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

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 
 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn  

 

 

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 
 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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1. “Vahiy, peygamber, resul, nebi” söz-

cüklerinin anlamlarını araştırıp öğre-

niniz.

2. Peygamberlerin sıfatları hakkında bir 

araştırma yapınız.

3. Dört büyük ilahi kitabın adını ve hangi pey-

gamberlere gönderildiğini araştırıp defteri-

nize not ediniz.

4. Peygamberler tarihi, Genel Ağ, İslam ansik-

lopedisi vb. kaynaklardan, Hz. Âdem’le (a.s.) 

ilgili bir araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri, 

defterinize özetleyiniz.

5. Kunut duaları hakkında bir araştırma yapınız.
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duğunu araştırınız.

3. “Teravih, cemaat, ezan ve kamet” söz-

cüklerinin anlamlarını sözlüklerden bu-

lup defterinize yazınız.
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yapacağı hazırlıklar nelerdir? Araştırınız.

5. Namazın önemini belirten bir ayet ve bir hadis 

araştırıp bunları defterinize yazınız.

6. Fil Olayı nedir? Bu olayla ilgili İslam tarihi, Genel Ağ gibi 

kaynaklardan bir araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgi-

leri defterinize not ediniz.
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1. Sigara, alkol ve uyuşturucu 

maddelerin zararlarıyla ilgili 

gazete kupürleri ve haber top-

layınız. Bu materyallerden bir 

pano oluşturunuz.

2. Yeşilay’ın resmî sitesine giriniz. Bu-

radan, Yeşilay’ın amacı ve faaliyetleri 

hakkında bilgi edininiz. Yaptığınız ça-

lışmayı etkileşimli tahtada veya pro-

jeksiyonla yansıtarak sınıfta sununuz.

3. Alkollü içkilerin insan sağlığına zararları neler-

dir? Araştırınız.

4. Bir Kur’an mealinden, Mâide suresinin 90 ve 91. 

ayetlerini bulunuz ve bunları defterinize yazınız.

5. Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili Genel Ağ, dinler tarihi gibi yak-

naklaran bir araştırma yapınız. 

6. Kur’an-ı Kerim mealinden, Tebbet suresinin anlamını bu-

larak defterinize yazınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

3. ÜNİTE
ZARARLI 
ALIŞKANLIKLAR



7

4. ÜNİTE  HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) HAYATI   .........................................77

 1. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) DAVETİ: MEKKE DÖNEMİ .......................78

 2. HİCRET ......................................................................................................84

 3. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) DAVETİ: MEDİNE DÖNEMİ .....................86

  OKUMA METNİ: ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED ..................95

 4. BİR SURE TANIYORUM: NASR SURESİ VE ANLAMI ...........................96

  DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ..........................................................97

5. ÜNİTE  TEMEL DEĞERLERİMİZ   ................................................................99

 1. TOPLUMUMUZU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER ........................ 100

 2. DİNÎ BAYRAMLAR, ÖNEMLİ GÜN VE GECELER ................................ 107

  DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI ....................................................... 113

 SÖZLÜK ....................................................................................................... 114

 KAYNAKÇA .................................................................................................. 126

 GÖRSEL KAYNAKÇA .................................................................................. 128

77

1. “Vahiy, tebliğ, hicret, sahabi, muha-

cir ve ensar” kavramlarının anlamla-

rını araştırıp defterinize yazınız.

2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk indirilen 

ayetlerin hangileri olduğunu araştırıp 

öğreniniz.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’de İslam’ı 

insanlara anlatırken ne gibi güçlüklerle 

karşılaştığını araştırınız.

4. Medine Sözleşmesi nedir? Bu konu hakkında 

bir araştırma yapınız.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni bula-

rak okuyunuz ve bu hutbeden temel insan hakla-

rı ile ilgili ilkeler çıkarınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

4. ÜNİTE
HZ. MUHAMMED’İN 
(S.A.V.) HAYATI
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1. “Şehit, gazi, değer, ehl-i beyt ve  

rahmet” sözcüklerinin anlamlarını 

sözlüklerden araştırınız.

2. İstiklal Marşımızın ne zaman ve niçin ya-

zıldığını, nasıl kabul edildiğini araştırınız.

3. Vatanın bir millet için neden önemli olduğu-

nu düşününüz.

4. Türk milletinin önem verdiği, kutsal saydığı ma-

nevi değerlerin neler olduğunu araştırınız.

5. Kandil gecelerimiz hangileridir? Genel Ağ, İslam an-

siklopedisi vb. kaynaklardan araştırıp öğreniniz.

6. Dinî ve millî bayramlarımız toplumun birlik ve kaynaşma-

sında nasıl bir rol oynar? Aile büyüklerinizle konuşunuz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

5. ÜNİTE
TEMEL 
DEĞERLERİMİZ
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 5. İLAHİ KİTAPLAR

İlahi kitap, kutsal kitap ifadeleri size neler çağrıştırıyor?

Yüce Allah (c.c.), mesajlarını insanlara duyurmak ve onlara örnek olmak üzere tarih boyunca birçok 

peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerden bazılarına da ilahi buyruklarını, öğütlerini, yasaklarını içe-

ren kutsal kitaplar vermiştir. Yüce Allah’tan (c.c.) geldiği için bu kitaplardan her birine ilahi kitap adı 

verilir.

Yüce Allah (c.c.), vahiy yoluyla bazı peygamberlere ilahi kitaplar göndermiştir. Bunlar Tevrat, Zebur, 

İncil ve kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’dir. Tevrat, Hz. Musa’ya (a.s.) indirilmiştir. Yahudiliğin kutsal 

kitabıdır. Tevrat’la ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Sonra iyilik yapanlara nimeti tamam-

lamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Musa’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ki Rab-

lerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.”

(1) En’âm suresi, 154. ayet.

Yüce Allah (c.c.), dört büyük ilahi kitabın dışında bazı peygamberlere de bir-

kaç sayfadan oluşan vahiyler indirmiştir. Bunlara suhuf denir. Suhuf, sayfalar 

anlamına gelir. Yüce Rabb’imiz;  10 suhuf Hz. Âdem’e (a.s.), 50 suhuf Hz. Şit’e 

(a.s.), 30 suhuf Hz. İdris’e (a.s.), 10 suhuf da Hz. İbrahim’e (a.s.) indirmiştir. 

Not Edelim

Etkinlik  “KİTAPLARA İMAN

 İlahi kitaplara,

 İnandım, iman ettim. 

 Semavi kitaplara,

 İnandım, iman ettim.

 Tevrat, Zebur, İncil, 

 Semavi kitaptır bil. 

 Kur’an bunlara delil,

 İnandım iman ettim. 

 Hazla derim her zaman, 

 Müslüman’ım Müslüman. 

 Benim kitabım Kur’an,

 İnandım, iman ettim.

Enver TUNCALP

İnandım İman Ettim, s. 51.

 Şiirde hangi ilahi kitapların adı geçmektedir? Şiiri, ilahi kitaplara iman açı-

sından değerlendiriniz.

20

OKUMA METNİ

KILAVUZ KAPTAN 

 İstanbul’u gördünüz mü?

 Boğaziçi’ni gördünüz mü?

 Dünyanın bu eşsiz incisini henüz görmeyenleriniz varsa inşallah bir gün orayı görürsü-

nüz, gezersiniz ve iyice tanırsınız.

 Marmara’dan Karadeniz’e, Karadeniz’den Marmara’ya giden gemiler hep Boğaziçi’nden 

geçer. O kocaman, dev gibi gemilerin bir kısmında yabancı bayraklar vardır. Bunlar Boğaz’dan 

geçerken kazaya yol açmamak için yanlarına bir rehber yani Boğaz’ı iyi tanıyan bir kılavuz 

kaptan alırlar. Çünkü Boğaziçi’nin iki yakası bazen daralır, bazen genişler. Çoğu yerde de 

akıntı vardır. Bu akıntılar, gemileri kaptığı gibi sürükler, götürür.

 Bazen “Benim kılavuz kaptana ihtiyacım yok.” diyen kaptanlar da olur. Ama onlar Boğaz’ı 

iyi tanımadıkları için ya bir kıyıya ya da bir kayaya bindirirler. Vapurla çarpışırlar. Olmadık 

kazalar yaparlar.

 Yanlarına kılavuz kaptan alanlar için böyle bir tehlike yoktur. Onlar kılavuz kaptan saye-

sinde Boğaz’ı rahatça geçerler.

 Sevgili yavrular!

 Dünya da tıpkı Boğaziçi gibi uzun ve kıvrımlı bir yola benzer. Yani bazı tehlikeleri vardır. 

Öyleyse kendimize soralım:

 Bu dünyadan gelip geçenlerin (yaşayanların) de bir kılavuza ihtiyaçları yok mudur?

 Elbette vardır. Bu sebeple de Yüce Rabb’imiz (c.c.), dünya denilen bu boğazdan geçen 

her kuluna, kılavuz kaptanlık yapmaları için peygamberler göndermiştir. Peygamberler de 

onlara şöyle demiştir:

 — Siz dünyayı tanımazsınız. Burada nasıl yaşanacağını bilemezsiniz. Sizin bilmeniz ve 

yapmanız gerekenleri Allah (c.c.) bize öğretti. Bizim kılavuzluğumuzu kabul ederseniz başını-

za hiçbir tehlike gelmez. Dünyada mutlu bir şekilde kavgasız, gürültüsüz yaşayıp gidersiniz.

 Sonunda ne olmuş?

 İnsanların kimi bu kılavuz kaptanlara uymuş, tehlikelerden kurtulmuş. Kimi de “Benim 

kılavuz kaptana ihtiyacım yok.” demiş, kendini bekleyen tehlikelerden habersiz karanlık su-

lara dalmış, hem hayatını hem de geleceğini kaybetmiş. İnsanlık tarihi, böyle acıklı macera-

larla doludur.

 Biz de bu Boğaz’dan geçmekte olduğumuza göre kılavuz kaptanları ve kendi kılavuz 

kaptanımızı iyi tanımak zorundayız.

