beka

“Onun benzeri hiçbir �ey 
yoktur.”

(42 / �ûrâ Suresi, 11. ayet)

Yarat�lm��lara benze-

memesidir; O’ndan 

ba�ka her �ey sonra-

dan olmu�tur ve hiçbir 

�ey O’na denk ya da 

benzer de�ildir.

Muhalefetün 
li’l-havadis:

“Allah Samed’dir. 
(Her �ey O’na muh-
taçt�r, o, hiçbir �eye 
muhtaç de�ildir.)” 
(112 / �hlâs Suresi, 2. ayet)

Hiçbir �eye ve hiç kimse-

ye ihtiyac� olmamas�d�r; 

varl���n�n ba�kas�na ba�l� 

olmamas�d�r.

K�yam
bi-nefsihi
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Allah’� tan�yabilece�imiz en kolay ve ö�retici bilgileri O’nun isimlerinde buluruz. En gü-

zel isimler ve nitelemeler, bütün güzelliklerin kayna�� olan Allah’a aittir. Nitekim Kur’an-� 

Kerim’de “En güzel isimler Allah’a aittir. Öyleyse bu isimlerle yaln�z O’nu ça��r�n, O’na dua 

edin.” denilmektedir. (7 / A’râf Suresi, 180. ayet; 17 / �srâ Suresi, 110. ayet; 20 / Tâ-Hâ Su-

resi, 8. ayet; 59 / Ha�r Suresi, 24. ayet). Kur’an’da bu ayette geçen “esmaü’l-hüsna” ifadesi 

“Allah’�n güzel isimleri” anlam�na gelmektedir. Bu güzel isimler, hem Kur’an’da hem de 

Peygamberimizin (as) hadislerinde bize bildirilir.

“Göklerin ve yerin hükümranl��� yaln�zca 
O’nundur. Diriltir, öldürür. O her �eye 

hakk�yla gücü yetendir.”
(57 / Hadîd Suresi, 2. ayet)

Her �eye gücünün yetmesidir.

Kudret

“Allah, Musa ile de do�rudan konu�tu.”
(4 / Nisâ Suresi, 164. ayet)

Do�ru ve güzel söz söylemesidir.

Kelâm

“Sen, o ölümsüz ve daima diri ola-
na (Allah’a) tevekkül et.”

(25 / Furkân Suresi, 58. ayet)

Diri olmas�d�r. O’nun için 

“ölüm” söz konusu de�ildir.

Hayat

“O gayb� da, görünen âlemi de bilendir.” 
(59 / Ha�r Suresi, 22. ayet)

Her �eyi bilmesi ve her �eyden 

haberdar olmas�d�r.

�lim

“�üphesiz Allah hak-
k�yla i�itendir, hakk�yla 

bilendir.”
(2 / Bakara Suresi, 181. ayet)

Her �eyi duyma-

s� ve i�itmesidir.

Semi

“�üphesiz Allah bütün yapt�klar�n�z� görür.”
(2 / Bakara Suresi, 110. ayet)

Her �eyi görmesidir.

“�üp

Basar

“Bir �eyi diledi�i zaman onun emri o �eye ancak 
‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.”

(36 / Yâsîn Suresi, 82. ayet)

Dilemesidir. Her �ey O’nun dilemesiyle olur.

�rade

“Allah diledi�ini yarat�r. O bir �eyin ol-
mas�n� diledi�inde ona sadece ‘ol’ der.”

(3 / Âl-i �mrân Suresi, 47. ayet)

Diledi�ini, diledi-
�ince yaratmas�d�r.

Tekvin
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Ate�i yaratt�n, suyu da…
 Ruhumuzda yanan kötülük ate�lerini merhametinin suyuyla söndür! 

Bahar� yaratt�n, güzü de…
Suçlarla sararm�� yüzlerimize ba���lama bahar�ndan ne�eler saç!

Cezay� yaratt�n, aff� da…
 Cezaya u�rat�p mahcup etme, kerem et bize aff�nla sevindir!  

Çukurlar� yaratt�n, da�lar� da…
 Bizi fenal�k çukurlar�ndan kurtar, iyilik da�lar�n�n zirvesine ula�t�r!

Derdi yaratt�n, derman� da…
 Onulmaz dertler verme, kap�ndan ba�ka yerde bize derman aratma!

Eksiyi yaratt�n, art�y� da…
 Amel defterlerimize yazd�rd���m�z eksileri sen art�lara çevir!

Fark� yaratt�n, benzeri de…
 Farkl�l�klar�m�z� zenginlik bilmemizi, benzerliklerimizi ço�altmam�z� sa�la!

Gözya��n� yaratt�n, gülücü�ü de…
 Gözlerimizden akan gözya�lar�n� sil, dudaklar�m�za gülücükler kondur!  

Hatay� yaratt�n, tövbeyi de…
 Bilerek veya bilmeyerek yapt���m�z hatalar için tövbe etme f�rsat� ba���la!

Irma�� yaratt�n, denizi de…
 Birer �rmak olan bizleri rahmet denizine ula�t�r!

�nciyi yaratt�n, istiridyeyi de…
 Benlik istiridyelerimizde gizli kalm�� incilerimizi gün �����na ç�kart! 

Jaleyi yaratt�n, yapra�� da…
 Karanl�k gecelerde üstümüze dü�en jalelerle yapraklar�m�z� besle! 

Korkuyu yaratt�n, cesareti de…
 Korkular�m�z�n üzerine cesurca gitmemiz için bize güç ver!

Labirenti yaratt�n, ç�k��� da…
 Hayat�n zorlu labirentlerinde hedefe giden ç�k��� en k�sa zamanda buldur bize! 

Mesafeyi yaratt�n, yolu da…
Do�ruyla aram�zdaki mesafeyi senin istedi�in yolda yürümeyi nasip et!

1. ÜN�TE

Allah’a �man 

VE, VE DE…
�lyas Aslan
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Noktay� yaratt�n, çizgiyi de…
 Savruk birer nokta olursak bizi hakikat çizgisinde bulu�tur!

Oksijeni yaratt�n, karbondioksiti de…
 Çirkinlik karbondioksitini yok edip benlik ci�erlerimizi güzellik oksijeniyle doldur! 

Öfkeyi yaratt�n, �efkati de…
 Öfkeye kap�l�rsak en k�sa zamanda bizi �efkat k�y�lar�na ula�t�r!

Parçay� yaratt�n, bütünü de…
 Parçalara ayr�lm�� ba�lar�m�z� bir bütün hâlinde birle�tir!

Rengi yaratt�n, çiçe�i de…
 Ellerimizde solmu� çiçekleri kat�ndaki renklerle tazele!

Serti yaratt�n, yumu�a�� da…
 Sertle�mi� duygular�m�z� sevgi örsüyle yumu�ak hâle getir!

�eytan� yaratt�n, mele�i de…
 �eytan�n ayartmalar�ndan bizi koru, melekleri bize yolda� eyle!

Tuzu yaratt�n, �ekeri de…
 �çimizden kopup gelen tuzlu sözlerimizi dilimizde �ekerle�tir! 

Uykuyu yaratt�n, uyan�kl��� da…
 Uyan�kl�k nimetinin k�ymetini ö�retip gaflet uykusundan uyand�r! 

Üzüntüyü yaratt�n, sevinci de…
 K�rg�nl�klar�m�z�n üzüntüsünü bayram sevinçlerine dönü�tür!

Vermeyi yaratt�n, almay� da…
 Al�rken onurlu kalmay�, verirken cömert olmay� unutturma! 

Yava�� yaratt�n, h�zl�y� da…
 Sonu sana varan yar��ta yava�larsa ad�mlar�m�z, deste�inle h�zland�r!

Zoru yaratt�n, kolay� da…
 Zorluklar� kolayca a�mam�z için yüreklerimize direnç ver!

(Yazar�n�n izni ile al�nt�lanm��t�r.) 21



1. ÜN�TE

Allah’a �man 

SIFAT VE ANLAM
A�a��daki tabloda dikey sütunda yer alan Allah’�n nitelikleri ile yatay sat�rda yer 
alan uygun s�fatlar� birbiriyle e�le�tiriniz ve kesi�en karelere çarp� i�areti koyunuz.
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Vücud

K�dem

Beka

Vahdaniyet

Muhalefetün li’l-havadis

K�yam bi-nefsihi

Hayat

�lim

Semi

Basar

�rade

Kudret

Kelâm

Tekvin

O’NDAN ADIYLA �STEMEK
Allah’�m!

Her türlü mükemmellik Sen’de toplanm��t�r.

R�z�klar�m�z� Sen verirsin. Bol r�z�k verirken de güzelsin, az verirken de.

Sen Vekîl’sin. Sana güvenir, Sana dayan�r�m. ��lerimi çözmeme yard�m et.

Ey varl�klar� farkl� farkl� yaratan Allah’�m!

Bizlere farklar� fark etmemizi sa�layacak ak�l ve kalp ver!

Duay� okudunuz. Duay� yapan arkada��m�z, Allah’�n isimlerinden bildikleriyle bir 
dilekte bulunuyor. Siz de bir iste�inizi dile getirir misiniz? Haydi kalem ba��na!
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KEL�ME BULMACA

A�a�›daki bulmacada yüce Rabbimizin on dört s›fat› bulunmaktad›r. Yatay, dikey ve 
çapraz olarak sakl› bulunan bu s›fatlar› bulunuz.
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2. ÜN�TE

Peygamberlere �man 

1 Peygamberlere Niçin �htiyaç Vard�r?Peygamberlere Niçin �htiyaç Vard�r?

Peygamberlere �man Eden �nsan…

� Peygamberlerin Allah’tan ald�klar� mesajlar� insanlara aktarma, kendi söz-
leri ve ya�ant�lar�yla da insanlara rehberlik yapma özelliklerini örnek al�r. 
Onlar gibi, söylediklerini öncelikle kendisi uygulamaya çal���r.

� Onlar�n dini tebli� ederken ya�ad�klar� s�k�nt�lara sab�rla gö�üs germelerini 
örnek edinir. Kendisi de inançlar� u�runda azimli, sab�rl� ve kararl� bir du-
ru� sergilemeye çabalar.

� Peygamberlerin ahlâkî erdemlerini kendine rehber edinir. Bu güzel nitelik-
lerle donanarak olgun bir insan olmaya çabalar.

� Peygamberlerin farkl� olaylar ve olgular kar��s�ndaki davran�� ve uygulama-
lar�n� ö�renir, bunlar� da kendi hayat�nda uygulamak için çaba gösterir.

� Peygamberlerin görevlerini gere�i gibi yerine getirmeleri sayesinde zulüm 
ve cehalet karanl�klar�ndan kurtulup iman ve teslimiyetin ayd�nl���na ka-
vu�tu�unu bilir. Onlar�n b�rakt�klar� ö�retileri ba�kalar�na ula�t�rmak için 
gayret eder.

� Peygamberlerin herkese adil davrand�klar�n� bilir, kendisi de onlar gibi adil 
olmaya çal���r.

24

Allah evreni yaratm�� ve içinde canl� cans�z bütün varl�klarla birlikte insan� var etmi�tir. 

�nsanlardan iyi olanlarla kötüleri belirlemek üzere bir s�nav yeri olarak da dünyay� yarat-

m��t�r. Gerekti�i zaman iyi, do�ru ve güzeli anlatmak ve hat�rlatmak üzere mesajlar gön-

dermi�tir. Bu mesajlar� insanlara aktarmak için de baz� kimseleri seçip görevlendirmi�tir. 

Allah’�n kendilerine bildirdi�i mesajlar� di�er insanlara aktarmakla görevli bu ki�ilere pey-

gamber denir. Peygamberler Allah’tan ald�klar� mesajlar� insanlara aktarman�n yan� s�ra bu 

mesajlar� insanlar�n do�ru anlay�p uygulamalar� için de rehberlik ederler. Onlar sözleri ve 

ya�ant�lar�yla da insanlara örnek olan �erefli kullard�r. (Hepsine salat selam olsun.)

�nsanl�k, peygamberler sayesinde zulüm ve cehalet karanl�klar�ndan kurtulup iman ve 

teslimiyetin ayd�nl���na kavu�mu�tur. �nsanlar� felaketlerden ve cehennem ate�inden 

kurtar�p huzura ve sonsuz mutlulu�a ula�t�ranlar Allah’�n gönderdi�i bu elçiler olmu�lar-

d�r. Allah’�n kullar�na yard�m ve merhametinin bir göstergesi olarak gönderdi�i peygam-

berlere inanmak, iman�n temel esaslar�ndan biridir. Müslümanlar ayr�m yapmaks�z�n 

bütün peygamberlere iman ederler.
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2 Peygamberlerin ÖzellikleriPeygamberlerin Özellikleri

3
Peygamberlerin Peygamberlerin 

GörevleriGörevleri

25

Dünya ve ahiret hayat�nda mutluluk 

yollar�n� kendilerinden ö�rendi�imiz 

peygamberler de bizim gibi insand�rlar. 

Onlar da yerler, içerler, uyurlar, evlenip 

çocuk sahibi olurlar. Sokaklarda, çar�� 

ve pazarlarda gezerler. Ancak onlar, 

peygamber olmadan önce de toplum-

lar� taraf�ndan do�ru sözlü ve dürüst, 

güvenilir, zeki ve ak�ll�, kötü i�lerden ve 

günahlardan uzak duran insanlar olarak 

bilinirler. Bu güzel özelliklerine ek ola-

rak peygamberlikle beraber Allah’tan 

ald�klar� vahyi insanlara eksiksiz bir �e-

kilde ula�t�r�rlar. 

Peygamberlerin sahip olduklar� 
ortak özellikler be� maddede 

özetlenebilir:

Peygamberler her zaman do�ru sözlü-

dürler. Bütün peygamberler peygam-

berlikten önce de peygamber olarak 

görevlendirildikten sonra da asla yalan 

söylememi�lerdir.

Peygamberlerin hepsi dürüst ve güvenilir 

ki�ilerdir. Emanete asla hainlik etmezler.

S�dk

Emanet

Peygamberlerin hepsi Allah’tan ald�klar� 

vahyin tamam�n�, eksiksiz bir �ekilde ve 

ald�klar� hâliyle insanlara ula�t�rm��lard�r.

Tebli�

Peygamberlerin hepsi son derece ak�ll� ve 

zeki insanlard�r.

Fetanet

Peygamberlerin hepsi günah ve kötülük-

lerden uzak tutulmu�lard�r.

�smet

Peygamberlerin en temel görevi Allah’�n 

kendilerine yükledi�i tebli� sorumlulu�u-

dur. Bu sebeple peygamberler iyi, do�ru 

ve güzel olan her �eyin insanlar aras�nda 

kabul görmesi ve uygulamaya konulmas� 

için canla ba�la çal��m��lard�r. �nsanlara 

birer ö�retmen olmu�lar, onlar� e�itmi�-

ler, her türlü kötülükten insanlar� ar�nd�rarak güzel ahlâk�n insanlar aras�nda yayg�n-

la�mas� için çaba harcam��lard�r. Allah’�n kendilerine verdi�i görevi O’nun yard�m�yla, 

azim ve sab�rla eksiksiz bir �ekilde yerine getirmi�lerdir.
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Peygamberlere �man 

4 Kur’an’da �simleri Geçen PeygamberlerKur’an’da �simleri Geçen Peygamberler

1. Hz. Âdem (as)
Kur’an’da ad� 25 defa 

geçmektedir. �lk insan, ilk 
peygamber, ilk örtünen, topra�� ilk 

i�leyen ve “es-selamu aleyküm” 
�eklindeki selam� ilk verendir.

2. Hz. �dris (as)
Kur’an’da ad� 2 defa 

geçmektedir. Astronomi ve 
matematikle ilk u�ra�an, ilk defa 

i�ne ile diki� diken ve elbise yaparak 
giyen, ölçü ve tart� aletlerini ilk 

defa kullanand�r.
u aleyküm”

verendir.
giyen, ölçü v

defa k

4. Hz. Hud (as)
Kur’an’da ad� 10 defa 

geçmektedir. Kur’an’�n 11. 
suresi onun ad�n� ta��maktad�r. 

Ya�ad�klar� yer olan �rem �ehrinde, 
yüksek binalar in�a etme 

yar���na girmi� Âd kavmine 
gönderilmi�tir. Ticaretle 

u�ra�m��t�r.

�

3. Hz. Nuh (as)
Kur’an’da ad� 43 defa 

geçmektedir. Kur’an’�n 71. suresi 
onun ad�n� ta��maktad�r. Kavminden 
kendisine çok az ki�i iman etmi�tir. 

Kar�s� ve çocuklar�ndan biri de 
iman etmeyenler aras�ndad�r. 

950 ya��na kadar 
ya�am��t�r.

5. Hz. Salih (as)
Kur’an’da ad� 8 defa 

geçmektedir. Da�lar� ve 
yüksek kayalar� oyarak in�a 
ettikleri görkemli evleriyle 

ünlü Semud kavmine 
gönderilmi�tir. Ticaretle 

u�ra�m��t�r.

6. Hz. �brahim (as)
Kur’an’da ad� 69 defa 

geçmektedir. Kur’an’�n 14. 
suresi onun ad�n� ta��maktad�r. 
O�lu Hz. �smail (as) ile birlikte 

Kâbe’yi in�a etmi�tir. Çok 
misafirperver biriydi. 

Kurban kesmeyi bize o 
ö�retmi�tir.

7. Hz. Lût (as)
Kur’an’da ad� 27 

defa geçmektedir. Hazreti 
�brahim’e (as) iman eden ilk 
ki�idir, onunla birlikte hicret 

edenlerdendir.

u����ra�m��t�r.

8. Hz. �smail (as)
Kur’an’da ad� 12 defa 

geçmektedir. Çobanl�k yapm��t�r. 
Ayr�ca ata binme, ok atma ve avc�l�k 
konusunda da hünerlidir. Babas� Hz. 
�brahim (as) ile birlikte Kâbe’yi in�a 
etmi�tir. Hacla ilgili pek çok merasim 

ve kurban kesme konular�nda 
Hz. �brahim (as) ile birlikte 

Müslümanlara örnek olmu�tur. 
Hz. Muhammed (as) onun 

soyundan gelmektedir.

9. Hz. �shak (as)
Kur’an’da ad� 15 

defa geçmektedir. Hz. 
�brahim’in (as) o�ludur. 

Kur’an’da ad� geçen 
ve �srailo�ullar�na 
gönderilen, bütün 
peygamberlerin 

atas�d�r.

o  

10. Hz. Yakub (as)
Kur’an’da ad� 16 defa geç-

mektedir. Hz. �brahim’in (as) 
torunudur. Evlat ac�s� ve evlat 

ihaneti ile imtihan edilmi�tir. O�lu 
Hz. Yusuf ’un (as) ac�s� dolay�s�yla 
gözleri kapanm��, sonra ona ka-

vu�mas�yla yeniden aç�lm��t�r.

dolay�s�yla 
a ona ka-
ç�lm��t�r.

11. Hz. Yusuf  (as)
Kur’an’da ad� 27 defa geçmektedir. 

Kur’an’�n 12. suresi onun ad�n� ta��maktad�r. 
Kendisine rüyalar� yorumlama yetene�i 

verilmi�tir. Bu bilgi ve yetene�i sayesinde M�s�r’a 
yönetici olmu�tur. Kur’an’da toplu olarak 
bir surede, ba�tan sona anlat�lan tek k�ssa 
onunkidir. Bu k�ssa Kur’an’da “k�ssalar�n en 

güzeli” olarak nitelenmi�tir. 
26

�lk peygamber Hz. Âdem (as) ile son peygamber Hz. Muhammed (as) aras�nda pek 
çok peygamber gönderilmi�tir. Kur’an-� Kerim’de ad� geçen peygamberler 25 tanedir: 
Âdem, �dris, Nuh, Hud, Salih, �brahim, Lût, �smail, �shak, Yakub, Yusuf, �uayb, Harun, 
Musa, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, �lyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, �sa, Mu-
hammed.
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12. Hz. �uayb (as)
Kur’an’da ad� 11 defa geçmektedir. 

Hitabet yetene�inden ötürü 
“Peygamberlerin Hatibi” olarak an�lm��t�r. 

Ölçü ve tart�da hile yapan Medyen ve 
Eyke halk�na gönderilmi�tir.

13. Hz. Musa (as)
Kur’an’da ad� 136 defa 
geçmektedir. Kur’an’da 

kendisinden ve mücadelesinden en 
çok bahsedilen peygamberdir. 

Hz. �uayb’�n (as) 
damad�d�r. 

14. Hz. Harun (as)
Kur’an’da ad� 20 

defa geçmektedir. Hz. 
Musa’n�n (as) karde�idir. 
Onun yard�mc�s� olarak 

görevlendirilmi�tir. Güzel 
konu�mas� ve hitabet 
yetene�i, en güçlü 

özelli�idir. 

Eyke halk�na göndeerilmi�tir.

15. Hz. Davud (as)
Kur’an’da ad� 16 defa 

geçmektedir. Sesi o kadar güzeldi 
ki sesine da�lar ve ku�lar e�lik 

ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda 
bir asker olarak sava�m��, daha sonra 

Allah’�n kendisine verdi�i peygamberlik 
ve hükümdarl�kla birlikte �srailo�ullar�na 

kral olmu�tu. Demirciydi.

16. Hz. Süleyman (as)
Kur’an’da ad� 17 defa 

geçmektedir. Babas� Hz. 
Davud’dur (as). Bütün canl�larla 
konu�abilme yetene�ine sahipti. 

Emrinde bütün canl�lar� 
çal��t�rabilirdi. Ordusunda 

rüzgârlar, cinler, insanlar ve 
ku�lar vard�.

17. Hz. Eyyub (as)
Kur’an’da ad� 4 defa 
geçmektedir. Çok a��r 
bir hastal�k geçirmi�, 

sabr�yla sembol 
olmu�tur.

18. Hz. Zülkifl (as)
Kur’an’da ad� 2 defa geç-

mektedir. Hz. Eyyub’un (as) 
o�ludur. Sabreden, Allah’�n 
rahmetine ula�an ve salihler-

den oldu�u bildirilen pey-
gamberlerdendir. 

19. Hz. Yunus (as)
Kur’an’da ad� 4 defa geçmektedir. Kur’an’�n 10. 

suresi onun ad�n� ta��maktad�r. Gönderildi�i halk�n kendisinin 
davetine ald�rmamas� üzerine ya�ad��� �ehri terk etmi�tir. Bindi�i 

gemiden denize at�lm��, bir bal�k taraf�ndan yutulmu� ve bir mucize 
olarak kendisini yutan bal���n midesinde ya�am��t�r. Hatalar� için 
samimi olarak tövbe etmi�, Allah’�n affetmesi üzerine yeniden 

�ehrine dönmü�tür. Bundan sonra toplumunun tamam� 
kendisine iman etmi�tir ve bu özelli�e sahip tek 

peygamberdir.

20. Hz. �lyas (as)
Kur’an’da ad� 3 defa 
geçmektedir. Ba’l adl� 

bir puta tapan topluma 
peygamber olarak 

gönderilmi�tir.

21. Hz. Elyesa (as)
Kur’an’da ad� 2 defa geçmek-
tedir. Hz. �lyas’a (as) yard�mc� 
olmak üzere gönderilmi�tir.

22. Hz. Zekeriyya (as)
Kur’an’da ad� 7 defa geçmektedir. 

Hazreti Süleyman’�n (as) soyundand�r. 
Kudüs’te Hz. Meryem’in himayesini 

üstlenmi�, ona koruyuculuk yapm��t�r. 
�srailo�ullar� taraf�ndan �ehit 

edilmi�tir.

23. Hz. Yahya (as)
Kur’an’da ad� 5 defa geçmek-

tedir. Hz. Zekeriyya’n�n (as) o�lu-
dur. Ad� daha önce hiç kullan�lma-
m�� bir isimdir ve Allah taraf�ndan 
konulmu�tur. Hazreti �sa’n�n (as) 

müjdecisidir. 

24. Hz. �sa (as)
Kur’an’da ad� 25 defa 
geçmektedir. Babas�z 

olarak do�mu�tur. Daha 
be�ikteyken konu�mu�tur. 

Ölüleri diriltmi�, hastalar� ve 
körleri iyile�tirmi�tir. Onun 

do�du�u sene miladî 
takvimin ba�lang�c� 

kabul edilir.

25. Hz. Muhammed (as)
Kur’an’da ad� 4 defa 

geçmektedir. Kur’an’�n 
47. suresi onun ad�n� 

ta��maktad�r. Son 
peygamberdir.

27
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ÇENGEL BULMACAYA YERLE�T�RMECE
A�a��daki peygamber isimlerini çengel bulmacaya yerle�tiriniz.

5 harfliler

DAVUD 

EYYUB

HARUN

İDRİS

İLYAS

İSHAK

SALİH

ŞUAYB

YAHYA

YAKUB

YUNUS

YUSUF

6 harfliler

ELYESA
İSMAİL

HUD
İSA
LÛT
NUH

3 harfliler

ÂDEM
MUSA

4 harfliler

7 harfliler

İBRAHİM
ZÜLKİFL

8 harfliler
MUHAMMEDSÜLEYMAN

�

9 harfliler

ZEKERİYYA

ÂDEM
MUSA

4 harfliler ZÜLKİFL

8 harfliler
MUHAMMEDSÜLEYMAN

�

9 harfliler

ZEKERİYYA

U
M

A
M
M
E
D

H
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3. ÜN�TE

Ahirete �man 

OKUMA PARÇASI

30

Zehra sordu:

Gülleri hiç solmayan,
Kokusu kaybolmayan,
�nsanlar� ölmeyen
Bir ülke yok mu, anne?

Zehraa ssoorrdu:

ASIL YURDUMUZASIL YURDUMUZ

Annesi �öyle cevap verdi:

Bizim as�l yurdumuz
Cennetimiz var, k�z�m.
Gülleri solmaz, çünkü
Her günü bahar, k�z�m.

Beyaz gülü kar gibi,
K�rm�z�s� nar gibi,
Kokla beni der gibi
�nsana bakar, k�z�m.

Orda her �ey olacak.
Mutluluk kucak kucak.
�nsanlar ya�ayacak
Sonsuza kadar, k�z�m.

(M. Ya�ar Kandemir, Âhirete �nan�yorum)



2. KUR

�tikat

1 Ahiret Gününe �man ve ÖnemiAhiret Gününe �man ve Önemi

Derler ki: “Hayat ancak dünya hayat�m�zd�r. Art�k biz bir daha 
diriltilecek de de�iliz.”

Rablerinin huzurunda durdurulduklar� vakit (hâllerini) bir görsen!
(Allah) diyecek ki: “Nas�l, �u (dirilmek) gerçek de�il miymi�?”
Onlar, “Evet, Rabbimize ant olsun ki gerçekmi�.” diyecekler.
(Allah), “Öyleyse inkâr etmekte oldu�unuzdan dolay� tad�n 

azab�!” diyecek.
Allah’�n huzuruna ç�kmay� yalanlayanlar gerçekten ziyana 

u�ram��t�r. Nihayet onlara ans�z�n o saat (k�yamet) gelip çat�nca 
bütün günahlar�n� s�rtlar�na yüklenerek “Hayatta yapt���m�z 
kusurlardan ötürü vay hâlimize!” diyecekler. Dikkat edin, 

yüklendikleri günah yükü ne kötüdür!
Dünya hayat� ancak bir oyun ve bir e�lencedir. Elbette ki ahiret 

yurdu Allah’a kar�� gelmekten sak�nanlar için daha hay�rl�d�r. Hâlâ 
ak�llanmayacak m�s�n�z?

(6 / En’âm  Suresi, 29-32. ayetler)

A
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Gökleri, yeri ve ikisi aras�ndaki 

her �eyi yaratan Allah’t�r. Can-

l�, cans�z bütün varl�klar� ve ta-

bii ki hayat� ve ölümü de yara-

tan Allah’t�r. Canl� olan her �ey 

gibi insan da dünyaya gelir, bir 

süre ya�ar ve ölür.

Ahiret hayat�, herkesin yeniden 

dirilece�i ve adaletle yarg�la-

naca�� günle ba�layan ebedî 

ya�ant� yeridir. �yi olan ve iyilik 

yapanlar ile kötü olan ve kötü-

lük yapanlar�n ayr��acaklar� ve 

yapt�klar�n�n kar��l�klar�n� ala-

caklar� yerdir ahiret yurdu.

Ahirete �man Eden �nsan…

� �yi ya da kötü, büyük veya küçük yapt��� hiçbir �eyin kar��l�ks�z kalma-
yaca��n� bilir. Bu sebeple sürekli olarak söz ve davran��lar�n� öz dene-
timden geçirir.

� Allah’�n cennette kendisi için haz�rlad��� nimetlere kavu�mak ve 
O’nun sevgisinden mahrum kalmamak için buyruklar�n� yerine getir-
meye çal���r.

� Dünya hayat�n�n bir tarla, ahiretin de ürün toplama zaman� oldu�unu 
bilir; dünyadaki hayat�n� en güzel �ekilde de�erlendirmeye çal���r.

� Hayat�n insan ya�ant�s� aç�s�ndan geçici bir durak 
oldu�unu bilir. Bugün ölecekmi� gibi ahiret haz�r-
l��� yapar, hiç ölmeyecekmi� gibi dünyadaki i�leri 
için çaba gösterir.