M. Yaşar KANDEMİR, Dinimi Öğreniyorum, s. 44.

Öğrencilerin dikkatini konuya 
çekmeye yönelik motivasyon 
sorusunun yer aldığı bölüm

Konuyla ilgili etkinlik çalışmasının yer 
aldığı bölüm

Konuyla ilgili özlü ve dikkat çekici 
bilgilerin yer aldığı “Not Edelim” 
bölümü

Konuyu desteklemek amacıyla verilmiş 
okuma metninin yer aldığı bölüm
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Peygamber kavramı sözlükte haberci, haber getiren, elçi gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak 

ise Yüce Allah’ın (c.c.)* kendi katından kullarına göndermiş olduğu inanç esaslarını, ibadet şekillerini, 

ahlaki kuralları, tüm emir ve yasakları bildirmek; insanlara güzeli, doğruyu ve yanlış olan şeyleri açık-

lamak üzere görevlendirdiği ve vahiyle desteklediği seçilmiş kimselere peygamber denir.(1) 

Peygamberlik, İslam kültüründe nübüvvet ve risalet kavramıyla ifade edilir. Nübüvvet; Allah’ın 

(c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve 

davranışlarıyla açıklama makamı olarak tanımlanır.(2) Risalet de nübüvvetle eş anlamlı bir kavramdır.

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, peygamber sözcüğünün karşılığı olarak resul ve nebi kavramla-

rı kullanılmaktadır. Nebi, kendisine yeni bir ilahi kitap gönderilmeyen, kendisinden önceki peygambe-

rin getirdiği dini insanlara tebliğ etmekle görevli peygamberlere denir. Resul ise Allah (c.c.) tarafından 

kendisine yeni bir kitap verilen, isanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplusal hayatı Alllah’ın (c.c.) 

emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamber demektir.(3) 

Yüce Allah (c.c.), peygamberleri insanlar arasından seçmiştir. Onlar da Yüce Allah’ın (c.c.) mesaj-

larını insanlara iletmişlerdir. Onun emir, yasak ve öğütlerini gönderildikleri topluma anlatmışlardır. 

Hayatlarıyla, güzel söz ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.

Yüce Allah (c.c.), tarih boyunca birçok peygamber göndermiştir.  Bununla ilgili olarak bir  ayette, 

“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi vardır...”(4) buyrulur. Başka bir ayette de “Andolsun, 

senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, 

durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...”(5) buyrularak bütün peygamberlerin isminin 

Kur’an’da geçmediği vurgulanmaktadır. 

 1. ALLAH’IN (C.C.) ELÇİLERİ: PEYGAMBERLER

Kâbe’yi Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail (a.s.) 
yapmıştır.

Mescid-i Aksâ’yı Hz. Süleyman (a.s.) inşa ettirmiştir.

 * (c.c.) “Celle celâlühû”  ifadesinin kısaltılmış şeklidir. “Şanı yüce oldu, şanı yüce olan” anlamına  gelmektedir.  
(1) Dinî Terimler Sözlüğü, s. 294. 

(2) Dinî Terimler Sözlüğü, s. 287.

(3) Dinî Terimler Sözlüğü, s. 304.

(4) Yunus suresi, 47. ayet.

(5) Mü’min suresi, 78. ayet.

Adını bildiğiniz peygamberler hangileridir?
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Kutsal kitabımız Kur’an’da sadece yirmi beş pey-

gamberin adı geçmektedir. Bu peygamberlerin isim-

leri şöyledir:  Hz. Âdem (a.s.)*, Hz. İdris (a.s.), Hz. Nuh 

(a.s.), Hz. Hud (a.s.), Hz. Salih (a.s.), Hz. İbrahim (a.s.), 

Hz. Lut (a.s.), Hz. İsmail (a.s.), Hz. İshak (a.s.), Hz. 

Yakup (a.s.), Hz. Yusuf (a.s.), Hz. Eyüp (a.s.), Hz. Şu-

ayp (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. Harun (a.s.), Hz. Davut 

(a.s.), Hz. Süleyman (a.s.), Hz. İlyas (a.s.), Hz. Elyasa 

(a.s.), Hz. Yunus (a.s.), Hz. Zülkifl (a.s.), Hz. Zekeriya 

(a.s.), Hz. Yahya (a.s.), Hz. İsa (a.s.), Hz. Muhammed 

(s.a.v.)** 

Ayrıca Allah (c.c.), Hz. Âdem’den (a.s.) sonra onun 

oğlu Hz. Şit’i (a.s.) peygamberlikle görevlendirilmiştir. 

Peygamberlere inanmak, İslam dininin iman esaslarından biridir. Bu husus bir ayette şöyle ifade 

edilmektedir: “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman 

ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.  Allah’ın peygam-

berlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız...dediler.”(1) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de bir ha-

disinde “İman; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, hayır ve şerrin 

Allah’tan olduğuna inanmandır.”(2) buyurmuştur. Böylece peygamberlere inanmanın, imanın şartla-

rından biri olduğunu belirtmiştir.

Bizler, Müslümanlar olarak Allah (c.c.) tarafından gönderilen bütün peygamberlere iman ederiz. 

Aralarında ayrım yapmadan bütün peygamberlere inanırız. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayette şöyle 

buyrulur: “Allah’a ve peygamberlerine iman eden ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara 

(gelince), işte Allah onlara bir gün mükâfatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”(3)

Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlerin sonun-
cusudur.

 * (a.s.) “Aleyhisselam.” ifadesinin kısaltılmasıdır. “Selam ona olsun.” anlamına gelir.

 ** (s.a.v.) “Sallallâhü aleyhi ve sellem.”  ifadesinin  kısaltılmış şeklidir. “Allah’ın selam ve esenliği onun üzerine olsun.” anlamı-

na gelir. 

(1) Bakara suresi, 285. ayet.

(2) Müslim, İman, 1.

(3) Nisâ suresi, 152. ayet.

“Muhammed... Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur.”

Ahzâb suresi, 40. ayet.

Not Edelim

Etkinlik  “(Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik 

ki insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. 

Allah izzet ve hikmet sahibidir.” 

         Nisâ suresi, 165. ayet.

 Yukarıdaki ayet, peygamberler ve peygamberlikle ilgili nasıl bir mesaj içer-

mektedir? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
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 2. PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ VE GÖREVLERİ

Kur’an-ı Kerim’de Salih Peygamber’in (a.s.), kavmine şöyle dediği belirtilir: “Biliniz ki 

ben size gönderilen güvenilir bir elçiyim.”

Şuarâ suresi, 143. ayet.

Yukarıdaki ayet, peygamberlerin nitelikleri hususunda sizlere nasıl bir fikir vermektedir?

Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş kutlu elçilerdir. Onlar, Allah’ın (c.c.) seçilmiş kul-

larıdır. Tüm peygamberler, insanları Allah’a (c.c.) inanmaya ve sadece O’na kulluk etmeye çağırmışlar-

dır. Bununla ilgili olarak kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Senden önce hiçbir resul 

göndermedik ki ona ‘Benden başka ilah yoktur; şu hâlde bana kulluk edin.’ diye vahyetmiş olma-

yalım.”(1)   

Peygamberler; insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmişlerdir. Onlardan hak ve hukuka, ada-

lete önem vermelerini; doğru sözlü, dürüst ve güvenilir olmalarını istemişlerdir. İnsanlara; büyüklere 

saygılı davranmayı, alçak gönüllü, şefkatli ve merhametli olmayı öğütlemişlerdir. Güzel ahlak sahibi, 

erdemli kişilerden oluşan bir toplum meydana getirmeyi amaçlamışlardır. Örneğin Şuayp Peygamber 

(a.s.), kavmine şöyle uyarıda bulunmuştur:   “...Ölçüyü tastamam yapın (insanların hakkını kesme-

yin), eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kesmeyin. 

Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için 

daha hayırlıdır.”(2)  

Yüce Allah’ın (c.c.) gönderdiği bütün peygamberler insanlara dostluğu, kardeşliği ve barışı öğüt-

lemiştir. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Birbirinize buğzetme-

yin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun. Bir 

Müslüman’ın (din) kardeşine üç günden fazla küs durması helal olmaz.”(3) 

(1) Enbiyâ suresi, 25. ayet. 

(2) A’râf suresi, 85. ayet.

(3) Buhârî, Edeb, 57.

Peygamberler, insanları inanıp güzel iş ve davranışlarda bulunmaya, büyüklere saygılı davranmaya yönlendir-
mişlerdir.
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Topluma örnek olma görevleri de bulunan peygamberlerin, bazı önemli sıfatları vardır. Bu sıfatlar, 

onların Allah’ın (c.c.) elçileri olmalarının bir gereğidir ve peygamberlere Yüce Rabb’imiz (c.c.) tarafın-

dan verilmiş üstün özelliklerdir. Doğruluk (sıdk), güvenilirlik (emanet), akıllı ve zeki olmak (fetanet), 

günah işlememek (ismet), Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek (tebliğ) 

bunların başında gelir.

Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Asla yalan söylememiş ve insanları yanıltmamışlardır. Söz-

lerinde, davranışlarında doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamışlardır. Yaptıkları anlaşmalara uygun dav-

ranmışlar, emanetleri özenle korumuşlardır. Allah’ın (c.c.) buyruklarını ve öğütlerini insanlara olduğu 

gibi iletmişlerdir.

Bütün peygamberler, doğruluğu ilke edinmiş kimselerdir. Onlar işlerine hiçbir zaman hile karış-

tırmamış, yalan söz söylememişlerdir. Güzel ahlaklarıyla herkese örnek olmuşlardır. Nitekim Hz. 