� Herkesin hakk�n� alaca�� bir günün mutlaka gele-
ce�ini bilir; kimseye haks�zl�k yapmaz.

Kim de mümin olarak ahireti 
ister ve ona ula�mak için gere�i 

gibi çal���rsa i�te bunlar�n 
çal��malar�n�n kar��l��� verilir.  

(17 / �srâ Suresi, 19. ayet)

A



3 �nsan�n Yapt�klar�ndan Sorgulanmas��nsan�n Yapt�klar�ndan Sorgulanmas�

3. ÜN�TE

Ahirete �man 

ba’s: Öldükten sonra yeniden dirilme.

ha�ir: �nsanlar�n hesap vermek üzere Allah’�n huzuruna toplanmas�.

mah�er: �nsanlar�n dünya hayat�nda yapt�klar�n�n hesab�n� verecekleri yarg�lama yeri.

sûr: �srâfîl taraf�ndan üfürülecek boru. Hz. Peygamber (as), sûrun, üflenen bir boru oldu�unu bildirmi�tir. 

Fakat bu borunun nas�l bir �ey oldu�u insanlar taraf�ndan bilinemez.

2 Ölüm ve Ölümden Sonra DirilmeÖlüm ve Ölümden Sonra Dirilme

32

Mah�er meydan�nda insanlara amel defterleri da��t�l�r. Kirâmen Kâtibîn ad� verilen 

melekler taraf�ndan yaz�lan bu defterler hakk�nda Kur’an’da �öyle buyurulur: “Kitap 

ortaya konur. Suçlular�, kitab�n içindekilerden korkuya kap�lm�� görürsün. ‘Eyvah bize! 

Bu nas�l bir kitapt�r ki küçük, büyük hiçbir �ey b�rakmadan hepsini say�p dökmü�!’ derler. 

Onlar bütün yapt�klar�n� kar��lar�nda bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” (18 

/ Kehf Suresi, 49. ayet)

Sonra insanlar Allah taraf�ndan hesaba çekilirler, herkes bu sorgulamadan geçer. Buna 

sual denir. Ard�ndan, yap�lan iyilikler ve kötülükler ilâhî adalet ölçüsüyle tart�l�r (mizan). 

Hesap, sual ve mizanda kesinlikle adaletsizlik yap�lmaz, her �ey en ince ayr�nt�s�na va-

r�ncaya kadar de�erlendirme kapsam�na al�n�r. Ufac�k da olsa “iyi” ve “kötü” her �ey 

kar��l���n� bulur.

Hayat denen yolculuk çe�itli önemli duraklara sahiptir: bebeklik, çocukluk, gençlik, yeti�-

kinlik, ihtiyarl�k gibi. Ölüm, “hayat” denen yolculu�un bu dünyadaki son dura��d�r. Ebedî 

hayat olan ahiretin ise ba�lang�c�… Yeni hayat�n ilk mekân� kabirdir. Kabir hayat� ölümle 

ba�lar ve yeniden dirili�e kadar devam eder. Kabir hayat�na “berzah” da denilir.

Her yarat�lm���n bir sonu oldu�u gibi evrenin de bir sonu vard�r. Evrenin varl���n�n son 

bulmas�na k�yamet denir. K�yametin ne zaman olaca��n� sadece Allah bilir. O ans�z�n geli-

verecektir. K�yamet, �srâfîl’in sûra ilk üfürü�üyle kopacakt�r. Allah’�n diledikleri hariç gök-

lerde ve yerde olan her �ey sûrun deh�etinden sars�lacak, evrendeki düzen alt üst olacak 

ve k�yamet kopmu� olacakt�r. �srâfîl’in sûra ikinci üfürü�üyle insanlar yeniden dirilecek 

(b’as) ve yarg� yerinde (mah�er), Allah’�n huzurunda bir araya toplanacaklard�r (ha�ir).



OKUMA PARÇASI

2. KUR

�tikat

4 Cennet ve CehennemCennet ve Cehennem

33

Hesap sonras�nda iyilikleri ve sevaplar� a��r gelenler cennete, kötülükleri ve günahlar� 

a��r gelenler cehenneme giderler. Cennet, e�i benzeri bulunmayan çe�it çe�it ödüllerin, 

her türlü nimetin bulundu�u, güzelliklerin, mutluluklar�n oldu�u sonsuzluk yurdudur. 

Orada ne yak�c� s�cak ne donduru-

cu so�uk vard�r. Cennette herkese 

gözünün gördü�ü ve can�n�n çekti�i 

her �ey ikram edilir. Cehennem ise 

s�k�nt�lar�n, azaplar�n, mutsuzluklar�n 

mekân�d�r. Rabbimiz bizleri cehen-

nem azab�ndan korusun ve cennetiy-

le mükâfatland�rs�n. Âmin.

Peygamberimize cennet (as) nimetlerini sordular.

�öyle cevap verdi:

- Allah diyor ki:

 “Kullar�ma, cennette,

 hiçbir gözün görmedi�i,

 hiçbir kula��n duymad���,

 hiçbir insan�n akl�na hayaline gelmeyen 

 en güzel nimetleri haz�rlad�m.”

Hadis-i �erif

A�açlar yaprak döker

Yeniden açmak için

Sonra döner çiçe�e

Kokular saçmak için

Beden çürür, yok olur

Dünyadan kaçmak için

Yeniden hayat bulur

Sonsuza göçmek için

Mah�erde bir tela� var

S�rat� geçmek için

Cehennemi görmeden

Cennete uçmak için

Mümin yan�p tutu�ur

Kevserden içmek için

Dünyada ekti�ini 

Ahrette biçmek için

DÖNME DOLAP
DÖNME DOLAP

(M. Ya�ar Kandemir, Âhirete �nan�yorum)
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Haz�rl�k Sorular�

1. Be� vakit namaz d���nda k�l�nan namazlardan hangilerini biliyorsunuz?
2. Bir cenazenin ard�ndan neler yap�l�r?
3. Be� vakit namaz günlük, cuma namaz� haftal�k namazlard�r. Peki, y�ll�k 

namazlar hangileridir? Y�lda kaç kere k�l�n�r?
4. Teravih namaz�na hiç kat�ld�n�z m�? Bu namazda di�erlerinden farkl� olarak 

neler yap�lmaktad�r? Anlat�n�z.

1. Oruç tutmakla aç kalmak, diyet yapmak, perhiz uygulamak aras�nda ne gibi 
bir fark vard�r?

2. A�a��daki kelimeleri s�raya diziniz ve niçin böyle s�ralad���n�z� aç�klay�n�z. 
 �ftar     Sahur     �msak     Teravih
3. Türkçemizde ramazanda Allah r�zas� için bir �ey yiyip içmemeyi ifade etmek 

için “oruç tutmak” tabiri kullan�l�r. Sizce niçin “oruç k�lmak”, “oruç yapmak” 
gibi ifadeler de�il de “oruç tutmak” ifadesi kullan�lmaktad�r?
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2. Teravih Namaz�

3. Cenaze Namaz�

ÜN�TE

2
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I. Bayram Namaz�
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ÜN�TE

2
1. Oruç Nedir?

2 Oruç Tutman�n Öne



Bayram namazlar� y�lda iki kez, Ramazan ve Kurban bayramlar�nda cemaatle iki rekât ola-

rak k�l�n�r. Bayram namaz�n�n vakti, güne�in do�mas�ndan sonra zeval vaktine kadard�r. 

1. ÜN�TE

Namaz K�l�yoruz

fecr: Güne�in do�mas�ndan önce beliren tan yeri a�armas�, �afak sökmesi, gün a�armas�. 

zeval vakti: Güne�in tepe noktas�n� geçme zaman�. Zeval vaktine kadar her �eyin gölgesi bat�ya do�ru 

dü�erken bu vakitten sonra do�uya do�ru dü�meye ba�lar.
38

1 Bayram Namaz�Bayram Namaz�

Bayram Namaz�n�n K�l�n���

� Her iki bayram namaz� da ayn� �ekilde k�l�n�r. Tek fark, niyet edilirken hangi bay-

ram�n namaz�n�n k�l�nd���n�n belirtilmesidir. Ramazan Bayram� namaz� k�laca��m�z 

zaman �öyle niyet ederiz: “Allah r�zas� için Ramazan Bayram� namaz� k�lmaya niyet 

ettim, uydum haz�r olan imama.” Ard�ndan ellerimizi kald�r�r ve kulaklar�m�za götü-

rürüz. Ellerimizi kulaklar�m�za kald�r�rken “Allahu ekber” deriz.

� Ellerimizi ba�lar�z. Hem imam hem de cemaat sessizce Sübhâneke duas�n� okur.

� Sübhâneke duas�n�n okunmas�n�n ard�ndan imam ellerini kald�rarak seslice üç defa 

tekbir al�r; cemaat de bu tekbirleri sessizce al�r. Birinci ve ikinci tekbirlerde ellerimizi 

yana salar, üçüncüden sonra salmadan ba�lar�z.

� �mam içinden eûzü besmele çeker, sesli bir �ekilde Fâtiha Suresi’ni okur. Ard�ndan 

bir sure veya birkaç ayet okur. Cemaat ise okumay�p susar ve dinler.

� “Allahu ekber” diyerek rükûya gideriz.

� Rükûnun ard�ndan secdeye var�r�z. 

� Secdeden tekrar aya�a kalkar�z ve imam içinden besmele çeker, sesli bir �ekilde 

Fâtiha Suresi’ni okur. Ard�ndan bir sure veya birkaç ayet okur. Cemaat yine okuma-

y�p susar ve dinler.

� �mam okumas�n� bitirince ilk rekâtta oldu�u gibi cemaatle beraber üç defa tekbir 

al�r. Tekbirler al�n�rken ellerimizi ba�lamaz, yanlara salar�z. Ard�ndan “Allahu ekber” 

diyerek rükûya var�r�z.

� Rükû ve secdeyi, usulüne uygun olarak yapt�ktan sonra otururuz. Otururken 

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

� Dualar�n okunmas� bitince selam veririz. Böylece iki rekâtl�k bayram namaz� bitirilmi� olur.

� Namazdan sonra imam minbere ç�k�p hutbe okur. Hutbeye ba�larken te�rik tekbiri 

getirir ve cemaat de buna e�lik eder.

� Kurban Bayram�’n�n arefe günü sabah namaz�ndan ba�layarak bayram�n dördüncü 

günü ikindi namaz�na kadar (ikindi namaz� dâhil) 23 vakitte farz namazlardan sonra 

te�rik tekbiri getirilir.



2. KUR

�badet

Teravih namaz�, ramazan ay�n da k�l�nan sünnet bir namazd�r. Teravih, orucun de�il ramazan 
ay�n�n sünnetidir. Bundan dolay� herhangi bir sebeple oruç tutamayanlar da teravih namaz� 
k�labilirler. Teravih namaz�n�n vakti, yats� namaz�n�n k�l�nmas�ndan sonra ba�lar, fecrin do-
�u�uyla sona erer. Teravih namaz�, yats� namaz� (4 rekât ilk sünnet, 4 rekât farz, 2 rekât son 
sünnet) k�l�nd�ktan sonra yirmi rekât olarak k�l�n�r. Vitir namaz� ise en son k�l�n�r.

Teravih Namaz�n�n K�l�n���

Teravih namaz�, dört rekâtta veya iki rekâtta bir se-
lam verilerek k�l�n�r. �ki rekâtta bir se lam verilirse sa-
bah namaz�n�n sünneti gibi, dört rekâtta bir selam 
verilirse yats� namaz� n�n sünneti gibi k�l�n�r. Yani 
dört rekâtta bir selam verilerek k�l�nd���nda birin-
ci oturu�ta Ettehiyyâtü duas�ndan sonra Salli ve 
Barik dualar� da okunarak üçüncü rekâta kalk�-
l�r. Üçüncü rekât�n ba��nda da Sübhâneke duas� 
okunur. Her selam veri�ten sonra biraz dinleni-
lir. Bu dinlenme esnas�nda dualar edilir.

Teravih hem yaln�z olarak hem de cemaatle 
k�l�nabilir. Cemaatle k�l�nd���nda imam k�raati 
seslice yapar, cemaat ise susup dinler.

39

2 Teravih Namaz�Teravih Namaz�

Te�rik Tekbiri 

Allah büyüktür. Allah büyüktür.

Allah’tan ba�ka hiçbir ilâh yoktur.

Allah büyüktür. 

Allah büyüktür.

Hamd Allah’a mahsustur.



farz-� kifaye: Müslümanlar�n tek tek de�il topluca sorumlu olduklar�, ama içlerinden bir veya birkaç ki�i-

nin yapmas�yla di�erleri üzerinden o ibadetle ilgili sorumlulu�un kalkt��� yükümlülüktür. 

1. ÜN�TE

Namaz K�l�yoruz

1. Tekbir Í Sübhâneke duas�

2. Tekbir Í Salli ve Barik dualar�

3. Tekbir Í Cenaze duas�

4. Tekbir ve Selam

40

Ölen bir insan için yap�lmas� gereken görevler onu y�kamak, kefenlemek ve cenaze na-
maz�n� k�lmakt�r. Cenaze namaz�, ölü y�kan�p kefenlendikten sonra k�l�n�r. Cenaze namaz�, 
farz-� kifaye bir namazd�r. Bir grup (hatta bir tek) Müslüman�n yerine getirmesiyle bu iba-
det gerçekle�tirilmi� olur. Di�erleri üzerinden bu namaz�n yükümlülü�ü kalkar. Cenaze 
namaz�, ölen için dua etmek amac�yla k�l�n�r. Cenaze namaz� ayakta k�l�n�r, rükû ve secde 
yap�lmaz. Cenaze namaz�nda ilk tekbir d���nda eller kald�r�lmaz. Di�er namazlar� bozan 
durumlar cenaze namaz�n� da bozar.

Cenaze Namaz�n�n K�l�n���

� Cenaze, musalla ta��n�n üzerinde bulunur. 
�mam, cenazenin gö�üs hizas�nda cemaa-
tin önünde durur. Cemaat de onun arka-
s�nda saf tutar.

� “Niyet ettim Allah için namaza, ölü için dua-
ya, er ki�i (kad�n ise “hatun ki�i” denir) niye-
tine, uydum imama.” �eklinde niyet edilerek imama uyulur.

� Tekbir al�n�r, namaza ba�lan�r.

� Hem imam hem de cemaat taraf�ndan sessizce Sübhâneke duas� “ve celle senâük” k�s-
m�yla birlikte okunur.

� Eller kald�r�lmadan imam seslice, cemaat ise gizlice “Allahu ekber” der ve sonra sessizce 
Salli ve Barik dualar� hem cemaat hem de imam taraf�ndan okunur.

� Yine eller kald�r�lmadan imam sesli, cemaat ise sessiz olarak üçüncü kez “Allahu ekber” 
der ve sonra sessizce hem cemaat hem de imam taraf�ndan cenaze duas� okunur. Ce-
naze duas�n� ezbere bilmeyenler bildi�i ba�ka bir dua ayetini okur.