İbrahim’le (a.s.) ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “... Gerçekten o, son derece 

dürüst bir kimse, bir peygamberdi.”(1)  

Peygamberlerin önemli niteliklerinden biri de güvenilir olmaktır. Peygamberler, her  konuda gü-

venilir ve adaletli kimselerdi. Onlar, insanların güvenini sarsacak bir söz söylememişler ve davra-

nışta bulunmamışlardır. Verdikleri sözlere kesinlikle uymuşlardır. Kur’an-ı Kerim’de, peygamberle-

rin güvenilir kimseler olduğunu vurgulayan birçok ayet yer alır. Örneğin bunlardan birinde Şuayp 

Peygamber’in (a.s.), halkına şöyle seslendiği belirtilir: “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir 

peygamberim.”(2) 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de güvenilir olmasıyla tanınan ve sevilen biriydi. Peygamber ol-

madan önce bile insanlar, onun güvenilir bir insan oluşuna hayrandılar. İnsanlar ticaret ve benzeri 

sebeplerle Mekke dışına çıkarken değerli eşyalarını ona emanet ederlerdi. Belli bir süre sonra da geri 

alırlardı. Peygamberimiz (s.a.v.), kendisine emanet edilen eşyaları özenle korurdu. O, Mekkeliler ara-

sında Muhammedü’l– Emin (Güvenilir Muhammed) olarak bilinirdi. 

(1) Meryem suresi, 41. ayet.

(2) Şuarâ suresi, 178. ayet.

Peygamberler, insanları her zaman dürüst olmaya yönlendirmişlerdir.
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Peygamberler akıllı ve zeki kimselerdi. Bu, onların görevlerini başarıyla yerine getirebilmeleri için 

önemli bir niteliktir. Peygamberler, kendilerine verilen mesajları en doğru şekilde kavramışlardır. Bu 

mesajları insanlara olduğu gibi açıklamışlardır. Akıllı ve zeki oluşları sayesinde insanları ikna edebil-

mişlerdir. Zeki ve ileri görüşlü kimseler oluşları sayesinde karşılaştıkları sorunları doğru değerlendir-

meyi bilmiş, bunlara akıllıca çözümler üretmişlerdir. Bu nedenle de görevlerini en iyi şekilde yerine 

getirmiş ve başarılı olmuşlardır.

Tüm peygamberler, Allah’tan (c.c.) kendilerine gelen mesajları olduğu gibi insanlara bildirmişlerdir. 

Bu konuda görevlerini asla ihmal etmemişlerdir. İlahi mesajları insanlara aktarırken bir ekleme ya da 

eksiltme yapmamışlardır. Kur’an-ı Kerim’de bu gerçeği dile getiren çeşitli ayetler bulunur. Bunlardan 

birinde Hz. Lut Peygamber’in (a.s.), halkına şöyle dediği belirtilir: “Biliniz ki ben size gönderilmiş 

güvenilir bir elçiyim. Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”(1)

Herhangi bir peygamberin Allah’tan (c.c.) aldığı bir bilgiyi saklaması, değiştirmesi ya da çarpıtması 

düşünülemez. Çünkü onlar, Allah’ın (c.c.) elçileridir. Görevleri, Allah’ın (c.c.) mesajını insanlara ilet-

mektir. Peygamberler, insanların anlayamadığı konularda açıklama ve yorumlarda bulunmuşlardır. 

Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına titizlikle uymuşlardır. Onlar her türlü kötülükten, günahtan özenle 

kaçınmışlardır. Peygamberin bu özelliğine ismet adı verilir.

Rabb’imiz (c.c.), peygamberlerin diğer insanlardan farklı olduğunu göstermek, onların Allah’ın 

(c.c.) resulü olduğunu ispat etmek için peygamberlerine bazı mucizeler de vermiştir. Mucize, özellikle 

peygamberlere karşı çıkan, inanmayan kimseleri ikna etmek ve inananların imanlarını güçlendirmek 

amacıyla Yüce Allah’ın (c.c.) izniyle peygamberlerin göstermiş oldukları olağanüstü iş ve hâllerdir. 

Hz. İbrahim’i (a.s.) ateşin yakmaması, Hz. Salih’in (a.s.) kayanın içinden dişi bir deve çıkarması, Hz. 

Musa’nın (a.s.), asasını yere bıraktığında büyük bir yılan olması ve Hz. İsa’nın (a.s.) hastaları iyileştir-

mesi peygamberlerin mucizelerindendir. Peygamberimizin (s.a.v.) en büyük mucizesi ise kutsal kitabı-

mız Kur’an-ı Kerim’dir. Çünkü hiç kimse onun bir benzerini meydana getirememiştir.

(1) Şuarâ suresi, 162-163. ayetler.

Etkinlik  “Kitapta İdris’i de an! Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi.”

         Meryem suresi, 56. ayet.

 “Biliniz ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”

        Şûarâ suresi, 143. ayet.

 “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan 

korkan, başka  hiç kimseden korkmayan kimselerdir...”

        Ahzâb suresi, 39. ayet.

 “(Ey Muhammed!) Kuvvetli ve basiretli (keskin bir kavrayış yeteneğine sa-

hip) kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da an.”

       Sâd suresi, 45. ayet.

 Yukarıdaki ayetlerde peygamberlerin hangi sıfatları geçmektedir? Bunları 

belirleyip aşağıya listeleyiniz ve bu özelliklerin önemini arkadaşlarınızla değer-

lendiriniz.

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

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

.................................................................................................................................
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(1) En’âm suresi, 90. ayet.

(2) Enbiyâ suresi, 85. ayet.

(3) Sâd suresi, 47-48. ayetler.

(4) Sâd suresi, 44. ayet.

Peygamberler, Allah’ın (c.c.) hidayet ettiği, doğru yola ilettiği seçkin kimselerdir. Bu durum bir 

ayette şöyle ifade edilir: “İşte o peygamberler, Allah’ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların 

yoluna uy. De ki: Ben buna (peygamberlik görevime) karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu 

(Kur’an) âlemler için ancak bir öğüttür.”(1) 

Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından seçilmiş, üstün niteliklere sahip insanlardır. Onlar; Allah’a 

(c.c.) olan inançları ve bağlılıkları, ibadet  konusundaki duyarlılıkları, güzel ahlakları, kişilikleri ve yaşa-

yışlarıyla insanlar için en güzel örnektirler. Peygamberler, Allah’a (c.c.) sarsılmaz bir inançla bağlan-

mışlar ve O’na kulluk etmeyi hayatlarının en önemli gayesi olarak görmüşlerdir. 

Peygamberler, herkese örnek olabilecek bir hayat yaşamışlardır. Onlar, Allah’ın (c.c.) sevgili kul-

larıdırlar. Allah’ın (c.c.) elçileri, güzel ve üstün ahlaki erdemlere sahiptirler. Kur’an-ı Kerim’de, onların 

güzel özelliklerinden, iyi kimseler olduklarından söz eden birçok ayet yer almaktadır. Örneğin bir 

ayette, “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.”(2) buyrulmaktadır. 

Sâd suresinde ise “Doğrusu onlar (peygamberler) bizim katımızda gerçekten seçkin kılınmış, ha-

yırlı kimseler arasındadırlar. (Ey Muhammed!) İsmail, Elyesa ve Zülkifl’i de an. Onların her biri iyi 

kimselerdi.”(3) buyrularak Allah’ın (c.c.) peygamberlerinden övgüyle söz edilmektedir.

Eyüp Peygamber (a.s.), birçok sıkıntı ve zorluk yaşamıştı. Malını, mülkünü, tüm zenginliğini kay-

betmiş, ağır hastalığa yakalanmıştı. Ancak o, bütün bu sıkıntılara sabırla karşı koymuş ve Allah’tan 

(c.c.) yardım dilemiştir. Allah (c.c.) da “…Gerçekten biz Eyüp’ü sabreden bir kimse olarak bulduk. O 

ne güzel bir kuldu! O, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.”(4) buyurarak bu peygamberini övmektedir.

 3. PEYGAMBERLER İNSANLAR İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR

Sizce örnek bir insan hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Zor durumda olanlara ve muhtaçlara yardım etmek peygamberlerin örnek davranışlarındandır.
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Kur’an’da, peygamberlerin dürüst ve güvenilir kimseler olduğu belirtilir. Örneğin bir ayette, “Hiçbir 

peygamberin, emanete hıyanet etmesi düşünülemez…”(1) buyrularak peygamberlerin güvenilirliği 

vurgulanır. Hz. İbrahim’in (a.s.) kişiliği ile ilgili bir ayette de şöyle buyrulur: “İbrahim cidden yumuşak 

huylu, bağrı yanık, kendisini Allah’a vermiş biri idi.”(2) Böylece onun, örnek alınması gereken bazı 

güzel özellikleri dile getirilir.

Peygamberler, yanlış bir davranışta bulunduklarında hemen Allah’a (c.c.) yönelip tövbe etmişler-

dir. Örneğin Hz. Âdem (a.s.), Allah’ın (c.c.) yasakladığı ağaçtan yiyip de Rabb’ine (c.c.) karşı gelince 

şöyle dua etmiştir: “Rabb’imiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan 

mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”(3) Bu durum bize, hatadan dönmenin ve tövbe etmenin erdem 

olduğunu gösterir.

Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Da-

vut Peygamber’in (a.s.), kendi elinin emeğiyle geçimini sağladığını belirtmiştir. Allah Resulü (s.a.v.) bu 

konuyla ilgili bir hadisinde,  “Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiş-

tir. Allah’ın Peygamberi Davut da kendi elinin emeğini yerdi.”(4) buyurmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

başka bir hadisinde de “Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davut’un orucudur. O, yılın yarısını oruçlu 

geçirirdi. Yüce Allah’ın en çok hoşnut olduğu namaz da Davut’un namazıdır. O, gecenin yarısını uyku 

ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu.”(5) buyurarak Hz. Davut’un 

(a.s.) güzel özelliklerini dile getirmişti.

(1) Âl-i İmrân suresi, 161. ayet.

(2) Hûd suresi, 75. ayet.

(3) A’râf suresi, 23. ayet.

(4) Buhârî, Büyû, 15.

(5) Müslim, Sıyam, 190.

Peygamberler, Allah’a (c.c.) nasıl inanıp dua edeceğimiz konusunda bizlere örnek olmuşlardır. 
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Kur’an’da, diğer peygamberlerin yanı sıra Hz. Muhamed’in (s.a.v.) de örnek bir insan olduğundan söz 

edilir. Bir ayette, “Muhakkak ki sen üstün bir ahlaka sahipsin.”(1) buyrularak Peygamberimizin (s.a.v.) 

ahlakı övülür. Ahzâb suresinde de Resulullah’ın (s.a.v.) bizler için en güzel örnek (üsve-i hasene) olduğu 

belirtilir. Öyleyse bizler, peygamberlerin örnek kişiliğini öğrenelim. Onların güzel özelliklerini örnek alalım. 

Sevgili Peygamberimizi (s.a.v.) sevelim ve onun gibi güzel ahlaklı, erdemli bir insan olmak için gayret sarf 

edelim.

(1) Kalem suresi, 4. ayet.

Etkinlik  Sizce peygamberleri örnek alan bir kişi, hangi güzel özelliklere sahip olur? 

Düşüncelerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.

Peygamberleri örnek 

alan kişi 

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

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

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

Peygamberleri örnek 

alan kişi 

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

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

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

Peygamberleri örnek 

alan kişi 

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

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

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

Peygamberleri örnek 

alan kişi 

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

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

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

Peygamberleri örnek 

alan kişi 

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

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

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

“Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuş-

mayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” 

Ahzâb suresi, 21. ayet.

Not Edelim

Zorluklara karşı sabırlı olur.
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Yüce Allah (c.c.), insanı yaratırken ona bazı üstün özellikler vermiştir. Bunların başında akıl gelir. Ak-

lımızı kullanarak pek çok konuyu kavrayabiliriz. Bize yararlı ve zararlı olan şeyleri, doğru ve yanlış dav-

ranışların çoğunu aklımızla biliriz. Yüce Allah’ın (c.c.) varlığını da yine aklımızla anlayabiliriz. Ancak O’nu 

nasıl ve ne şekilde inanıp ibadet edeceğimizi akılla bilmek mümkün değildir. Rabb’imizin (c.c.) uymamızı 

istediği davranışların hangileri olduğunu, O’nun öğütlerini ve uyarılarını da aklımızla bilemeyiz. İşte Yüce 

Allah (c.c.), bu gibi konularda bizleri bilgilendirmek amacıyla vahiyler göndermiştir.

Yüce Allah (c.c.), zaman zaman peygamberlere gönderdiği vahiylerle toplumlarda yaygınlaşan kö-

tülükleri, yanlış inançları ortadan kaldırmak istemiştir. Gönderdiği vahiylerle insanların doğru yolu bul-

malarına, iyiye ve güzele yönelmelerine yardımda  bulunmuştur.  Bunu, üstün  özelliklerle  donattığı  

ve  sevdiği insanoğluna destek vermek için yapmıştır. “Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; 

Vahiy; Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerini, yasaklarını, ögütlerini ve hükümlerini 

doğrudan doğruya ya da Cebrail aracılığıyla peygamberlerine ve onlar vası-

tasıyla da insanlara bildirmesine denir. Bu bilginin gönderiliş şekli de vahiy 

olarak adlandırılır. 

Bizler, Yüce Rabb’imizin (c.c.) vahiylerinden oluşan Kur’an-ı Kerim’i okuyarak 

doğru ve erdemli bir hayatın temel ilkelerini öğrenebiliriz. Yanlış ve kötü dav-

ranışlardan nasıl uzak duracağımızı ve niçin sakınmamız gerektiğini bilebiliriz. 

Not Edelim

 4. VAHİY VE VAHYİN GÖNDERİLİŞ AMACI

“Şüphesiz ki bu Kur’an en doğruyu iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, 

kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”

İsrâ suresi, 9. ayet.

Yukarıdaki ayet, vahyin amacı konusunda sizlere nasıl bir fikir vermektedir?

Kur’an-ı Kerim’i işaret diliyle öğrenen kişi Her Müslüman, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye ve öğret-
meye önem vermelidir. 
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onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber 

göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idi-

ler.”(1) İnsanlar da Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerine, öğütlerine uydukları ve yasaklarından sakındıkları zaman 

mutlu, huzurlu ve erdemli bir hayat sürmüşlerdir. Kutsal kitapları okuyup akıllarını güzel ve yararlı işlerde 

kullandıklarında güçlü toplumlar oluşturmuşlardır.

Tarihin akışı içinde insanlar zaman zaman doğru yoldan sapmışlar; Allah’ın (c.c.), peygamberler aracı-

lığı ile bildirdiği ilkeleri terk etmişlerdir. Yüce Allah (c.c.) dışında çeşitli varlıkları kutsal kabul edip bunlara 

tapınmışlardır. Ayrıca toplumlarda batıl inançlar ve kötü davranışlar da artmıştır. İşte böyle dönemlerde 

Yüce Allah (c.c.) insanları tekrar hakka yönlendirmek, kendi varlığını ve birliğini onlara haber vermek 

için peygamberleri aracılığıyla vahiyler göndermiştir. Böylece insanoğlunun yalnızca Yüce Rabb’ine (c.c.) 

inanıp kulluk etmesini, güzel davranışlarda bulunmasını sağlamıştır. Örneğin bu konuda Kur’an’da şöyle 

buyrulur: “İbrahim’i de peygamber olarak gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: Allah’a kulluk 

edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha iyidir.”(2)

(1) Âl-i İmrân suresi, 164. ayet.

(2) Ankebût suresi, 16. ayet.

Etkinlik  “... Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar 

arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla 

beraber hak yolu gösteren kitaplar da gönderdi...”

       Bakara suresi, 213. ayet.

 “Biz bu Kitab’ı sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açık-

layasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.”

Nahl suresi, 64. ayet.

 “Kendilerinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin 

izleri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik ve ona, içinde 

doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakı-

nanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.”

Mâide suresi, 46. ayet.

 

 Yukarıdaki ayetlerden vahyin gönderiliş amacıyla ilgili ilkeler çıkarınız ve 

bunları aşağıya listeleyiniz. 

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................
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OKUMA METNİ

KILAVUZ KAPTAN 

 İstanbul’u gördünüz mü?

 Boğaziçi’ni gördünüz mü?

 Dünyanın bu eşsiz incisini henüz görmeyenleriniz varsa inşallah bir gün orayı görürsü-

nüz, gezersiniz ve iyice tanırsınız.

 Marmara’dan Karadeniz’e, Karadeniz’den Marmara’ya giden gemiler hep Boğaziçi’nden 

geçer. O kocaman, dev gibi gemilerin bir kısmında yabancı bayraklar vardır. Bunlar Boğaz’dan 

geçerken kazaya yol açmamak için yanlarına bir rehber yani Boğaz’ı iyi tanıyan bir kılavuz 

kaptan alırlar. Çünkü Boğaziçi’nin iki yakası bazen daralır, bazen genişler. Çoğu yerde de 

akıntı vardır. Bu akıntılar, gemileri kaptığı gibi sürükler, götürür.

 Bazen “Benim kılavuz kaptana ihtiyacım yok.” diyen kaptanlar da olur. Ama onlar Boğaz’ı 

iyi tanımadıkları için ya bir kıyıya ya da bir kayaya bindirirler. Vapurla çarpışırlar. Olmadık 

kazalar yaparlar.

 Yanlarına kılavuz kaptan alanlar için böyle bir tehlike yoktur. Onlar kılavuz kaptan saye-

sinde Boğaz’ı rahatça geçerler.

 Sevgili yavrular!

 Dünya da tıpkı Boğaziçi gibi uzun ve kıvrımlı bir yola benzer. Yani bazı tehlikeleri vardır. 

Öyleyse kendimize soralım:

 Bu dünyadan gelip geçenlerin (yaşayanların) de bir kılavuza ihtiyaçları yok mudur?

 Elbette vardır. Bu sebeple de Yüce Rabb’imiz (c.c.), dünya denilen bu boğazdan geçen 

her kuluna, kılavuz kaptanlık yapmaları için peygamberler göndermiştir. Peygamberler de 

onlara şöyle demiştir:

 — Siz dünyayı tanımazsınız. Burada nasıl yaşanacağını bilemezsiniz. Sizin bilmeniz ve 

yapmanız gerekenleri Allah (c.c.) bize öğretti. Bizim kılavuzluğumuzu kabul ederseniz başını-

za hiçbir tehlike gelmez. Dünyada mutlu bir şekilde kavgasız, gürültüsüz yaşayıp gidersiniz.

 Sonunda ne olmuş?

 İnsanların kimi bu kılavuz kaptanlara uymuş, tehlikelerden kurtulmuş. Kimi de “Benim 

kılavuz kaptana ihtiyacım yok.” demiş, kendini bekleyen tehlikelerden habersiz karanlık su-

lara dalmış, hem hayatını hem de geleceğini kaybetmiş. İnsanlık tarihi, böyle acıklı macera-

larla doludur.

 Biz de bu Boğaz’dan geçmekte olduğumuza göre kılavuz kaptanları ve kendi kılavuz 

kaptanımızı iyi tanımak zorundayız.

M. Yaşar KANDEMİR, Dinimi Öğreniyorum, s. 44.
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 5. İLAHİ KİTAPLAR

İlahi kitap, kutsal kitap ifadeleri size neler çağrıştırıyor?

Yüce Allah (c.c.), mesajlarını insanlara duyurmak ve onlara örnek olmak üzere tarih boyunca birçok 

peygamber göndermiştir. Bu peygamberlerden bazılarına da ilahi buyruklarını, öğütlerini, yasaklarını içe-

ren kutsal kitaplar vermiştir. Yüce Allah’tan (c.c.) geldiği için bu kitaplardan her birine ilahi kitap adı 

verilir.

Yüce Allah (c.c.), vahiy yoluyla bazı peygamberlere ilahi kitaplar göndermiştir. Bunlar Tevrat, Zebur, 

İncil ve kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim’dir. Tevrat, Hz. Musa’ya (a.s.) indirilmiştir. Yahudiliğin kutsal 

kitabıdır. Tevrat’la ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Sonra iyilik yapanlara nimeti tamam-

lamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmete erdirmek için Musa’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) verdik ki Rab-

lerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler.”

(1) En’âm suresi, 154. ayet.