� Bu duadan sonra dördüncü defa tekrar “Allahu ekber” denilerek tekbir al�n�r. Tekbirden 

sonra önce sa�a ve sonra sola selam verilerek namaz bitirilir.

3 Cenaze Namaz�Cenaze Namaz�



OKUMA PARÇASI

2. KUR

�badet

Ahmet Mercan
(Birdirbir Dergisi, Mart 2007)

Ablam namaz k�l�yor, 
Ben k�l�nca gülüyor.
Sebebi belli de�il,
Sizce neden gülüyor? 

Neymi�, ben küçükmü�üm,
Namazda konu�mu�um.
Sadece “Çekil” dedim,
Bir de g�d�klay�nca
Az bir �ey gülüverdim.

Günde be� vakit namaz, 
Kim demi� ben k�lamam? 
Küçükler de �ükreder,
Sordum, söyledi babam.

Yok, abdest almam���m.
Dur, bitsin bir namaz�m, 
Abdesti de al�r�m.
Güldü, dedi ki, “Olmaz!” 

Abdest al�n�rm�� önce, 
Gülmeden söylesene,
Duyana duymayana,
Ko�up yeti�tirmesene.

Ablan varsa derdin var. 
Kalk�p abdest alay�m,
Bari dua edeyim 
Hem ona hem Müslümanlara. 

ABLAMA 
DUA

41



1. ÜN�TE

Namaz K�l�yoruz
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K�M, NEREDE, HANG� NAMAZI
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2. KUR

�badet
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Ahmet

Ay�e

Burak

Te
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Teravih

Cuma

Cenaze

 Kim? Nerede? Hangi Namaz?

�puçlar�:
• Teravih namaz�n� k�lan, erkek 

de�ildir.

• Ahmet, Ankara’da oturmaktad�r.

• Ay�e, �stanbul’da oturmamaktad�r.

• �stanbul’da oturan cuma namaz� 
k�lm��t�r.

• Gaziantep’te oturan teravih namaz� 
k�lm��t�r.

Ahmet, Ay�e ve Burak farkl� �ehirlerde 
oturmaktad�rlar. Her biri farkl� zamanlarda farkl� bir 

namaza kat�lm��t�r. Acaba kim, nerede, hangi namaz� 
k�lm��t�r? �puçlar�ndan yararlanarak bulunuz!

KILMI�TIR?
Ahmet, Ay�e ve Burak farkl� �ehirlerde 

turmaktad�rlar. Her biri farkl� zamanlarda farkl� bir 
amaza kat�lm��t�r. Acaba kim, nerede, hangi namaz�

, NEREDE, HANG� NAMAZI
K�M, NEREDE, HANG� NAMAZI

pp

o
na

Sonuca ula��rken en önemli kural� 

akl�n�zdan ç�karmay�n:

Tablonun her bir bölmesinin her sat�r ve 

sütununda sadece bir EVET (E) olabilir. Yani 

bir EVET’i buldu�unuzda 

o kareye E’yi yerle�tirebilir 

ve onun bulundu�u 

sat�r ve sütundaki di�er 

kareleri HAYIR (H) ile 

doldurabilirsiniz.  
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Ramazan ay� boyunca oruç tutmak �slâm’�n be� �ar-

t�ndan biridir. �slâm’�n temel ilkelerinden olan oruç, 

bedenle yap�lan ibadetlerdendir. �slâm’a göre oruç 

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

kadar Allah r�zas� için ibadet maksad�yla yemek, 

içmek gibi dav-

ran��lardan uzak 

durmak” de-

mektir. Oruç bir ibadettir ve bundan dolay� da bu bilinç 

ve amaçla gerçekle�tirilmesi gerekir. Ak�ll� ve ergenlik 

ça��na gelmi� her Müslüman�n oruç tutmas� farzd�r. 

2. ÜN�TE

Oruç Tutuyoruz

B�L�YOR MUYDUNUZ?

Oruç kelimesinin Arapças� olan 

savm ve siyam kelimelerinin 

“sab�rl� olmak ve günahlardan 

kaç�nmak” anlam�na geldi�ini 

biliyor muydunuz?

2 / Bakara Suresi, 183. ayet

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

k�l�nd�.

A

Allah’�n bize emretti�i ibadetleri yaparken tek amaç Allah’�n r�zas�n� kazanmakt�r. Bütün 

varl�klar� yaratan Allah, emretti�i ibadetlerde hiç �üphesiz hem birey hem de toplumla 

ilgili birçok fayda var etmi�tir. Oruç da böyledir.

Orucun insan üzerinde olu�turdu�u en büyük etki, insan�n kendini e�iterek güçlü bir 

irade sahibi olmas�na katk� sa�lamas�d�r. Böylece insan, Allah u�runa pek çok zorlu�a 

katlanabilece�ini, iradesini güçlendirerek kendi s�n�rs�z istek ve zevklerini dizginleyebile-

ce�ini ö�renmi� olur. Oruçlu ki�i Allah’�n r�za-

s�n� elde etmek için açl�k ve susuzlu�a dayan�r. 

Böylece tahammül ve sab�r s�n�rlar�n� geni�letir. 

Nitekim Hz. Peygamber (as) “Oruç, sabr�n yar�-

s�d�r.” buyurur. Ayr�ca yemek içmek gibi insan 

için çok önemli ve vazgeçilemez bir ihtiyaç, bir 

ay boyunca Allah emretti�i için s�n�rland�r�lm�� 

olur. Bu da insanda “Kendi istek ve irademle 

zorunlu bir ihtiyaçtan uzak durabiliyorum. De-

mek ki kötü ve çirkin davran��lardan da uzak 

durabilirim.” dü�üncesini olu�turur. Böylelikle 

oruç insanda güzel bir ahlâka sahip olman�n 

kap�lar�n� açar.
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2 Oruç Tutman�n ÖnemiOruç Tutman�n Önemi



2. KUR

�badet

Hz. Peygamber (as), oruçlu iken nas�l davran�lmas� gerekti�ine dair �u tavsiyede bulunur: 

“Birisi size sata�acak olursa ‘Ben oruçluyum’ deyin.” Oruç Allah’a kar�� samimiyeti ve kullu-

�u peki�tirir. Sahip olunan nimetlerin fark�na var�lmas�n� ve insanlar aras�nda dayan��ma 

ve yard�mla�ma ruhunun güçlenmesini sa�lar. Oruç tutarak açl�k ve susuzlu�un ne demek 

oldu�u ö�renilir. Allah’�n verdi�i nimetlerle yetinme ve kanaat sahibi olma gibi önemli bir 

nitelik kazan�lm�� olur. Oruç, sahip olunan imkân ve nimetlerin fark edilmesine, ihtiyaç sa-

hibi insanlar�n durumunun dü�ünülmesine ve onlara yard�m edilmesine zemin haz�rlar. 

Peygamberimizin (as) “Bir kimse inanarak ve kar��l���n� sadece Allah’tan bekleyerek oruç 

tutarsa onun geçmi� günahlar� ba���lan�r.” hadisi bir müjdedir. Oruç tutan insan geri 

kalan hayat�nda temiz bir sayfa açm�� olur, kendini günahlardan ve kötülüklerden uzak 

tutmaya çal���r.

Oruç, ayr�ca sa�l�k aç�s�ndan da birtak�m faydalar sa�lar. On bir ay boyunca durmaks�z�n 

çal��an vücut, âdeta bir ayl�k bir bak�ma al�nm�� olur. Nitekim Peygamberimiz (as) “Oruç 

tutun, sa�l�kl� olun.” buyurmu�tur. 

Oruç, insana on bir ay boyunca sürdürdü�ü gündelik hayat ak���n� 

de�i�tirebildi�ini gösterir. Böylece insan, kendini iyiye ve do�ruya 

yönlendirebilece�ini, hayat�nda istedi�inde de�i�iklikler olu�turabile-

ce�ini kavrar.

�msak: Oruca ba�lama zaman�na denir. Tan yerinin a�armaya ba�lama vaktidir. Sabah 

namaz� vaktinin de ba�lang�c�d�r.

�ftar: Güne�in batmas�yla birlikte orucun sona erdi�i ana denir. Ak�am namaz� vaktinin de 

girdi�i zamand�r.

Kaza: Yolculuk ve hastal�k gibi durumlardan dolay� oruç 

tutulamad���nda ramazan ay� d���nda, tutulamayan gün sa-

y�s�nca oruç tutulmas�na denir.

Fidye: Hastal�k, ya�l�l�k gibi çe�itli sebeplerden ötürü za-

man�nda tutulamayan ve özrün devam etmesinden dolay� 

daha sonra da kaza edilemeyen oruçlar için tan�nm�� bir 

kolayl�kt�r. Tutulamayan her bir gün oruç için fidye verilir. 

Fidye miktar� ki�inin bir günlük yiyece�i veya bunun para 

olarak kar��l���d�r.

Oruç ay� ramazana 

özel bir ibadet olan 

teravih namaz� için 

bk. s. 139
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3 Oruç �badetiyle �lgili KavramlarOruç �badetiyle �lgili Kavramlar



Sahur: Ertesi günkü oruca bir haz�rl�k ve niyet olarak imsaktan önceki vaktin ve bu vakitte 

yenilen yeme�in ad�d�r.

Fitre: Ramazan ay�na ve ondan elde etti�imiz berekete bir te�ekkür ifadesi olarak bayram 

namaz�ndan önce verilmesi gereken sadakaya denir. Oruç tutsun ya da tutmas�n dinimize 

göre zengin say�lan ki�ilerin fitre vermesi gerekir. Fitrenin ölçüsü bir ki�inin kendisinin ve 

ailesinin sabahl� ak�aml� bir günde yedi�i yeme�in ortalama olarak bedelidir.

�ftar zaman� gelince dua ederek oruç aç�l�r. Herkes istedi�i gibi dua edebilir. A�a��da top-

lumumuzda yayg�n olarak yap�lan bir iftar duas� örne�i verilmektedir:

2. ÜN�TE

Oruç Tutuyoruz

Allah’�m! Senin için oruç tuttum, sana inand�m, sana 
güvendim. Senin r�zk�nla orucumu açt�m ve Ramazan 

ay�n�n yar�nki orucuna da niyet ettim. Benim geçmi� ve 
gelecek günahlar�m� ba���la.
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4 Orucu Bozan Durumlardan Baz�lar�Orucu Bozan Durumlardan Baz�lar�

5 �ftar Duas��ftar Duas�

� Bilerek bir �ey yemek ve içmek. (Unutarak bir �ey yenilmesi ya da içilmesi durumunda 

oruç bozulmaz. Oruçluyken unutarak bir �ey yiyip içen bir ki�i oruçlu oldu�unu hat�r-

lay�nca hemen yeme içmeyi kesmeli ve oruca devam etmelidir. Bundan dolay� orucu 

kaza etmesi gerekmez.)

� �ftar vaktinin girdi�ini zannederek iftar etmek.

� A�za giren ya�mur, kar ve doluyu bilerek yutmak.

� Kendili�inden gelen kusmu�u bilerek yutmak. 

� Di�ler aras�nda sahurdan kalan nohut tanesinden büyük art��� bilerek yutmak.



OKUMA PARÇASI

2. KUR

�badet

Farz oruç tutmak için

Beklersin Ramazan’�.

Aylar�n sultan�d�r,

Takip eder �aban’�.

Bir günlük orucunun

�msaktir ba�lang�c�,

Sahur bitince ba�lar

“Tutmak” onun anlam�.

ORUÇ SÖZLÜ�Ü

Sahur nedir der isen

Diyeyim manas�n�:

Gece bir vakit kalkar,

Doyurursun karn�n�.

Bir günün orucunun

�ftard�r son noktas�

Ak�am ezanla ba�lar

�enlendirir sofran�

Yats� vakti k�lars�n

Teravih onun ad�

Bol bol namaz k�l�n�r

Ramazan rahmet ay�.

Alpaslan Durmu�

(Birdirbir Dergisi, Ekim 2006) 
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Oruç Tutuyoruz
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Haz�rl�k Sorular�

1. Günlük hayat�n�zda Hz. Peygamber’in (as) davran��lar�ndan hangilerini 
yapmaktas�n�z? Listeleyiniz.

2. Kur’an’da Peygamberimize (as) hitaben “Sen yüce bir ahlâka sahipsin.” 
(68 / Kalem Suresi, 4. ayet) buyurulmaktad�r. Peygamberimizin (as) yüce 
ahlâk�yla ilgili örnekler veriniz.

3. Kur’an’da gelmi� ve geçmi� bütün günahlar�n�n affedildi�i bildirilmesine 
ra�men bütün bir ömrü boyunca Peygamberimiz (as) ibadet etmeyi 
hiçbir zaman terk etmemi�tir. Buradan ç�karabilece�imiz dersler üzerinde 
dü�ünüp tart���n�z.



siyer

ÜN�TE

1

1. Kur’an-� Kerim’de Hz. Peygamber (as)

2. Hz. Peygamber’in (as) Ki�ili�i

3. Hz. Peygamber’in (as) Örnekli�inin �slâm’� 
Anlamada Rolü

ÜN�TE

1

1. Kur’an-� Kerim’de Hz. Peygamber

2. Hz. Peygamber’in (as) Ki�ili�i

3. Hz. Peygamber’in (as) Örnekli�ini
Anlamada Rolü



� Peygamberimizin (as) amcas� Hamza’n�n Müslüman olmas�. 

� Ömer b. Hattab’�n Müslüman olmas�. 

� Habe�istan’a hicret. 

� Mü�riklerin Müslümanlara kar�� boykot uygulamaya ba�lamas�.

20 Nisan 571 Pazartesi

574

575

577

578

579

594

605

610

614

616

619

620

621

622

� Sevgili Peygamberimizin (as) do�umu.

� Sütannesi Halime’ye verilmesi.

� Sütannesi tara-
f�ndan Mekke’ye 
getirilerek annesi 
Âmine’ye teslim 
edilmesi.

� Annesi Âmine’nin vefat�.

� Hilfü’l-Fudûl 
Antla�mas�’na kat�lmas�. 

� Amcas� Ebu Talib ile 
yapt��� Suriye seyahati.

� Dedesi Abdulmuttalib’in 
vefat� ve amcas� Ebu 
Talib’e emanet edilmesi.

� Hz. Hatice’ye ait tica-
ret kervan�na yönetici-
lik yapmas�. 

� Hatice annemiz ile 
evlenmesi.

� Hira Ma�aras�’nda ilk vahyi (Alak 
Suresinin ilk be� ayeti) almas�.

� Boykotun sona ermesi.

� Ebu Talib’in ve Hz. Hatice’nin vefat� (Hüzün Y�l�). 

� Taif ’e gitmesi.

� Mü�riklerin Müslümanlara yönelik 
bask� ve eziyetlerinin ba�lamas�.

� Hac mevsiminde 
Medineli bir gru-
bun Akabe’de Hz. 
Peygamber’le (as) 
görü�üp Müslüman 
olmas�.

� �sra ve mirac hadisesi, be� vakit 
namaz�n farz k�l�nmas�. 

� Birinci Akabe Biat� ve Hz. 
Peygamber’in (as) �slâmiyet’i ö�-
retmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i 
Medine’ye göndermesi.

�kinci Akabe Biat�.

Mekkeli Müslümanlar�n Medine’ye hicret etmeye ba�lamas�.

Mü�riklerin Hz. Peygamber’i (as) öldürme karar� almas�.

Hz. Peygamber’in (as) Hz. Ebu Bekir’le birlikte hicreti.

� Kâbe’nin tamiri s�ras�nda 
Hacerülesved’in yerine konulma-
s� konusunda hakemlik yapmas�.

574

� Süt i t

MEKKEMEKKE
DÖNEM�DÖNEM�

�NSANLI�IN �NSANLI�IN 
ÖNDER�N�NÖNDER�N�N
HAYATHAYAT
SERÜVEN�… SERÜVEN�… 

571

52
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h. 1/622

h. 1/623

h. 2/624

h. 3/625

h. 5/627

h. 6/628

h. 7/628

h. 8/629

h. 8/630

h. 9/630

h. 10/632

13 Rebîülevvel 11
8 Haziran 632

Pazartesi

� Kuba Mescidi’nin in�as�.

� Hz. Peygamber’in (as) Kuba’dan ayr�lmas� ve Ranuna vadisinde ilk 
cuma namaz�n� k�ld�rmas�; ayn� gün Medine’ye ula�mas�.

� Mescid-i Nebevî’nin in�as�na ba�lanmas�.

� Bedir Sava��.

� Hz. Peygamber’in (as) 
k�z� Rukiye’nin vefat�.

� Uhud Sava��.

� Muhacirlerle ensar aras�nda karde�lik ilan edilmesi.

� Medineli di�er inanç mensuplar�yla anla�ma yap�lmas�.

� Mescid-i Nebevî’nin in�as�n�n tamamlanmas�.

� Hendek Sava��.

� Hudeybiye Antla�mas�.

� Hz. Peygamber’in, (as) civar ülke yöneticileri-
ne ve kabile reislerine elçiler ve �slâm’a davet 
mektuplar� göndermesi.

� Habe� Neca�isinin Müslüman olmas�. 

� Yemen Valisi Bazan’�n müslüman olmas�.

� Hz. Peygamber’in (as) o�lu 
�brahim’in vefat�.

� Veda Hacc� ve Veda Hutbesi.

� Hz. Peygamber’in (as) k�z� Zeyneb’in vefat�.

� Hz. Peygamber’in (as) k�z� 
Ümmü Gülsüm’ün vefat�. 

� Mekke’nin fethi.

� Hz. Peygamber’in (as) o�lu �brahim’in do�umu.

� Hz. Peygamber’in (as) vefat�.

�NSANLI�IN 
ÖNDER�N�N
HAYAT
SERÜVEN�… 

MED�NEMED�NE
DÖNEM�DÖNEM�

Ac�lar�yla mutluluklar�yla, sevinçleriyle kederleriyle 63 y�la 
s��mayan bir serüven… 

Geldi, kainata ���k saçt�. Göçtü, kainata ���k saçmaya devam 
ediyor. 

571’de Mekke’de dünyam�z� �ere� endirdi. 

632’de Medine’de bedeni bu dünyay� terk etti. 

Ama O (as) bizi terk etmedi. 

O (as) hâlâ aram�zda…

��te o Seçilmi� �nsan’�n ad�mlad��� hayat yolundan

baz� ayak izleri…

Pe�inden gidenlere ne mutlu!

2. KUR

Siyer
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sahabî: Hz. Peygamber’in (as) devrine yeti�mi�, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i (as) görmü�, onun 

sohbetinde bulunmu� ve Müslüman olarak ölmü� kimse. Ço�ulu sahabe veya ashabt�r. 

Hz. Muhammed (as) Allah’�n kullar� aras�ndan seçti-
�i peygamberidir. O da bir insand�r ve di�er insanla-
r�n sahip olduklar� özelliklere sahiptir. O da bir anne 
babadan do�mu�, bir toplumda ya�am�� ve hayat�n-
da s�k�nt�larla kar��la�m��t�r. O da belli günlük i�leri-
ni yapmak ve ihtiyaçlar�n� kar��lamak zorunda kal-
m��t�r. Ancak onun peygamber olmas� ço�u zaman 
daha a��r sorumluluklar� beraberinde getirmi�tir. 

Kur’an’da s�k s�k Peygamberimizin (as) de insan ol-
du�u ve herkes gibi onun da ölece�i vurgulan�r. 
Allah’�n lütuf ve merhameti olmasayd�, onun da di�er insanlar gibi hataya dü�ebilece�i 
belirtilir. O ayn� zamanda Allah’�n Resûlü’dür ve bütün insanlara uyar�c� olarak gönderil-
mi�tir. Hz. Muhammed (as) peygamberlerin sonuncusudur. Ona (as) itaat eden Allah’a 
itaat etmi� olur. 

Peygamberimiz (as) kendisini, bitmek üzere olan bir duva-
r�n bo� kalm�� bir tu�lal�k yerini tamamlayan parças� olarak 
tan�mlam��t�r. Bununla peygamberlik halkas�n�n sonuncu-
su oldu�unu vurgulam��t�r. 

O bir peygamberdi, Allah taraf�ndan ba���lanm��t�. Buna 
ra�men Allah’�n emirlerine en çok o dikkat ederdi. Hz. 

Peygamber (as), ashab�ndan daha çok ibadet eder, gece kalkar, dua ederdi. Sahabe 
Hz. Peygamber’in (as) bu hâline çok �a��r�r, “Ey Allah’�n Resûlü! Sen zaten Allah tara-
f�ndan ba���land�n. Niçin kendini yoruyorsun?” diye sorar-
lard�. Hz. Peygamber (as) onlara �öyle cevap verirdi: “Ben 

de Allah’a çok �ükreden 
bir kul olmayay�m m�?” 

�nsanlar ona sayg�lar�n� 
abart�l� tav�rlarla göster-
diklerinde k�zar, kendisinin de onlar gibi bir insan 
oldu�unu s�k s�k hat�rlat�rd�. �nsanlar� incitmekten 
korkar, “Ey Rabbim! Ben de bir insan�m. Taraf�m-
dan birine eziyet edilmi�se bana azap etme.” diyerek 
Allah’tan ba���lanma diler, O’na yalvar�rd�. 

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’in (as) Örnek Ki�ili�i

(7 / A’râf  Suresi, 158. ayet)

(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! 
�üphesiz ben, yer ve göklerin hüküm-

ranl��� kendisine ait olan Allah’�n hepinize 
gönderdi�i peygamberiyim. O’ndan ba�ka 
hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O 
hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan 

Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin 
ve ona uyun ki do�ru yolu bulas�n�z.” 

A

(48 / Fetih  Suresi, 8. ayet)

(Ey Muhammed!) �üphesiz biz seni 
bir �ahit, bir müjdeci ve bir uyar�c� 

olarak gönderdik. 

A

(21 / Enbiyâ  Suresi, 107. ayet)

(Ey Muhammed!) Seni 
ancak âlemlere rahmet 

olarak gönderdik. 

A
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2. KUR

Siyer

Peygamberimiz (as) bir taraftan Müslümanlara Allah’�n emirlerini iletirken di�er taraftan 
bunlar� kendi hayat�nda uygulayan en iyi örnekti. O da bir insand� ve dosdo�ru olmakla 
emrolunmu�tu. Hayat�nda bu ilkeyi benimsemi�, hâl, hareket ve tav�rlar�yla bu yolda 
ilerlemi�ti. Konu�mas�n�, kararlar�n�, insanlara kar�� davran��lar�n� bu do�rultuda yön-
lendirmi�ti. “Emrolundu�un gibi dosdo�ru ol.” emrini ald��� Hûd Suresi’nden o kadar 
etkilenmi�ti ki “Hûd Suresi beni ihtiyarlatt�.” demi�ti.

Sahabeden biri Hz. Ai�e’ye: “Resûlullah’�n (as) ahlâk� nas�ld�r?” diye sordu�unda; Hz. 
Ai�e �öyle cevap verdi: “Sen Kur’an okumuyor musun? Onun ahlâk� Kur’an’d�r.” 

Peygamberimizin (as) ahlâk� Kur’an’d�, onda hiçbir kötülük bulunmazd�. O güvenilirdi, 
hayat�nda kimsenin güvenini sarsacak bir harekette bulunmam��t�. O mü�riklerin bile 
güvendi�i, mallar�n� emanet etti�i biriydi. �aka da olsa yalan söylemeyecek kadar do�ru 
sözlüydü. Merhametiyle herkesi ku�at�rd�; çünkü o âlemlere rahmet olarak gönderilmi�-
ti. Kendisini öldürmek isteyenlere kar�� bile ba���lay�c�yd�. Adildi, hakl�ya hakk�n� verir; 
suçlu, k�z� da olsa onu cezaland�raca��n� ifade ederdi. Azim ve kararl�l���yla güçlüklerin 
üstüne cesurca gider, ba�lad��� bir i�i tamamlamadan b�rakmazd�. Kendi toplumunun 
yapt��� eziyetlere dayanacak ve tebli�ini b�k�p usanmadan tekrarlayacak kadar da sab�r-
l�yd�. Çok cömertti; elinde ne varsa ihtiyaç sahiplerine verirdi. Paras�z kalma endi�esine 
hiçbir zaman kap�lmazd�. �nsanlar� incitmezdi, onlar�n kaba davran��lar� kar��s�nda bile 
kötü söz söylemezdi.

Peygamberimiz (as) Allah taraf�ndan güzel ahlâk� tamamlamak üzere gönderilmi�tir. 
Allah’�n Resûlü (as) hayat�n her yönünü kapsayan bir ahlâka sahipti. Müslümanlara ör-
nek olaca�� bilincindeydi. Çünkü kendisinin her sözünü, her hareketini ashab� izliyor, 

gelecek nesillere aktar�yordu. 

�badetlerin Yap�lmas�nda Örnekli�i

Peygamberimiz (as) Allah sevgisini bütün hayat�na yans�t�rd�. Yaln�z kald��� zamanlarda 

Allah’� tefekkür ve tesbih eder, yapt��� ibadetlerle ona �ükreden bir kul olmay� isterdi. 

Namaz, Peygamberimizin (as) “gözümün nuru” diyerek sevgisini gösterdi�i bir ibadetti. 

Geceleri kalkarak uzun uzun namaz k�lard�. Mescid-i Nebevî’de ashab�na imaml�k yapar, 

insanlar�n i�leri olabilece�ini dü�ünerek namazlar� fazla uzatmadan k�ld�r�rd�.
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Ramazan ay�nda ibadetlerini art�r�r, ramazan�n son on gününde itikâfa girerdi. Her haf-
tan�n pazartesi ve per�embe günleri, her ay�n ortas�ndan üç günü ve �evval ay�ndan alt� 
günü oruç tutmak âdetiydi. Bazen günlerce üst üste nafile oruç tutar, bazen de uzun bir 
müddet nafile oruç tutmaya ara verirdi. 

Peygamberimiz geceleri Kur’an okurdu. Müjde içeren ayetleri okuyunca Allah’tan ona 
bu müjdeleri nasip etmesini ister, azap ayetleri gelince dua ederek Allah’a s���n�rd�. 

Peygamberimiz (as) ibadetlerinde ölçülüydü. Dünyevî ihtiyaçlar�n� ve i�lerini aksat-
mayacak �ekilde nafile ibadetlerini yapard�. Müslümanlar�n da bu �ekilde kendisini 
örnek almalar�n�, a��r�ya kaçmadan orta yolu tutmalar�n� isterdi. Bir defas�nda üç 
sahabî Hz. Peygamber’in (as) ba���lanm�� oldu�u için ibadette a��r�ya gitmedi�ini 
ve kendilerinin daha çok ibadet etmeleri gerekti�ini dü�ünerek birer karar verdiler. 
Biri bütün hayat� boyunca gece namaz k�lacak, di�eri sürekli oruç tutacak, üçüncü-
sü de ibadetlerini sürekli yapabilmek için hiç evlenmeyecekti. Peygamberimiz (as) 
verdikleri bu kararlar� duyunca onlar� yan�na ça��rd�. Kendisinin bazen oruç tutup 
bazen tutmad���n�, geceleri hem namaz k�l�p hem uyudu�unu, ayr�ca evlendi�ini de 
söyleyerek ibadetlerde a��r�ya kaçmamalar� konusunda onlar� uyard�. Peygamberi-
miz (as) ibadetlerin Allah’a yak�nla�ma ve O’nun r�zas�n� kazanma vas�tas� oldu�unu 
göstererek ashab�na ve bize en güzel örne�i olu�turmu�tur.

�nsan �li�kilerinde Örnekli�i

Peygamberimizin (as) görevi insanlara dini tebli� etmekti. Bunu yaparken insanla-
r�n özelliklerine dikkat eder, söyleyeceklerini kar��s�ndakinin anlayabilece�i �ekilde 
ifade ederdi. Kar��s�ndakine sab�rla davran�r, anlamad��� konular� tekrarlard�. Allah 
Kur’an’da, Hz. Peygamber’in (as) insanlara yumu�akl�kla davranmam�� olmas� duru-
munda çevresindekilerin da��l�p gidece�ini bildirmi�tir (3 / Âl-i �mran Suresi, 159. ayet). 
Medine’ye bazen �slâm hakk�nda bilgi edinmek için göçebe Araplar gelirlerdi. Bu ki�i-
ler Hz. Peygamber’e (as) kaba davran��larda bulunabiliyorlard�. Ancak Peygamberimiz 
(as) onlar�n bu davran��lar�n� ho�görüyle kar��lar, onlara �slâm’� sab�rla anlat�rd�. 

Peygamberimiz (as) toplumunda sevilen, sayg� duyulan bir ki�iydi. Bunu insanlara de�er 
vererek kazanm��t�. Onun hiç kimseye k�r�c� bir davran��ta bulundu�u görülmemi�ti. As-
habdan Enes b. Malik on sene Peygamberimize (as) hizmet etmi�ti. O, bu süre boyunca 

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’in (as) Örnek Ki�ili�i

itikâf: �nsanlardan ayr�, tenha bir yere çekilerek yap�lan bir ibadet.

nafile ibadet: Yap�ld���nda mükâfat verilen, fakat terk edildi�inde ceza gerektirmeyen ibadetler.
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2. KUR

Siyer

kendisinden k�r�c� bir söz i�itmedi�ini, onun “Niçin bu i�i böyle yapt�n?” diye bir uyar�da 
bile bulunmad���n� söylemi�tir.