Yüce Allah (c.c.), dört büyük ilahi kitabın dışında bazı peygamberlere de bir-

kaç sayfadan oluşan vahiyler indirmiştir. Bunlara suhuf denir. Suhuf, sayfalar 

anlamına gelir. Yüce Rabb’imiz;  10 suhuf Hz. Âdem’e (a.s.), 50 suhuf Hz. Şit’e 

(a.s.), 30 suhuf Hz. İdris’e (a.s.), 10 suhuf da Hz. İbrahim’e (a.s.) indirmiştir. 

Not Edelim

Etkinlik  “KİTAPLARA İMAN

 İlahi kitaplara,

 İnandım, iman ettim. 

 Semavi kitaplara,

 İnandım, iman ettim.

 Tevrat, Zebur, İncil, 

 Semavi kitaptır bil. 

 Kur’an bunlara delil,

 İnandım iman ettim. 

 Hazla derim her zaman, 

 Müslüman’ım Müslüman. 

 Benim kitabım Kur’an,

 İnandım, iman ettim.

Enver TUNCALP

İnandım İman Ettim, s. 51.

 Şiirde hangi ilahi kitapların adı geçmektedir? Şiiri, ilahi kitaplara iman açı-

sından değerlendiriniz.



22

Zebur, Hz. Davut (a.s.) aracılığıyla Yahudilere gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “... Davut’a da Zebur’u 

verdik.”(1) buyrulur. Zebur’da Yüce Allah’ı (c.c.) öven ve yücelten sözler, dualar, ilahiler ve güzel öğütler 

yer alır. Zebur, günümüzde Tevrat’ın içinde “Mezmurlar” adıyla ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır.

İncil, Yüce Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla Hz. İsa’ya (a.s.) indirilmiştir. Hristiyanlığın kutsal kita-

bıdır. İncil, Hz. İsa’dan (a.s.) çok sonra yazıya geçirilmiştir. Günümüzde Hristiyanların kabul ettiği Matta, 

Markos, Luka ve Yuhanna adlı kişiler tarafından kaleme alınmış dört ayrı İncil yer almaktadır.

İncil’de Hz. İsa’nın (a.s.) mucizeleri, hayatı; Hristiyanlığın inanç, ibadet, ahlak esasları gibi konular yer 

alır. 

Tevrat, Zebur ve İncil zaman içinde insanlar tarafından tahrif edilmiştir. Bu sebeple de Kur’an’dan 

önceki ilahi kitaplar, Allah’tan (c.c.) geldiği hâliyle günümüze kadar ulaşamamıştır. 

Kur’an, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Yüce Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla  gönderilen 

ilahi kitabın adıdır. Kur’an, Müslümanların kutsal kitabıdır. 

Kur’an, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 610 yılından 632 yılına kadar, yaklaşık 23 yıl boyunca ayet ve sure-

ler hâlinde, bölüm bölüm indirilmiştir. İndirilen ayet ve sureler Müslümanlar tarafından ezberlenmiştir. 

Ayrıca vahiy kâtipleri adı verilen kişiler tarafından Kur’an yazıya geçirilmiştir. Böylece Kur’an, Allah’tan 

(c.c.) geldiği şekliyle korunmuş ve günümüze kadar bir değişikliğe uğramadan gelmiştir.

Kur’an’ın kendine has bir iç düzeni vardır. Yüce kitabımız, ayet, sure ve cüz denilen bölümlerden olu-

şur. Farklı uzunluktaki Kur’an ifadelerinin ya da cümlelerinin her birine ayet denir. Ayetler birbirinden, 

durak adı verilen özel işaretlerle ayrılmıştır.

(1) Nisâ suresi, 163. ayet.

Kur’an, Rabb’imiz (c.c.) tarafından gönderilen son ilahi kitaptır.
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Allah (c.c.) şöyle buyurur:

“(Resulüm!) O, sana Kitab’ı hak ve önceki kitapları tasdik edici olarak 

tedricen indirmiş; daha önce de insanlara doğru yolu göstermek üzere Tev-

rat ile İncil’i indirmişti. Furkan’ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah’ın ayetlerini 

inkâr edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen, 

mutlak güç sahibidir.” 

Âl-i İmrân suresi, 3-4. ayetler.

Not Edelim

Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin sonuncusu, Kur’an-ı Kerim ise tüm insanlara gönderilen son 

ilahi kitaptır.

Bugün milyonlarca Müslüman, Kur’an’ı okur ve ondaki ilkeleri hayatına uygulamaya çalışır. Kur’an’ın  

içerdiği öğütlere uyar, yasakladıklarından da kaçınır. Farklı milletlerden Müslümanlar, Kur’an’ın kendi 

dillerine çevrilmiş meallerini okuyarak Yüce Allah’ın (c.c.) mesajlarını öğrenirler. Onun hoşnutluğunu ka-

zanmak için Kur’an’ın buyruklarına uygun davranışlarda bulunmaya çalışırlar.

Ayetlerden oluşan bölümlere ise sure adı verilir. Her surenin kendine özgü bir adı vardır. Birkaç ayet-

ten oluşan kısa sureler bulunduğu gibi çok sayıda ayetten oluşan uzun sureler de vardır.

Kur’an-ı Kerim, 114 sureden ve yaklaşık 6666 ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfalık 

her bir bölümüne cüz denir. Kur’an-ı Kerim’de otuz cüz bulunmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’i hem orjinal dili Arapçasından hem de Türkçe mealinden okumaya çalışmalıyız.
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Kur’an’da yer alan bir ayette şöyle buyrulur:  “O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler 

(sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.”(1)  Bu ayetten de anlaşılacağı üzere Kur’an-ı 

Kerim, insanları doğru yola ileten bir kılavuzdur. Bizler bunu bilmeliyiz. Yüce kitabımızı okumaya, anla-

maya önem vermeliyiz. Arapça bilmesek bile Kur’an-ı Kerim’in Türkçe çevirilerini okumalıyız. Böylece 

Rabb’imizin (c.c.) mesajlarını öğrenebilir, Kur’an’ın yol göstericiliğinden faydalanabiliriz. Zaten Kur’an da 

kendisinin okunmak, anlaşılmak ve öğüt alınmak amacıyla gönderildiğini belirtmektedir. Bu husus bir 

ayette şöyle ifade edilmektedir: “(Resulüm!) Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt 

alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”(2)

Kültürümüzde ve tarihimizde Kur’an’a büyük 

önem verilir. Allah’ın (c.c.) kelamı olan bu yüce 

kitaba sevgi ve saygıyla yaklaşılır. Örneğin mil-

letimiz Peygamberimizin (s.a.v.), “Sizin en ha-

yırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğreteninizdir.”(3) 

hadisini ilke edinmiştir. Çocuklarına okullarda, 

camilerde ve Kur’an kurslarında Kur’an öğretme-

ye önem vermiştir.

Milletimiz, Kur’an-ı Kerim’i abdestsiz eline al-

mamaya özen göstermiştir. Onu belinden aşağı 

tutmamaya dikkat etmiştir. Kur’an-ı Kerim’i du-

varlara güzel kılıflar içinde asarak muhafaza et-

miştir. Evlenecek kızlarının çeyizlerine de işlemeli 

kılıflarda Kur’an-ı Kerim koymuştur.

Kur’an’ı baştan sona ezbere bilen hafızların yetiştirilmesi de geçmişte ve günümüzde milletimizin 

önem verdiği bir husustur. Milletimizin fertleri, özellikle ramazan aylarında camilerde ve evlerde bir araya 

gelerek her gün Kur’an’dan bir cüz okurlar. 

Cami ve mescitlerde hafızların ya da Kur’an’ı güzel okuyan birisinin cemaate dönük olarak Kur’an 

okuması, cemaatin de okunan ayetleri Mushaflarından takip etmesine mukabele denir. Kur’an’ı baştan 

sona okumaya da hatim adı verilir.

Özellikle Müslümanlar, Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i okumaya, anlamaya, ondaki ilkeleri hayat-

larına geçirmeye önem verirler. Bu özelliklerini Ramazan’dan sonra da sürdürmeye gayret gösterirler. 

Bizler için hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’i okuyup 
anlamaya önem vermeliyiz.

(1) Bakara suresi, 2. ayet.

(2) Sâd suresi, 29. ayet.

(3) Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 21.

Etkinlik  “İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin

 Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için”

M. Âkif ERSOY, Safahat, s. 153.

 Yukarıdaki dizelerin vermek istediği mesaj nedir? Arkadaşlarınızla değer-

lendiriniz.
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OKUMA METNİ

KUR’AN-I KERİM

İlahi olmada şeksiz, 

Ayet, sure Kur’an’dır bu.

Sözde, manada benzersiz,

Mucize-i Rahman’dır bu. 

  Gizliden sesleniş Rab’dan, 

  İlahi bir vahiydir bu. 

  Hem mana hem söz Allah’tan

  Gelen emir, nehiydir bu.

Karanlıktan aydınlığa,

Bir davet-i Hüda’dır bu.

Kurtuluşu insanlığa,

Duyuran bir nidadır bu.

  İnsanları doğru yola, 

  İleten bir rehberdir bu.

  Rabb’in rahmetinden kula,

  Müjde veren haberdir bu!

Hak’tan en son insanlara, 

Gelen bir nasihattır bu.

Fermanına uyanlara,

Esenlik bir hayattır bu.

Mustafa ÇİNKILIÇ

Dinî ve Ahlaki Şiirler, s. 56.

Mucize-i Rahman: Yüce Allah’ın mucizesi.

şeksiz: Şüphesiz, kuşkusuz.

mana: Anlam.

nehiy: Yasaklama, engelleme.

davet-i Hüda: Allah’n daveti, çağrısı.

nida: Seslenme, çağırma.

ferman: Buyruk, emir.

nasihat: Öğüt.
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 6. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. ÂDEM (A.S.)

Daha önce Hz. Âdem (a.s.) hakkında herhangi bir yazı veya hikâye okudunuz mu? 

Onun hakkında neler biliyorsunuz? 