Peygamberimiz (as) insanlara yard�m etmeyi sever, fakirleri doyurur, yetimleri gözetirdi. 
Akrabalar�na iyi davran�r, s�k s�k onlar� ziyaret ederdi. Haks�zl��a u�rayanlar�n yan�nda yer 
al�rd�. Kom�ulu�a önem verir, “Kom�usu açken tok yatan bizden de�ildir.”  derdi. 

Tan�d��� biri hastalan�rsa onu ziyaret eder, hâlini hat�r�n� sorar, teselli edici sözler söy-
lerdi. Çocuklar� çok sever, onlarla da büyükler gibi ilgilenirdi. Ashab�yla �akala�maktan 
ho�lan�rd�. Biriyle kar��la��nca ilk olarak kendisi selam verirdi. Bir toplant�ya kat�ld���nda 
ba�kö�eye geçmez, bo� olan yere otururdu. �zin verilmedikçe ba�kas�n�n evine girmez, 
geri dönerdi.

n Hz. Peygamber’in (as) defnedildi�i Hücre-i Saadet’in yandan görünü�ü 
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Aile Hayat�ndaki Örnekli�i

Müslümanlar Hz. Peygamber’e (as) gösterdikleri sayg� ve sevgiyi ayn� �ekilde ailesine 
de gösterirler. Her namazda ona ve onun ailesine dua ederler. Peygamberimizin (as) 
Ehli Beyt olarak bilinen ailesi, Müslümanlar için �slâm’� anlama ve ya�amada en de�erli 
örnektir. 

Peygamberimiz (as) ve ailesi sevgi, sayg� ve sadakatin hâkim oldu�u bir yuvada ya��-
yorlard�. Peygamberimiz (as) bu yuvada iyi bir e�, sevgi dolu bir baba ve ayn� zamanda 
merhametli bir dedeydi. Ailesinin en büyük güç kayna�� ve deste�iydi. Aile bireylerinin 
dertleriyle ilgilenirdi. Ailesiyle ilgili i�leri kendi yapar, ailesinin ihtiyaçlar�n� kendi kar��lar-
d�. Hz. Peygamber (as), ailesinin en büyük koruyucusuydu. Ashab�n� uyard���ndan daha 
fazla ailesini uyar�r, üzerlerine titrerdi. Allah’�n emirlerine dikkat etmeleri konusunda 
onlara s�k s�k nasihatlerde bulunurdu. Bir peygamber olmas�na kar��n ahiret gününde 
onlara faydas�n�n olmayaca��n� söylerdi. 

Peygamberimiz (as) ailesinin dünya mal�na önem vererek hataya dü�melerinden çok 
korkard�. Onlar�n lükse ve israfa dalmalar�n� istemez; “Allah’�m! Muhammed (as) ailesine 
geçinecek kadar mal ver.” diye dua ederdi. Hz. Peygamber (as) eline geçen paran�n bir 
k�sm�n� ailesinin ihtiyac�na ay�r�r, geri kalan�n� fakirlere da��t�rd�. Bu sebeple iki gün art 
arda yemek yiyemedikleri çok günler olurdu. 

Peygamberimiz (as) aile bireylerinin e�itimine önem verir, bununla bizzat kendisi ilgile-
nirdi. Ailesini �slâmî konularda bilgilendirirdi. Hz. Peygamber’in (as) ailesi onunla en çok 
vakit geçiren ki�ilerdi. Bu sebeple de �slâmî konularda en bilgili Müslümanlar onlard�. 
Sahabîler bazen bilmedikleri konularda onun aile bireylerine dan���rlard�. Onlar, �slâmî 
bilgilerin Müslümanlara aktar�lmas�nda en önemli ki�ilerdendiler, ayn� zamanda da Hz. 
Peygamber’in (as) en büyük yard�mc�lar�yd�lar. Ashab� Peygamberimizin (as) ya�ay���yla 
ilgili merak ettiklerini de onun ailesine sorarlar, Hz. Peygamber’i (as) her yönüyle kendi-
lerine örnek kabul ederlerdi.

1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’in (as) Örnek Ki�ili�i
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OKUMA PARÇASI

2. KUR

Siyer

BAYRAM SEV�NC�

Peygamberimiz ve ashab�n�n Medine’de huzur ve güvenlik için-

de ya�ad��� y�llardan birinde güzel bir bayram sabah�nday�z: 

O sabah Medine’yi bayram sevinci kaplam��t�. Medineli Müs-

lümanlar en güzel elbiselerini giymi�, ne�e içinde birbirleriyle 

bayramla��yorlard�. Hele hele çocuklar… Herkesten daha çok ne-

�eliydiler. 

Bu mutlu manzaran�n içinde bir kö�ede kimsenin dikkatini 

çekmeden sessizce a�layan bir çocuk vard�. Üzerindeki eski 

elbisesi, aya��ndaki y�rt�k ayakkab�s�yla yolun kenar�nda bü-

zülmü�, boynunu bükmü� küçük bir k�z çocu�u…

Küçük k�z, kendi derdine dalm�� içini çekerken hemen yan� ba-

��nda bir ses i�itti:

- Yavrucu�um, bu güzel bayram gününde neden a�l�yorsun?

K�zca��z kafas�n� bile kald�rmadan h�çk�r�klar aras�nda cevap verdi:

- Babam… Babam� çok özledim. �lk defa onsuz bir bayram geçiriyorum. Peygamberimizle 

birlikte bir sava�a kat�lm��t�. Orada �ehit oldu. Onu… Onu çok özlüyorum…

- Bak sana ne diyece�im? �ster misin senin baban ben olay�m? Fatma ablan, Ay�e de annen 

olsun… Haydi, sil art�k gözlerini. Ne dersin, teklifimi kabul ediyor musun?

Küçük k�z �a�k�nl�k içinde kafas�n� kald�rd�. Kar��s�nda duran ki�i, Allah’�n elçisi, sevgili Pey-

gamberimizden ba�kas� de�ildi. Çok sevinmi�ti. Ne diyece�ini bilemedi, sadece gülümse-

yerek kafas�n� “evet” anlam�nda sallayabildi.

Peygamberimiz, k�z�n elinden tutup onu evine götürdü. Evdeki herkes bu minik misafiri 

sevinçle kar��lad�. Elini yüzünü y�kay�p saçlar�n� tarad�lar. Ona güzel elbiseler giydirdiler. 

Bayram harçl��� da verdiler. 

K�sa bir süre sonra küçük k�z oyun oynamak için d��ar�ya ç�kt�. Medine sokaklar�ndaki en 

mutlu çocuk �imdi oydu!

Hatice I��lak
(Birdirbir Dergisi, Aral�k 2006)

n-

-

ee 

e-e-e--e-eeee
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1. ÜN�TE

Hz. Peygamber’in (as) Örnek Ki�ili�i

17 HARFTEN 3 KEL�MEYE
Size 6 adet A harfi, 3 adet S harfi, 3 adet H harfi, 3 adet B harfi, 1 adet � harfi 

ve 1 adet de E harfi verelim. Toplam 17 adet olan bu harflerden üç kelime 
olu�turacaks�n�z. Birincisi “Hz. Peygamber’in (as) devrine yeti�mi�, Müslüman 

olarak Hz. Peygamber’i (as) görmü�, O’nun sohbetinde bulunmu� ve Müslüman 
olarak ölmü� kimse” anlam�na geliyor. Di�er ikisi de bu kelimenin ço�ullar�. 

Buldunuz mu? Peki bu özelli�i ta��yan kimleri biliyorsunuz. Listeleyiniz.

�HT�YARLATAN SURE
Peygamberimizin (as), özellikle içinde bulunan bir ayetten dolay� kendisini ihtiyarlatt���n� 
söyledi�i sure ve bu ayet a�a��dakilerden hangisidir? Sure ad�n� ve ayeti daire içine al�n�z.

“Emrolundu�un 

gibi dosdo�ru ol.”

“Sen af yolunu tut. �yili�i emret. Cahillerden yüz çevir.”

“Yaratan 

Rabbinin ad�yla 

oku! O, insan� 

‘alâk’tan yaratt�.”

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim.” 

Alâk 
Suresi 

Mâide 
Suresi 

A’râf 
Suresi

Hûd 
Suresi

17 HARFTEN 3 KEL�MEYE
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ATLAYA
ZIPLAYA
Yandaki tabloda 25 harfin 
aras�nda bir kelime gizlidir. 
Renkli olan kutudan ba�layarak 
herhangi bir yönde çapraz 
ilerleyerek bu gizli kelimenin 
harflerini bulunuz. Bir de 
ipucumuz var size: Bulaca��n�z 
kelime Peygamberimizin (as) 
ailesini ifade etmek için kullan�l�r. 

K M E P O

A T F H R

Y � L Ç I

S E N � Z

Ü Y B D G

2. KUR

Siyer

EKS�LER ARTILAR, AKLIMIZI ALDILAR
“Hz. Peygamber’in (as) ahlak� nas�ld�?” diye sorulunca Hz. Ai�e (ra) annemiz ne 
cevap vermi�ti, biliyor musunuz? A�a��daki �ifreyi çözebilirseniz ö�reneceksiniz. 
Üstelik “Biz de Peygamberimiz (as) gibi nas�l güzel ahlâk sahibi olabiliriz?” 
sorusunun cevab�n� da…

�ifreyi çözmek son derece kolay: Kutucuklar�n altlar�ndaki 
yönlendirmeleri takip edin, yeter. Örne�in kutucu�un alt�ndaki harfin 
yan�nda parantez içinde “+ 2” varsa bu harften iki sonraki harfi kutuya 
yazacaks�n�z. “–3” varsa üç harf  öncekini…

K�sacas� “+” gördü�ünüz yerde say� adedince alfabede ileri,  “–” 
gördü�ünüz yerde ise say� adedince geri gideceksiniz. Bu kadar basit!

M(+2) O(–1) Y(–3) U(–8) D(–4) A(+9) M(–1) E(–5) H(+4) Ö(–8)

E(+8) �(+2) T(–3) I(–10) L(+2) A(+4) M(–5) Ü(–5)
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Haz�rl�k Sorular�

1. Sözümüzde durmam�z niçin önemlidir?
2. Bir haks�zl��a u�rad���n�zda neler hissedersiniz?
3. Birine kar��l�k beklemeden herhangi bir yard�mda bulundunuz mu? 

Niçin?
4. “Adalet mülkün temelidir.” sözünden ne anl�yorsunuz?
5. Bir arkada��n�zla yapt���n�z bir program için belli bir saatte bulu�mak 

üzere anla�t���n�z� hayal ediniz. Arkada��n�z randevuya gelmedi ve 
herhangi bir haber de vermedi. Ne hissederdiniz?

6. “Affetmek büyüklüktür.” sözünden ne anl�yorsunuz? Buradaki büyüklük 
kelimesiyle kastedilen nedir?



ahlak

ÜN�TE

1

1. Ho�görülü ve Ba���lay�c� Olal�m

2. Yard�mla�al�m

3. Sözümüzde Dural�m

4. Adaletli Olal�m 

5. Özverili Olal�m

^

ÜN�TE

1

1. Ho�görülü ve Ba���lay�c� Olal�m

2. Yard�mla�al�m

3. Sözümüzde Dural�m

4. Adaletli Olal�m 

5. Özverili Olal�m



Ba���lamak hatal� ki�inin özrünü kabul etmek, affetmek demektir. Ho�görü ise anlay��la 
kar��layabilmek, müsamahal� olmak anlamlar�na gelir.

Ho�görü ve ba���lama kavramlar�, yap�lan bir hatadan dolay� ki�iyi cezaland�rmama, 
ceza uygulamas�ndan vazgeçme �eklinde de ifade edilebilir. Kusur, kabahat, hata ve 
yanl��� ba���lamak, yap�lan bu tür davran��lardan dolay� cezaland�rmamak, hak etti�i 
hâlde cezaland�rmay� de�il de affetmeyi tercih etmek dinimizce tavsiye edilen ahlâkî 
erdemlerdendir.

Allah’�n günahkâr kullar�n� affetmesi gibi müminler de birbirlerini affetmesini bil-
melidirler. Kur’an, Müslümanlara ba���lamay� önerir; müminlerin affedici olmalar�n� 
tavsiye eder; affedenleri Allah’�n sevece�ini haber verir. Müminlerin özelliklerini sa-
yarken de onlar�n affedici olduklar�n� bildirir. Peygamberimizin (as) yumu�ak davra-
n���n� da onaylayarak ona affedici olmas�n� ö�ütler: “Allah’�n rahmeti sayesinde sen 
onlara kar�� yumu�ak davrand�n. E�er kaba, kat� yürekli olsayd�n onlar senin etraf�n-
dan da��l�p giderlerdi. Art�k sen onlar� affet. Onlar için Allah’tan ba���lama dile…” (3 / 
Âl-i �mrân Suresi, 159. ayet)

Peygamberimiz (as) intikamc� de�il, ba���lay�c� 
ve affedici idi. Çünkü o âlemlere rahmet olarak 
gönderilmi� bir peygamberdi. Bu sebeple de aff�n 
ve ba���laman�n en güzel uygulay�c�s�yd�. Nitekim 
Kur’an-� Kerim’de Peygamber Efendimizin (as) 
müminlere kar�� çok �efkatli ve pek merhametli 
oldu�u belirtilmi�tir. Onun yumu�ak huylulu�u, 
tatl� sözü, merhametli bir kalbe sahip olu�u, hata 

yapanlar� affetmesi, ceza vermekten kaç�n-
mas�, kendisine büyük kötülük yapanlar� 
bile ba���lamas� insanlar� etkilemi�tir. Pek 
çok kimse ondaki bu affedicilik sebebiyle 
Müslüman olmu�tur. Onun insan e�itimin-

deki en güzel metotlar�ndan biri de af ve 

ba���lamad�r.

1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

Onlar bollukta ve darl�kta Allah yolunda 
harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanlar� 
affedenlerdir.  Allah iyilik edenleri sever.

3 / Âl-i �mrân Suresi, 134. ayet

A

Sen af yolunu tut, iyili�i emret, cahillerden yüz 
çevir.

7 / A’râf Suresi, 199. ayet

A

P
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Kim insanlara merhamet etmezse
Allah da ona merhamet etmez.

Hadis-i �erif
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Mümin hem ba�kalar�yla iyi geçinen 
hem de kendisiyle iyi geçinilen kimsedir.

Hadis-i �erif

Allah Teâlâ affetmeyi bilen kulunun 
de�erini art�r�r.