Her şeyin sahibi, hâkimi ve yaratıcısı Yüce Allah’tır (c.c.). Üzerinde yaşadığımız dünya, yıldızlar, ge-

zegenler hep O’nun eseridir. Hiçbir şey yokken Allah (c.c.) var idi. Bir zamanlar dünya üzerinde ağaçlar, 

ormanlar, dağlar, denizler  yoktu. Ancak Rabb’imiz (c.c.) dünyayı, üzerinde canlıların yaşaması için en 

güzel şekilde yaratıp düzenledi.  

Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, her şeyin yaratıcısının Yüce Allah (c.c.) olduğunu belirten birçok 

ayet bulunur. Bu ayetlerden birinde, “O, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan 

yaratmıştır.”(1) buyrulur. Başka bir ayette ise Allah’ın (c.c.) her şeyi yaratan olduğu şöyle ifade edilir: 

“Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak ta-

mamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir.”(2) buyrulur. 

Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah (c.c.), zamanın bir aşamasında Hz. Âdem’i (a.s.) yaratmayı iste-

miştir. Rabb’imiz (c.c.) bu konudaki isteğini de huzurunda bulunan meleklere şöyle ifade etmiştir: “Hani, 

Rabb’in meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgunculuk ya-

pacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis 

ediyoruz.’ demişler, Allah da ‘Ben sizin bilmediğinizi bilirim.’ demişti.”(5) Bu ayetten de anlaşılacağı 

gibi melekler, Allah’ın (c.c.) insanı yaratmasındaki hikmeti öğrenmek için Yüce Rabb’imize soru sordular.  

Ancak her şeyi bilen Yüce Allah (c.c.) da “Ben sizin bilmediğinizi bilirim.” buyurarak meleklere cevap 

vermiştir. Daha sonra da Yüce Allah (c.c.), kendi isteğine ve iradesine uygun olarak Hz. Âdem’i (a.s.) 

yaratmıştır. A’râf suresinde bu konuda şöyle buyrulmuştur: “Andolsun sizi yarattık; sonra size şekil 

verdik; sonra da meleklere, ‘Âdem’e secde edin.’ diye emrettik...”(6)

Kıssa kelimesi sözlükte; hikâye etme ve anlatma, haber verme gibi anlam-

lara gelir. Kur’an’da bu kavramla ilgili olarak “(Ey Muhammed!) Biz sana bu 

Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini de anlatıyoruz. Sen daha önce 

(bu kıssaları) bilmiyordun.”(3) buyrulur.  Dinî bir terim olarak ise kıssa; Kur’an-ı 

Kerim’de  geçmiş peygamberler, bazı kişiler ve milletlerle ilgili anlatılan ibret 

verici tarihî olaylara(4) denir.*

Not Edelim

(1) Secde suresi, 7. ayet.

(2) Bakara suresi, 29. ayet.

(3) Yûsuf suresi, 3. ayet.

(4) Dinî Terimler Sözlüğü, s. 204.

  * Kur’an-ı Kerim, genel olarak kıssa sanatıyla insanlara iyilikten yana bir tavır sergilemelerini öğretmeyi amaçlamıştır. 

Kur’an’da birçok peygamberin kıssası anlatılır. Bu peygamberlerden biri de  Hz. Âdem’dir (a.s.).

(5) Bakara suresi, 30. ayet.

(6) A’râf suresi, 11. ayet.
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Elbette Yüce Allah (c.c.) canlı ve cansız pek çok varlık yaratmıştı ama Hz. Âdem (a.s.) diğer var-

lıklardan farklı özelliklere sahipti. Kur’an’da O’nun bu özellikleri hakkında şöyle buyrulmuştur: “Ve 

Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra bunları meleklere gösterip ‘Sözünüzde doğru iseniz şunların 

isimlerini bana söyleyin.’ dedi.”(1) Melekler şaşırıp kalmıştı. Karşılarında öğrenme yeteneği olan, bil-

gi edinebilen, kendini geliştirebilen bir canlı vardı. Onlar, bu hayret ve şaşkınlık içerisinde Yüce Allah’a 

(c.c.) duydukları derin bir saygı ve inançla şöyle dediler: “Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden baş-

ka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve hikmet sahibi şüphesiz sensin...”(2) Bu defa Yüce Allah 

(c.c.) Hz. Âdem’e (a.s.) yönelip şöyle buyurdu: “Ey Âdem! Bunların isimlerini onlara bildir.” dedi...” 

Doğal olarak Hz. Âdem (a.s.) de bunların isimlerini meleklere bildirdi.(3) Daha sonra da Rabb’imiz (c.c.), 

meleklere yönelip “...Size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine sizin açığa vurduk-

larınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?”(4) buyurdu.

Hz. Âdem (a.s.) meleklerden, cinlerden ve diğer varlıklardan farklı özelliklere sahiptir. Rabb’imiz 

(c.c.) ona kendi ruhundan üflemiş ve üstün özellikler vermiştir. Bu sebeple de Yüce Allah (c.c.), me-

leklerden Hz. Âdem’e (a.s.) saygı gösterip secde etmelerini istemiştir. Ancak bütün melekler Allah’ın 

(c.c.) emrine uymuş,(5) İblis (şeytan) kibirlenip büyüklük taslayarak bu emre karşı çıkmıştır. Bu olay 

A’râf suresinde şöyle anlatılmıştır: “...İblis’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında 

yer almadı. Allah buyurdu: ‘Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir?’ (İblis), 

‘Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.’ dedi. Allah, 

‘Öyle ise in oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! Artık sen aşağılıklardan-

sın!’ buyurdu.”(6) 

(1) Bakara, 31. ayet.

(2) Bakara, 32. ayet.

(3) bk. Bakara, 33. ayet.

(4) Bakara, 33. ayet.

(5) Bakara suresi, 34. ayet.

(6) A’râf suresi, 11-13. ayetler.

Dünyadaki güzellikler cennete benzetilir. 
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(1) Bakara suresi, 35. ayet; A’râf suresi, 19. ayet.

Şeytan, kibirlenip Allah’ın (c.c.) emrine karşı çıkarak günahkâr oldu. Bu kibirli tavrı sebebiyle de 

Allah (c.c.), onu huzurundan kovdu. Böylece melekler arasında bulunan şeytanın, Allah (c.c.) katındaki 

konumu ve üstünlüğü de sona erdi. Elbette bu olayda Hz. Âdem’in (a.s.) bir kusuru yoktu. Daha sonra 

Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) eş olarak Hz. Havva’yı yarattı. Onlara şöyle buyurdu: “Ey Âdem! 

Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın; 

yoksa zalimlerden olursunuz...”(1) Böylece Hz. Âdem (a.s.) ve eşi cennette yaşamaya başladı. Ancak 

şeytan boş durmuyordu. 

Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Havva cennet nimetlerinden diledikleri gibi faydalanıyorlar, istediklerini 

yiyip içiyorlardı. Şeytan da onları kandırıp Allah’ın (c.c.) yasak kıldığı ağaçtan meyve yemeye yönlen-

diriyordu. Cennette pek çok nimet ve çeşit çeşit meyveler vardı. Hz. Âdem (a.s.) ile Havva’ya sadece 

bir tek ağaç yasak kılınmıştı. 

Etkinlik  “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. 

Şeytanın izindin yürümeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. O, size 

ancak kötülüğü, hayâsızlığı ve Allah’a karşı bilmediğimiz şeyleri söylemeni-

zi emreder.”  

Bakara suresi, 168, 169. ayetler.

 “Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen 

Allah’a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir.” 

Fussilet suresi, 36. ayet.

 Yukarıdaki ayetlerde bizler için ne gibi mesajlar yer almaktadır? Düşüncele-

rinizi aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................
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Şeytan gelip gidip vesvese vererek Hz. Âdem’e (a.s.) ve Hz. Havva’ya, haram kılınan yasak ağaçtan 

meyve yemelerini söyledi. Bu ağaçtan yiyenlerin uzun süre yaşayacağını ifade ederek onları kandırdı. Bu 

sebeple de Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’i (a.s.) ve Hz. Havva’yı cennetten çıkardı. Bu durum Bakara sure-

sinde şöyle ifade edilir: “Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. 

Biz de ‘Birbirinize düşman olmak üzere inin! Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer 

ve yararlanma vardır.’ dedik.”(1) Bunun üzerine şeytan da Yüce Allah’tan (c.c.) kıyamete kadar kendisine 

süre vermesini istedi. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır: “İblis, ‘Bana, insanların yeniden dirilti-

lecekleri güne kadar mühlet ver.’ dedi. Allah, ‘Haydi, sen mühlet verilenlerdensin.’ buyurdu. İblis (de) 

dedi ki: Bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak 

için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.”(2)

Kendisinin, Allah’ın (c.c.) huzurundan kovulmasına çok öfkelenen İblis (şeytan), bunun sorumlusu ola-

rak Hz. Âdem’i (a.s.) gördü. O, kızgınlık içerisinde insanoğluna düşmanlık edeceğini belirtti. Bu durum 

bir ayette şöyle ifade edilir: “Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, solların-

dan sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın.”(3) Allah da şöyle buyurdu: 

“Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi 

cehenneme dolduracağım!”(4)

İnsanlık tarihi düşünüldüğünde, binlerce yıl önce yaşanmış olan bu olaydan sonra Hz. Âdem’in (a.s.) 

ve eşinin dünya hayatı da başlamış oldu. Bu süreçte Yüce Allah (c.c.) onlara aynı zamanda şöyle bir öğüt 

verdi: “...Oradan hepiniz inin! Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim 

rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de onlar üzüleceklerdir. İnkâr eden ve ayetlerimizi 

yalan sayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada devamlı kalıcıdırlar.”(5) 

(1) Bakara suresi, 36. ayet.

(2) A’râf suresi, 14-16. ayetler.

(3) A’râf suresi, 17. ayet.

(4) A’râf suresi, 18. ayet.

(5) Bakara suresi, 38-39. ayetler.

Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva’nın yeryüzünde yaşamasını dilemiştir.
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Dünya hayatı zor, zahmetli ve çileliydi. Aradan fazla zaman geçmeden, Hz. Âdem (a.s.) ve eşi, Allah’ın 

(c.c.) emrine uymadıkları için pişmanlık duydular. “Dediler ki: Rabb’imiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer 

bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.”(1) Onlar, Allah’a (c.c.) yalvarıyor, 

af diliyorlardı. “...Bunun üzerine Âdem’e Rabb’inden bazı sözler ulaştı (bunlarla tövbe etti); Rabb’i de 

onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz o, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır.”(2)

Zorluk ve zahmetleri olsa da dünya hayatı güzeldi. Hz. Âdem (a.s.) ve eşi de toprağı ekip biçerek, hay-

vancılık yaparak dünyada mutlu bir şekilde yaşamaya alıştı. Zamanla onların erkek ve kız birçok çocuğu 

oldu. Onların oğullarından ikisi, Kur’an’da kısaca kıssalarına da yer verilen Habil ve Kabil’dir.  

Hz. Âdem (a.s.), insanlara tevhit inancını öğreten, Allah’ın (c.c.) var ve bir olduğunu, onun eşi ve ben-

zerinin bulunmadığını açıklayan ilk peygamberdir. O, kendi çocuklarından başlayarak insanlara, yalnızca 

Allah’a (c.c.) ibadet edilmesi gerektiğini, ondan başka hiçbir varlığa ibadet ve kulluk edilemeyeceğini 

açıklamıştır. Allah’ın (c.c.) selamı ve rahmeti bütün nebilerin, resullerin üzerine olsun.

(1) A’râf suresi, 23. ayet.

(2) Bakara suresi, 37. ayet.

“Peygamberlerin kıssalarından senin kalbini sağlamlaştıracak her şeyi 

sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt ve bir 

uyarı gelmişitr.” 

Hûd suresi, 120. ayet.

Not Edelim

OKUMA METNİ

KUR’AN’DA HABİL VE KABİL İLE İLGİLİ AYETLER

 “(Ey Muhammed!) Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani iki-

si de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. 

Kurbanı kabul edilmeyen, ‘Andolsun seni mutlaka öldüreceğim.’ demişti. Öteki, ‘Allah 

ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder.’ demişti. ‘Andolsun! Sen 

beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak 

değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabb’i olan Allah’tan korkarım.’ ‘Ben istiyorum ki sen 

benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu za-

limlerin cezasıdır.’ Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) onu 

öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedi-

ni nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. ‘Yazıklar 

olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten âciz miyim ben?’ 

dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.”

Mâide suresi, 27-31. ayetler.
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 7. BİR DUA TANIYORUM: KUNUT DUALARI VE ANLAMLARI

Kunut dualarını daha önce hiç okudunuz mu? Bu dualar hakkında neler biliyorsunuz? 

İnsan, niçin dua etmeye ihtiyaç duyar?

Kelime olarak kunut; ibadet, boyun eğme, itaat, saygı, huşu, dua etme gibi anlamlara gelir. Bu 

kelime aynı zamanda Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerine kendini tam olarak verme, ona içtenlikle bağlanma 

ve itaat etme anlamına gelir.(1) Dinî bir kavram olarak ise kunut; Yüce Allah’ın (c.c.) yaratmış olduğu 

herhangi bir hayrı elde etmek veya düşman şerrinden, doğal afetlerden, salgın hastalıklardan kurtul-

mak için dua ederek namazda Allah’a (c.c.) sığınmak demektir.(2) Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde, 

“Namazın en faziletlisi, kunutu uzun olanıdır.”(3) buyurarak namazlarda Allah’a (c.c.) dua etmenin 

ve yakarmanın önemine dikkat çekmiştir. 

Vitir namazının üçüncü rekâtında, Fâtiha ve ek bir sure okunduktan sonra kunut duaları okunarak 

kunut yapılır. Böylece namaz içerisinde Allah’a (c.c.) yakarılmış, dua edilmiş olur. Zaten Rabb’imiz 

(c.c.) de bizden huşu içerisinde kendisine dua etmemizi ister. Kunut duaları ayrıca cenaze namazı 

kılarken de okunabilir. Bunun dışında bizler, içimizden gelen her an Yüce Allah’a (c.c.) duyduğumuz 

inancı, sevgi, saygı ve bağlılığı ifade etmek için kunut dualarını okuyabiliriz. 

Kunut Duaları

(1) bk. Nahl suresi, 121. ayet.

(2) Dinî Terimler Sözlüğü, s. 187.

(3) Müslim, Müsâfirûn, 164-165.
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Kunut dualarında Yüce Allah’tan (c.c.) ne gibi dileklerde bulunmaktayız? Belirleyip aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

OKUNUŞU

Allâhümme innâ nestaînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk.

Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyk.

Ve nüsnî aleykel hayra küllehû neşkürüke velâ nekfürük.

Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

ANLAMI

Allah’ım! Biz senden yardım isteriz.

Günahlarımızı bağışlamanı ve bizi doğru yola iletmeni dileriz.

Sana inanır, sana tövbe eder ve sana güveniriz.

Bütün iyiliklerin senden olduğunu belirterek seni över, sana şükrederiz.

Sana isyan edenleri bırakır ve onlarla ilgimizi keseriz.

OKUNUŞU

Allâhümme iyyâke na’büdü veleke nüsallî ve nescüd.

Ve ileyke nes’a ve nahfid.

Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek.

İnne azâbeke bilküffâri mülhıg.

ANLAMI

Allah’ım! Biz ancak sana kulluk eder, senin için namaz kılar, sana secde ederiz.

Sana koşar ve ibadetimizi severek yaparız.

Rahmetini umar, azabından korkarız.

Senin azabın inkâr edenlere ulaşır.
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A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

 1. Resul ve nebi kavramları ne anlama gelir? Açıklayınız.

 2. Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Söyleyiniz.

 3. Peygamberlerin görevleri nelerdir? Ayetlerden örnekler vererek açıklayınız.

 4. Mucize ne anlama gelmektedir? Bir örnekle açıklayınız.

 5. Yüce Allah (c.c.) insanlara niçin vahiy göndermiştir? Anlatınız.

 6. Kunut dualarını okuyunuz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kur’an-ı Kerim — Hz. Muhammed (s.a.v.) 

  B) İncil — Hz. İsa (a.s.)

  C) Zebur — Âdem (a.s.)

  D) Tevrat — Hz. Musa (a.s.)
 

 2. Peygamberlerin sıfatlarından biridir. Akıllı ve zeki olmak anlamlarına gelir. Sözü edilen bu sıfat 

aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İsmet B) Fetanet C) Sıdk D) Emanet

 3. Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kur’an-ı Kerim’de ibadetler dışında bilgi bulunmaz. 

  B) Kur’an-ı Kerim’de 114 sure vardır.

  C) Kur’an-ı Kerim Peygamberimize (s.a.v.) 610 yılında indirilmeye başlanmıştır.

  D) Kur’an-ı Kerim’in ayetleri Peygamberimize (s.a.v.) aşama aşama indirilmiştir.

 4. Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimiz (s.a.v.) hakkında şöyle buyrulmaktadır: “Muhakkak ki sen 

üstün bir ...... sahipsin.” (Kalem suresi, 4. ayet.)

  Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere hangi kavram gelmelidir?

  A) Güce B) Ahlaka C) İradeye D) Başarıya

 5. Allah’ım! Biz senden yardım isteriz.

  Günahlarımızı bağışlamanı ve bizi doğru yola iletmeni dileriz.

  Sana inanır, sana tövbe eder ve sana güveniriz.

  Bütün iyiliklerin senden olduğunu belirterek seni över, sana şükrederiz.

  Sana isyan edenleri bırakır ve onlarla ilgimizi keseriz.

  Yukarıdaki duada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Günahları bağışlama isteği

  B) Allah’ın (c.c.) yardımını dileme

  C) Peygamberleri örnek almak gerektiği

  D) Bütün iyiliklerin Allah’tan (c.c.) olduğu

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olan ile tamamlayınız.

  
ilahi tevhit 25 610Mushaf

 1. Peygamberimize ilk vahiy ................   yılında gelmiştir. 

 2. Yüce Allah (c.c.) tarafından peygamberlere gönderilen kitaplara ..................................... kitap adı 

verilir.

 3. İslam dininde Yüce Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği inancı .......................................... kavramıyla 

ifade edilir.

 4. Kur’an’da .......................................... peygamberin adı geçmektedir.

 5. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin toplanıp kitap hâline getirilmiş şekline ................................. denir.

Ç. Aşağıdaki şemaya peygamberlerin sıfatlarını yazınız.

 6. Suhuf gönderilen peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) 10 suhuf Hz. Âdem’e (a.s.) gönderilmiştir.

  B) 50 suhuf Hz. Şit’e (a.s.) gönderilmiştir.

  C) 10 suhuf Hz. İbrahim’e (a.s.) gönderilmiştir.

  D) 30 suhuf Hz. Yusuf’a (a.s.) gönderilmiştir.

Peygamberlerin Sıfatları
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1. Günde kaç vakit namaz kılındığını 

araştırıp öğreniniz.

2. Namazı bozan davranışların neler ol-

duğunu araştırınız.

3. “Teravih, cemaat, ezan ve kamet” söz-

cüklerinin anlamlarını sözlüklerden bu-

lup defterinize yazınız.

4. Namaz kılan insanların, namazdan önce 

yapacağı hazırlıklar nelerdir? Araştırınız.

5. Namazın önemini belirten bir ayet ve bir hadis 

araştırıp bunları defterinize yazınız.

6. Fil Olayı nedir? Bu olayla ilgili İslam tarihi, Genel Ağ gibi 

kaynaklardan bir araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgi-

leri defterinize not ediniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

2. ÜNİTE

NAMAZ 
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İslam dininde yerine getirilmesi farz olan bazı ibadetler vardır. Bunlardan biri de namazdır. Na-

maz;  Müslümanların günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenmiş kurallara göre yapmak zorunda 

oldukları, İslam’ın beş şartından biri olan ibadettir.

İslam dininde namaz ibadetine önem verilir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde 

beş vakit namaz kılınması istenir. Akıllı, ergenlik çağına gelmiş her Müslüman’ın namaz kılması gere-

kir. Kutsal kitabımızda yer alan birçok ayette namaz ibadeti emredilir. Örneğin bir ayette, “Namazı 

dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursu-

nuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”(1) buyrulur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 

de “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an, secde anıdır.”(2) hadisiyle bu ibadetin dinimizdeki önemini 

vurgulamıştır. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanların namaz kılmaları farzdır. Namaz camide, 

evde, temiz ve uygun olan her yerde kılınabilir.