Hadis-i �erif
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2. KUR

Ahlâk

Yard�mla�ma, ki�inin sahip oldu�u imkânlar� ba�kalar�n�n yarar�na sunmas�, insanla-

ra s�k�nt�lar�n� gidermede destek olmas�d�r. Ba���, cömertlik, dayan��ma, hay�rseverlik, 

fedakârl�k, iyilik gibi di�er baz� olumlu kavramlarla ili�kilidir. Bencillik, cimrilik, vurdum-

duymazl�k, menfaatçilik gibi kavramlar ise yard�mla�ma ile z�t bir anlam ta��r.

�slâm, toplum hâlinde ya�aman�n do�al bir so-

nucu olarak yard�mla�may� hayat�n merkezine 

yerle�tirmi�, maddî ve manevî aç�dan dinî ve 

ahlâkî bir görev saym��t�r. Çünkü hem ba�kala-

r� ile ya�amak, hem yard�ma ihtiyaç duymamak 

imkâns�zd�r.

Yard�mla�ma konusunda temel ölçü �u ayet-i keri-

mede ifade edilmi�tir: “�yilik ve takva (Allah’a kar�� 

gelmekten sak�nma) üzere yard�mla��n. Ama günah ve dü�manl�k üzere yard�mla�may�n.” 

(5 / Mâide Suresi, 2. ayet)

Yard�m�n özünde fedakârl�k ve ba�kalar�n� dü�ünme vard�r. Çünkü yard�mla�ma denildi-

�inde maldan sevgiye kadar her �eyin ba�kalar�yla payla��lmas� söz konusudur. Üstelik iyi 

ve kötü bütün zamanlarda ve her yerde… Nitekim Kur’an-� Kerim’de “bir sald�r�ya u�ra-

d�klar�nda yard�mla�anlar” (42 / �ûrâ Suresi, 39. ayet) için mükâfat vadedilmektedir.

Yard�mla�ma ile birlik ve beraberlik duygular� 

geli�ir, karde�lik anlay��� yayg�nla��r, insanlar 

aras�nda çe�itli sebeplerle olu�abilecek kin, 

nefret, k�skançl�k ve dü�manl�k gibi kötü duy-

gu ve dü�ünceler engellenmi� olur. Sevgiy-

le i� bölümü yap�larak toplumsal dayan��ma 

sa�lanm�� olur. Yard�mla�man�n yayg�n oldu-

�u toplumlarda dostluk duygular� güçlü olur; 

zenginlik ve refah artar, fakirlik azal�r, dinimi-

zin ho� görmedi�i dilencilik ortadan kalkar; 

h�rs�zl�k ve gasp gibi haramlar�n i�lenmesi en 

alt düzeye iner.
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Müslüman Müslüman�n karde�idir. Ona 
zulmetmez. Onu yaln�z b�rakmaz. Kim 
karde�inin ihtiyac�n� giderirse Allah da 
onun ihtiyac�n� giderir. Kim bir Müslü-
man�n bir s�k�nt�s�n� giderirse Allah da 
onun k�yamet s�k�nt�lar�ndan bir s�k�n-
t�s�n� giderir. Kim Müslüman karde�inin 
ay�b�n� örterse Allah da k�yamet günün-

de onun ay�b�n� örter.

Hadis-i �erif
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Sözünde durmak, dürüstlü�ün, do�rulu�un ve güvenilirli�in gere�idir. Müslüman, bir 

söz verdi�i zaman bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Çünkü bu, Müslümanl���n ol-

mazsa olmaz �art�d�r. Sözünde durmamak, Peygamberimiz (as) taraf�ndan “münaf�kl�k” 

say�lm�� ve kesinlikle uzak durulmas� gereken bir davran�� olarak anlat�lm��t�r. Sözünden 

caymak, vaat etti�i �eyi yerine getirmemek, anla�malara uymamak gibi kötü s�fatlar Müs-

lümanlara yak��maz.

Kur’an’da ve hadislerde üzerinde en çok 

durulan konulardan biri de sözünde dur-

makt�r. Sözünde durmak insanlar aras� 

ili�kilerde söz konusu oldu�u gibi Allah’a 

verilen sözler için de geçerlidir: “Antla�ma 

yapt���n�z zaman, Allah’a kar�� verdi�iniz sözü 

yerine getirin. Allah’� üzerinize �ahit tutarak peki�-

tirdikten sonra yeminlerinizi bozmay�n. �üphesiz 

Allah yapt�klar�n�z� bilir.” (16 / Nahl Suresi, 91. 

ayet)

1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

3 Sözümüzde Dural�mSözümüzde Dural�m

Verdi�iniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz 
(veren sözünden) sorumludur.

17 / �srâ Suresi, 34. ayet

A

Yard�m Yaparken Dikkat Etmemiz Gereken Hususlar

� Yard�m� Allah r�zas� için yapmal�y�z (2 / Bakara Suresi, 272. ayet).

� Kar��l���nda hizmet, övgü ve mükâfat beklememeliyiz (76 / �nsan Suresi, 8-l0. ayet-
ler).

� Yard�m� ba�a kakmamal�y�z (2 / Bakara Suresi, 263-264. ayetler).

� Sevdi�imiz �eylerden vermeliyiz (3 / Âl-i �mrân Suresi, 92. ayet).

� Yard�m olarak verdiklerimiz baya�� ve de�ersiz �eyler olmamal� (2 / Bakara Suresi, 
267. ayet).

� Yard�m� hak edenlere ve iffetleri sebebiyle isteyemeyenlere ula�t�rmal�y�z (2 / Baka-
ra Suresi, 273. ayet).

� Ba�kalar�n� te�vik etmek amac�yla zekât� aç�ktan vermeli, ama gösteri�e kap�lmamak 
için sadaka ve benzeri yard�mlarda gizlili�e dikkat etmeliyiz (2 / Bakara Suresi, 271. 
ayet).

Münaf���n alameti üçtür:
Konu�unca yalan söyler.

Söz verince sözünde durmaz.
Kendisine bir �ey emanet edildi�inde 

h�yanet eder.

Hadis-i �erif

münaf�k: Asl�nda inanmad��� hâlde inand���n� söyleyerek mümin görünen kimse.
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2. KUR

Ahlâk

Sözünde duran insanlar� Allah sever. Sö-

zünden dönmemek ve vaat ettiklerini ye-

rine getirmek Allah’a ait özelliklerdendir. 

Allah, kullar�na da bu güzel özelli�i emret-

mektedir. Raz� olaca��n� ve kurtulu�a erdi-

rece�ini bildirdi�i güzel insanlar�n özellikleri 

aras�nda sözünde durmay� da saymaktad�r. 

Sözünde duran kimseler, içinde ya�ad�klar� 

toplum taraf�ndan da sevilirler. Dürüstlükle-

ri, do�ruluklar� ve güvenilir olu�lar� sebebiy-

le herkes onlara sayg� duyar. Sözünde dur-

mayan insanlara ise hiç kimse güvenmez. 

Bütün insanlar sözünden dönen insanlar� 

d��larlar.

Emanetlere ihanet etmemek de sözünde 

durman�n bir ba�ka boyutudur. Emanet de-

nince bunu, yaln�zca dar anlam�yla, verilen 

bir �eyi bir süre için saklama �eklinde anlamamak gerekir. Üstlenilen her türlü görev 

ve sorumluluk ki�inin üzerindeki bir emanettir. Bu görev gere�i gibi yerine getirilmezse 

emanete ihanet edilmi� olur. Örne�in birinin verdi�i s�r da bir emanettir, dolay�s�yla s�rr� 

saklamak da emanete riayet demektir.

Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin.

5 / Mâide Suresi, 1. ayet

A

Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere 
riayet ederler. 

23 / Mü’minûn Suresi, 8. ayet

A

Adalet, tutarl� ve dengeli davranmak, her �eyin ve herkesin hakk�n� vermek, haks�zl�klar-

dan uzakla�arak orta yolu tutmak, insanlar aras�nda ayr�m yapmadan hükmetmek, her 

�eyi yerli yerine koymak anlamlar�na gelir. Adaletin z�dd� zulümdür.

Adalet ço�unlukla hukuk alan�nda ve mah-

kemeler söz konusu oldu�unda akla gelen 

bir kavramd�r. Oysa siyasal, hukuksal, sos-

yal, ekonomik, ki�isel ve benzeri alanlarda 

da adalet ve zulüm söz konusudur. Çünkü 

adalet, bütün varl�klara kar�� bir davran�� bi-

4 Adaletli Olal�mAdaletli Olal�m

Allah size, emanetleri mutlaka ehline 
vermenizi ve insanlar aras�nda hükmetti�iniz 

zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. 

4 / Nisâ Suresi, 58. ayet

A

Verdi�i sözden dönen kendi aleyhine 
dönmü� olur.  Allah’a verdi�i sözü yerine 

getirene,  Allah büyük bir mükâfat verecektir. 

48 / Fetih Suresi, 10. ayet

A
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1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel Davran��larda Bulunal�m

çimi, tav�rlarda tutarl�l�k ve den-

ge hâlidir. Kâinattaki her �eyle 

ilgilidir ve hayat�n tamam�n� ku-

�atan bir kavramd�r. Toplumsal 

yap�n�n da temelidir.

Özveri, ki�isel ç�karlar� bir kenara b�rakabilmek, fedakârl�kta bulunabilmektir. Allah’�n 

ho�nutlu�unu kazanma amac�yla veya kutsal de�erler ad�na ya da toplumun genel yara-

r� için ki�isel ç�kar ve beklentilerden vazgeçmektir.

Özverili olmak, bir toplumda yer etmi�se o toplumda bencil, ç�karc�, menfaatçi insan-

lar tutunamaz. Özverili insanlar sayesinde pek çok toplumsal sorun kolayca halledilir, 

insanlar aras�nda iyilik dalga dalga yay�l�r. Özveri ve fedakârl�k kendini daha çok, zor 

zamanlarda gösterir. Özellikle sava� zamanlar�nda sergilenen özverili davran��lar hem 

sevap bak�m�ndan hem de di�er insanlara cesaret verip onlar� da te�vik etmesi bak�m�n-

dan övülmü�tür.

“Mallar�n� Allah yolunda harcayanlar�n durumu, yedi ba�ak bitiren ve her ba�akta yüz tane 

bulunan bir tohum gibidir.” (2 / Bakara Suresi, 261. ayet) ayeti Müslümanlar� fedakârl��a 

yönelten te�viklerin ba��nda gelir. Peygamberimizin (as) bizzat sergiledi�i fedakârl�k örnek-

leri, mal� ve can�yla her türlü fedakârl��a zaten haz�r olan Müslümanlar� ayr�ca te�vik edici 

olmu�tur. Hz. Ebu Bekir ve Abdurrrahman b. Avf gibi sahabîler baz� durumlarda mallar�-

n�n tamam�n� Allah yolunda harcayarak çok üstün fedakârl�klar göstermi�lerdir.

Özveri, tarih boyunca Allah’�n dinini yüceltmek gayesiyle çal��an insanlar�n davran��lar�n-

da s�k s�k görülür. Mal�ndan, mülkünden, rahat�ndan, sahip oldu�u bütün imkânlar�ndan 

sadece Allah r�zas� için vazgeçerek fedakârca hizmetlere ko�an insanlara tarihimizde s�k-

ça rastlan�r. Kendini dinin ve ahlâkî güzelliklerin insanlara ula�t�r�lmas�na adayan nice 

fedakâr insan sayesinde bugün �slâm ö�renilip ya�anabilmektedir.

5 Özverili Olal�mÖzverili Olal�m

Ey iman edenler! Kendiniz, ana baban�z ve en yak�nlar�n�z�n 
aleyhine de olsa Allah için �ahitlik yaparak adaleti titizlikle 

ayakta tutan kimseler olun. (�ahitlik ettikleriniz) zengin veya 
fakir de olsalar (adaletten ayr�lmay�n). Çünkü Allah ikisine 

de daha yak�nd�r. (Onlar� sizden çok kay�r�r.) Öyle ise adaleti 
yerine getirmede nefsinize uymay�n. E�er (�ahitlik ederken 

gerçe�i) çarp�t�rsan�z veya (�ahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) 
�üphesiz Allah yapt�klar�n�zdan hakk�yla haberdard�r. 

4 / Nisâ Suresi, 135. ayet

A
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Ahlâk

Özveri denildi�inde ba�ta bizzat Peygamberimiz (as) olmak üzere �slâm’�n ilk dönemin-

de ya�anan zorluklara gö�üs geren sahabe akla gelir. Mekke döneminde ya�anan i�ken-

celer kar��s�nda taviz vermeden sabretmeleri, boykot edildiklerinde açl�k ve yoksullu�a 

dayanmalar�, hicret etmeleri istendi�inde mallar�n� mülklerini b�rak�p inançlar� u�runda 

vatanlar�n� terk etmeleri, Medineli Müslümanlar�n Mekke’den gelen karde�leriyle her 

�eylerini payla�malar�... Bütün bunlar ve benzeri olaylar, sahabenin ortaya koydu�u öz-

verili davran��lara birer örnektir.

HZ. AL� VE HIRSIZ
Hz. Ali, bir gün, mescide geldi. Mescidin kap�s�nda bir adam duruyordu. Hz. Ali, bu 
adamdan, kendisi mescitten ç�kana kadar bine�ine sahip ç�kmas�n� istedi. Hz. Ali 
mescide girdikten sonra, adam hayvan�n yular�n� al�p kaçt�. Hayvan� ortada ba��bo� 
b�rak�verdi. Hz. Ali mescitten ç�karken elinde iki dirhem para vard�; adam� yapt��� 
yard�mdan dolay� ödüllendirmek istiyordu. Fakat bir de ne görsün: Hayvanca��z tek 
ba��na, hem de yular� da çal�nm�� olarak kap�da bekliyor. Yapacak bir �ey yoktu. Hz. 
Ali evine döndü.

Daha sonra, yan�nda çal��an çocu�u yeni bir yular almas� için çar��ya gönderdi. 
Çocuk, iki dirheme bir yular ald�. Hz. Ali yular� görünce �a��rd�. Bu yular, çal�nan yular 

de�il miydi? 
H�rs�z, onu 
çocu�a iki 
dirheme 
satm��t�. 
Bunu gören 
Hz. Ali, �öyle 

dedi:

“�nsan, sabretmemekle sa-
dece, helâl olan r�zk�n� hara-
ma çevirir. Asla, kendisine 

takdir edilen r�zk� 
artt�ramaz.”

OKUMA PARÇASI
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DÜ�ÜN
Abdullah b. Âmir anlat�yor:

Bir gün Resûlullah (as) bize gelmi�ti. O zamanlar henüz 
çocuktum. Oynamak için soka�a ç�km��t�m. Annem, 
“Abdullah, buraya gel! Bak sana ne verece�im!” diye 
beni ça��rd�. Hz. Peygamber (as), anneme, “Ona ne 
verecektin?” diye sordu. Annem de “Bir hurma verecektim.” dedi. Bunun üzerine 
Hz. Peygamber (as) anneme �unu söyledi: “E�er çocu�a bir �ey vermeseydin, 
senin hakk�nda ‘Bir yalan söyledi.’ diye yaz�lacakt�.”

Abdullah’�n anlatt��� bu olay� dü�ününüz. Günlük hayatta insanlar�n önemsemedi�i 
fakat yalan olarak kabul edilecek söz ve davran��lar� yaz�n�z.

SAKLAMBAÇ

1. �badetlerin bize 
kazand�rd��� 
güzelliklerden 
baz�lar�n� karelere 
gizledik. Bakal�m, 
kaç tanesini 
bulabileceksiniz?

2. �badeti ne için 
yapar�z? Koyu renkli 
kutucuklardaki 
harfleri do�ru 
s�ralayabilirseniz 
cevab� bulmu� 
olacaks�n�z.

1. ÜN�TE

Güzel Sözler Söyleyip Güzel el

B M U T L U L U K V Y L

A P B Z S O S A H B S O

C N E D E P G F K S A O

E G R D V C C E A E Y A

N D E H A Ö C D Z V G S

N � K A P M U A O G I A

E � E Y Z E N K E � U B

T N T I Y R N A H N T I

Z G O R L T V R G G V R

S O R U M L U L U K Y Z

M L T E K � F I O � J M

H U Z U R K D K A R Z T
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2. KUR

Ahlâk

�K�NC�LER� S�Z YAZIN! bir ayet

bir hadis bir atasözü
Temizlenmek için mal�n� 
hayra veren en muttakî 
(Allah’a kar�� gelmekten en 
çok sak�nan) kimse o ate�ten 
uzak tutulacakt�r. O, hiç 
kimseye kar��l�k bekleyerek 
iyilik yapmaz. (Yapt��� iyili�i) 
ancak yüce Rabbinin r�zas�n� 
istedi�i için ( yapar).

(92 / Leyl Suresi, 17-20. ayetler)

Cömert ki�i, Allah’a 
yak�n, cennete yak�n, 
insanlara yak�n ve 
cehennem ate�inden 
uzakt�r.

Cimrinin zarar� 
cömerdin kâr�ndan 
fazla olur.

bir ayet

Yukar�da cömertlikle ilgili bir ayet, bir hadis, bir de atasözü bulunmaktad�r. 
�kincileri de siz bulunuz.

bir hadis

bir atasözü
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Kur Sonu Genel De�erlendirme
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2 Zümra hangi 
peygamberin ad�n� 

saymay� unuttu? Bula-
bildiniz mi? Yandaki 

kutuya yaz�n�z.

Baba: Çocuklar, nas�l gidiyor, memnun 
musunuz hâlinizden?

Halil: �yi, birçok yeni �ey ö�reniyoruz.

Zümra: Bence de iyi. Bir de havalar bu kadar 
s�cak olmasa!

Baba: Eee, her güzelli�in bir bedeli var. 
Zorluklara katlanmaz, sabretmezseniz 
istediklerinizi öyle kolayca elde edemezsiniz.

Halil: Baba, dün hocam�z tarih boyunca binlerce peygamberin geldi�ini söyledi, 
gerçekten o kadar çok mu?

Baba: Evet o�lum. �lk peygamber Hz. Âdem’le (as) son peygamber …………………. 
aras�nda say�lar�n� bilmedi�imiz kadar çok peygamber gelmi�tir.

Zümra: O zaman binlerce çe�it, farkl� farkl� din getirmi�ler, öyle mi?

Baba: Hay�r yavrum. Bütün peygamberler insanlar� ayn� �eye, yani tevhide davet 
etmi�lerdir.

Halil: Biz kelime-i tevhidi ö�rendik.

Baba:  Söyle de, bir de senden duymu� olal�m o zaman.

Halil: ……………………..

Baba:  Güzel! Peki anlam�n� da ö�rendiniz mi?

Zümra: Tabii. Onu da ben söyleyeyim:…………….

Baba: Bu arada ben de size ufak bir s�nav yapay�m, ister misiniz?

Zümra ve Halil: Olur. Ö�rendiysek zaten cevab� haz�r!

Baba: Bizlere Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran peygamberlerin adlar�n� biliyor musunuz?

Zümra: Ben hocam�z�n ö�retti�i s�ray� bile biliyorum: Âdem, �dris, Nuh, Hud, Salih, 
�brahim, Lût, �smail, �shak, Yakub, Yusuf, �uayb, Harun, Musa, Davud, 
Süleyman, Eyyub, Zülkifl, Yunus, �lyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, Muhammed.

Baba: Aferin sana!

Halil: Bir aferin de ben isterim.

Zümra: Niyeymi�? Sen saymad�n ki ben sayd�m!

Halil: Ama bir peygamberin ad�n� unuttun! Onu da ben buldum. 

1
A�a��da bir baba 

ile iki çocu�unun konu�-
ma metni bulunuyor. Bo� 

b�rak�lan yerleri uygun �ekilde 
tamamlay�n�z.

u Genel De�erlendirme

1
A�a��da birA d biA�a��da bir

Kur Sonu Genel De�erlendirme
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3 Yüce Rabbimizi 
k�sa ve öz bir �ekil-

de bizlere anlatan �hlâs 
Suresi’nde yandaki bilgile-
rin hangileri verilmektedir? 
Uygun ifadelerin ba��ndaki 

kutucu�u i�aretleyiniz.

� Bütün evreni yaratm�� oldu�u
� Samed oldu�u
� Allah’�n peygamberler göndermi� oldu�u
� Do�urmam�� ve do�mam�� oldu�u
� Gayb� ancak Allah’�n bildi�i
� Bir ve tek oldu�u
� En güzel isimlerin O’na ait oldu�u
� Allah’�n ezelî ve ebedî oldu�u
� Hiçbir �eyin O’na denk ve benzer olmad���               

4
Tablonun ilk sütununda 

yaz�lanlar hangi namaza/namaz-
lara uygunsa ilgili kutucu�a �� 

i�areti koyunuz.

Sabah 
Namaz�

Ö�le 
Namaz�

�kindi 
Namaz�

Ak�am 
Namaz�

Yats� 
Namaz�

Cuma 
Namaz�

Cenaze 
Namaz�

2 rekât farz � �

2 rekât sünnet

3 rekât farz

4 rekât farz

4 rekât sünnet

Ka’de-i Ahîre

K�yam

Niyet

Rükû

Secde

Tekbir
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5 “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir �eyi ortak 
ko�may�n. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 

yak�n kom�uya, uzak kom�uya, yan�n�zdaki arkada�a, yolcuya, elinizin 
alt�ndakilere iyilik edin. �üphesiz, Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” 

4 / Nisâ Suresi, 36. ayet

Yukar�daki ayette Rabbimizin bize emretti�i güzel ahlâk ilkeleri 
a�a��dakilerden hangileridir? ��aretleyiniz.

�  Adalet
�  Af
�  Allah’a e� ya da denk tan�mamak
�  Ana babaya iyi davranmak
�  Cömertlik
�  Di�erkâml�k
�  �badet
�  �yilik
�  Kul hakk�na sayg� göstermek

� Kom�u ve arkada�lara iyi 
davranmak

�  Manevî de�erleri korumak
�  Özverili olmak
�  Sayg�l� olmak
�  Sorumluluk
�  Sözünde durmak
�  Yard�mla�mak
�  Yoksullara iyi davranmak

a. Hz. Muhammed (as) peygamberlerin  

(ilkidir / sonuncusudur)

b. Allah�n Resûlü (as), ashab�ndan daha  ibadet ederdi. 

(çok / az)

c. Peygamberimiz (as) ramazan�n  itikâfa girerdi. 

(son on gününde / ilk üç gününde)

d. Resûlullah (as) insanlara �slâm’�    anlat�yordu. 

(sab�rla / k�zg�nl�kla)

e. Sevgili Peygamberimiz (as) bir toplant�ya kat�ld���nda   
otururdu. 

(ba�kö�eye / bo� olan yere)

6
A�a��daki cümlelerde bo� b�rak�lan yerleri 

parantez içinde verilen kelime ya da ifadelerden birisi 
ile tamamlay�n�z.
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7
“Ey iman edenler! Allah’a 

kar�� gelmekten sak�nman�z için 
oruç………………….. farz k�l�nd��� gibi, size de 

farz k�l�nd�.” (2 / Bakara Suresi, 183. ayet)

 Yukar�daki ayet mealinde bo� b�rak�lan 
yere yandaki kutucukta verilenlerden 

hangisi gelmelidir?

a. Sizden sonrakilere

b. Hristiyanlara

c. Yahudilere

d. Sizden öncekilere

a. Mah�er

b. K�yamet

c. Sûr

d. Ba’s

8 Evrenin 
varl���n�n son bulup 
yok olmas�na ne ad 

verilmektedir?

a. Oruçlu oldu�umuzu unutarak yiyip içmek

b. Güne� batt� sanarak iftar etmek

c. A�za giren ya�mur damlas�n� bilerek yutmak

d. A��zda kalan nohut tanesinden büyük art��� 
bilerek yutmak

a

b

c

d

9

A�a��dakilerden 
hangisi 

orucumuzu 
bozmaz?

a. Teravih namaz� ramazan ay�nda k�l�nan sünnet bir 
namazd�r.

b. Bayram namaz� y�lda iki kez k�l�n�r.

c. Cenaze namaz� ayakta k�l�nan bir namazd�r.

d. Teravih namaz� ak�am namaz�ndan sonra k�l�n�r.

t bir

�r.

10
Yan tarafta 

verilenlerden hangisi 
yanl��t�r?
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ahiret: Ölümle ba�layan, dünya hayat�ndan farkl� ve sonsuz 

olan hayat, öbür dünya, öteki dünya.

amel: Bir kimsenin dinin buyruklar�n� yerine getirmek için 

yapt��� �ey, i�, eylem, ibadet tarz�.

ba’s: Öldükten sonra yeniden dirilme.

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

din: Ak�l sahibi insanlar�n kendi bilinçli seçimleriyle tercih 

ettikleri; onlar� iyi, güzel ve do�ru olan �eylere yönlendiren 

ilâhî hüküm ve ö�ütler bütünü.

ensar: Mekke’den Medine’ye hicret eden Sevgili 

Peygamberimizi (as) ve arkada�lar�n� Medine’ye kabul eden ve 

onlara her türlü yard�m� yapan Medineli Müslümanlar.

farz-� kifaye: Müslümanlar�n tek tek de�il topluca sorumlu 

olduklar�, ama içlerinden bir veya birkaç ki�inin yapmas�yla 

di�erleri üzerinden o ibadetle ilgili sorumlulu�un kalkt��� yü-

kümlülüktür.

fecr: Güne�in do�mas�ndan önce beliren tan yeri a�armas�, 

�afak sökmesi, gün a�armas�. 

hanif: Hz. �brahim’in (as) tebli� etti�i hak din üzere olan 

ve Allah’�n birli�ini kabul eden müminlere denir. Hz. 

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

hanifler vard�. 

haram: Dinimizin yap�lmas�n� ya da yenip içilmesini kesin bir 

�ekilde yasaklam�� oldu�u �eyler.

ha�ir: �nsanlar�n hesap vermek üzere Allah’�n huzuruna 

toplanmas�.

helâl: Dinimizce yap�lmas� ya da yenip içilmesi serbest 

b�rak�lm�� �eyler.

hutbe: Cuma ve bayram namazlar�nda minberde okunan dua 

ve verilen o�üt.

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

inkârc�: Peygamberi ve onun Allah’tan getirdi�i buyruklar� 

kabul etmeyen ki�i. 

�slâm: Bar�� ve esenlik, selamet, ba�lanma, boyun e�me, 

teslim olma, selam verme, hay�r ve iyilik dileme.

itikâf: �nsanlardan ayr�, tenha bir yere çekilerek yap�lan bir 

ibadet.

kamet: Farz namazlardan önce namaz�n ba�lad���n� bildiren, 

ezana benzeyen sözlerdir. Ezandan fark� ìhayye ale’l-felâhî 

cümlesinden sonra ìkad kâmeti’s-salâhî cümlesinin eklenmesidir.

kayser: Bizans hükümdarlar�na verilen isim.

kelime: Söz, sözcük.

kisra: Sasani hükümdarlar�na verilen isim.

mah�er: �nsanlar�n dünya hayat�nda yapt�klar�n�n hesab�n� 

verecekleri yarg�lama yeri.

mümin: Allah’a, Hz. Muhammmed’e (as) ve onun bildirdi�i 

her �eye kalpten inan�p boyun e�en ki�i, inançl�, imanl�.

münaf�k: Asl�nda inanmad��� hâlde inand���n� söyleyerek 

mümin görünen kimse.

mü�rik: Allah’�n e�i, orta�� ya da benzeri bulundu�una inanan 

kimse.

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.

nafile ibadet: Yap�ld���nda mükâfat verilen, fakat terk 

edildi�inde ceza gerektirmeyen ibadetler.

necaset: Kan, idrar, d��k�, kusmuk, yenmesi helâl olmayan 

hayvanlar�n eti vb. maddî kirler.

neca�i: Habe�istan hükümdarlar�na verilen isim.

putperest: �badet maksad�yla Allah’tan ba�ka birine veya bir 

�eye sayg� sunup tap�nan, putlar� Allah’a e�, ortak veya benzer 

kabul eden kimse.

rekât: Namaz�n k�yam, k�raat, rükû ve iki secdeden olu�an 

k�s�mlar�ndan her biri.

resûl: �nsanlara Allah’�n mesajlar�n� ula�t�ran, onlar� dine 

ça��ran kimse. Türkçe’de elçi, peygamber, nebi, yalvaç 

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

sahabî: Hz. Peygamber’in (as) devrine yeti�mi�, Müslüman 

olarak Hz. Peygamber’i (as) görmü�, onun sohbetinde 

bulunmu� ve Müslüman olarak ölmü� kimse. Ço�ulu sahabe 

veya ashabt�r. 

sûr: �srâfîl taraf�ndan üfürülecek boru. Hz. Peygamber (as), 

sûrun, üflenen bir boru oldu�unu bildirmi�tir. Fakat bu 

borunun nas�l bir �ey oldu�u insanlar taraf�ndan bilinemez.

taharet: Temizlik. Necaset ve hadesten temizlenmektir.

tavaf: Kâbe’yi sola al�p Hacerülesved’in hizas�ndan ba�layarak 

yedi defa Kâbe etraf�nda dönmek.

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

dalmak.

tevekkül: Her konuda Allah’a güvenmek, O’na dayan�p 

teslim olmak.

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

zeval vakti: Güne�in tepe noktas�n� geçme zaman�. Zeval vak-

tine kadar her �eyin gölgesi bat�ya do�ru dü�erken bu vakitten 

sonra do�uya do�ru dü�meye ba�lar.

Sözlük
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