 1. NAMAZ İBADETİ VE NAMAZIN ÖNEMİ

(1) Bakara suresi, 110. ayet.

(2) Müslim, Salat, 215.

Namaz, İslam dininde emredilen farz ibadetlerden biridir.

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde, “Namaz dinin direğidir.” buyurmuştur.

Tirmizî, İman, 8.

Yukarıdaki hadisin vermek istediği mesaj nedir?

“Allah’ın emri olduğunu kabul ederek beş vakit namazı rükûları, secde-

leri, abdestleri ile vakitlerinde kılmaya devam eden kimse cennete girer.” 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 4, s. 266.

Not Edelim
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Allah (c.c.) bizleri akıllı, irade sahibi, üstün varlıklar olarak yaratmıştır. Sağlıklı ve rahat bir şekilde 

yaşayabilmemiz için dünya üzerinde pek çok nimet var etmiştir. Bitkileri, hayvanları, suları, havayı, 

güneşi, çeşitli yiyecek ve içecekleri, yaşamamız için gerekli olan her şeyi yaratan O’dur. Bizler, O’nun 

yarattığı bu nimetlerden yararlanarak hayatımızı sürdürürüz. Verdiği tüm nimetlere karşı da Allah’a 

(c.c.) teşekkür ederiz. Namaz kılan insan Allah’a (c.c.) şükretmiş olur. Yaratıcısına olan sevgisini, say-

gısını ve bağlılığını belirtir. Kutsal kitabımız Kur’an’da da “... Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz 

kılın.”(1) buyrulur.

Namaz kılan insan hem Yüce Allah’a (c.c.) olan sevgi ve saygısını belirtmiş hem de dinî bir yüküm-

lülüğü yerine getirmiş olur.

Namazlarını kılan bir insan, Yüce Allah’a (c.c.) karşı görevlerinden birini yerine getirmiş olmanın 

mutluluğunu ve huzurunu yaşar. Kendisini Yüce Yaratıcı’sına daha yakın hisseder. Kalbinde Allah’a 

(c.c.) karşı büyük bir sevgi ve bağlılık duyar. Bu duygu, Yüce Allah’ın (c.c.) yaratmış olduğu tüm canlı-

lara da yansır. Çünkü namaz ibadetini yerine getiren kimse, evrendeki tüm varlıkları Yüce Rabbi’mizin 

(c.c.) en güzel şekilde yarattığını ve onları sevdiğini bilir. Tüm varlıklarda Yüce Yaratıcı’nın gücünü 

ve büyüklüğünü görür. Bu nedenle başta insanlar olmak üzere tüm canlılara karşı sevgi, şefkat ve 

merhametle davranır. Başkalarına karşı kalbinde kötü duygu ve düşünceler taşımaz. Böylece sabah, 

öğle ve akşam gibi günün farklı zaman dilimlerinde namaz kılıp ibadet etmek, el açıp Yüce Yaratıcı’ya 

yalvarmak kişinin sevgi ve merhamet dolu bir kalbe sahip olmasını sağlar. İnsanın gönlüne büyük bir 

huzur ve sükûnet verir.

Namaz ibadeti, kişinin ahlaki gelişimine ve güzel davranışlara yönelmesine önemli katkılar sağ-

lar. Onun, davranışlarında da bilinçli olmasına katkıda bulunur. Allah’ın (c.c.) emirlerine uyup namaz 

ibadetini yerine getiren kişi, Yüce Rabb’imizin kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini fark eder. 

Allah’ın (c.c.) güzel davranışta bulunanları mükâfatlandıracağını, kötülük yapanları da cezalandıraca-

ğını hiç unutmaz. Bu nedenle de her zaman iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya önem verir. Hem 

kendisine hem de topluma faydalı iş ve davranışlarda bulunur. İslam’ın emrettiği davranışları yerine 

getirmeye, yasakladığı kötü davranışlardan da kaçınmaya özen gösterir. Böylece güzel ahlaklı, iyi 

huylu bir insan olur. Bu konuyla ilgili olarak bir ayette şöyle buyrulur: “(Ey Muhammed!) Kitaptan 

sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten 

alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.”(2) 

(1) Bakara suresi, 238. ayet.

(2) Ankebût suresi, 45. ayet.

Etkinlik “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz 

Allah sabredenlerle beraberdir.”

Bakara suresi, 153. ayet.

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gün sahabilerine, “Ne dersiniz? Birinizin kapı-

sının önünde ırmak olsa, her gün orada beş kere yıkansa üzerinde hiç kir 

kalır mı? (Yanında bulunanlar) ‘Kir kalmaz.’ dediler. (Hz. Peygamber) “İşte 

beş vakit namaz da bunun gibidir, Allah onunla günahları siler.” buyurdu.

Buhâri, Mevakıt, 6.

Yukarıdaki ayet ve hadisi namazın önemi açısından değerlendiriniz.
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Etkinlik “... Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”
Ra’d suresi, 28. ayet.

“Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa 
ermiştir.”

A’lâ suresi, 14, 15. ayetler.

“Bir Müslüman, farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, 
rükû ve secdelerini de tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işleme-
dikçe geçmiş küçük günahları affedilir...”

Müslim, Tahâret, 7.

Yukarıdaki ayetleri ve hadisi, namazın önemi ve faydası açısından yorumlayınız.

Haftada bir gün, cuma günleri camilerde kılınan cuma namazı da farz bir namazdır. Cuma namazı 

ile ilgili olarak da Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı 
yapıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için 
daha hayırlıdır.”(2) 

Cenaze namazı da farz namazlardan biridir. Ölen bir Müslüman’ın cenaze namazını kılmak farzdır. 

Ancak bu namaz farz-ı kifayedir. Yani bu namazı bir grup Müslüman kılarsa diğer Müslümanlardan 

yükümlülük kalkar.

Vacip namazlar: Müslümanların yılda iki kez kutladıkları bayramları vardır. Bunlardan biri Rama-

zan Bayramı, diğeri de Kurban Bayramı’dır. Her iki bayramda da bayram namazı kılmak vaciptir. 

Yatsı namazından sonra kılınan üç rekâtlık namaz, vitir namazı olarak adlandırılır. Bu namazı kıl-

mak da vaciptir. Bunun yanında bozulan nafile namazların kazasını kılmak da vaciptir.

 2. NAMAZ ÇEŞİTLERİ

Namaz çeşitlerinden hangilerini biliyorsunuz?

(1) Nisâ suresi, 103. ayet.

(2) Cuma suresi, 9. ayet.

Kişinin, kılamadığı beş vakit namazın farzlarını ve vitir namazını kaza etme-

si gerekir. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Her kim 

bir namazı unutur veya ondan gaflet edip uyuya kalırsa onu hatırladığında 

hemen kılsın...”

Buhârî, Mevâkîtu’s-Salat, 37; Müslim, Mesâcid, 314.

Not Edelim

İslam dininde ibadetleri sınıflandırmak için kullanılan bazı kavramlar vardır. Bunların başında farz, 

vacip ve sünnet gelir. Farz; İslam dininde yapılması açık ve kesin bir şekilde istenen ve terk edilmesi 

günah olan fiiller, emirler anlamına gelir. Vacip ise farz kadar kesin olmamakla birlikte Müslümanlar-

dan yapılması istenen iş, davranış ve ibadetlere denir. Nafile kavramı ise farz ve vacip dışında sevap 

kazanmak amacıyla yapılan ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) de yapmış olduğu ibadetler ve davranışlar 

olarak tanımlanabilir.

Namazları, farz namazlar, vacip namazlar ve nafile namazlar olmak üzere üç kısma ayırabiliriz. 

Farz namazlar: Her Müslüman’ın mutlaka kılması gereken namazlardır. Her gün beş vakit kılınan sa-

bah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmak farzdır. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuş-

tur: “Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken (daima) Allah’ı anın. Huzura 
kavuşunca da namazı dosdoğru kılın; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”(1)
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Nafile namazlar: Dinimizde farz ve vacip namaz dışında da namaz vardır. Bu namazlar, nafile 

namazlar olarak adlandırılır. Nafile namazları iki grupta ele alabiliriz. 

1. Revâtib sünnetler: Beş vakit namazın farzlarından önce ya da sonra kılınan sünnet namazlardır. 

Peygamberimiz (s.a.v.) bu namazları düzenli olarak kılmaya önem vermiştir.

2. Regâib sünnetler: Beş vakit namazın sünnetlerinin dışındaki diğer nafile namazları kapsar. Bu 

namazlar gönüllülük esasına dayanır. İsteyen kılar isteyen kılmayabilir. Peygamberimiz (s.a.v.) bu 

tür nafile namazları bazen kılmış bazen de kılmamıştır. Nafile namazlardan bazıları şunlardır:

 a. Teheccüd namazı: Gecenin herhangi bir vaktinde kalkılıp kılınan namazdır.

 b. Duha (kuşluk) namazı: Güneşin doğup bir miktar yükselmesinden tepe noktasına gelmesine 

kadarki sürede iki, dört, sekiz veya on iki rekât olarak kılınan namazdır.

 c. Evvabin namazı: Akşam namazının sünnetinden sonra kılınan namazdır. 

 d. Tahıyyatü’l-mescit: Cami ve mescitlere girildğinde bu kutsal mekânları selamlamak amacıyla 

kılınan namazdır.

Beş vaktin sünneti olan namazlar dışındaki nafile namazların rekât sayısı, ikiden başlamaktadır. 

Bu namazlar genellikle iki, dört, altı, sekiz rekât vb. kılınmaktadır.

 Namazın Şartları

Namaz kılabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlardan bir kısmı namaz 

kılmadan önce, bir kısmı ise namaz kılarken yerine getirilir. Namazdan önce yerine getirilmesi gere-

ken şartlara namazın dışındaki farzlar, namaz esnasında yerine getirilenlere ise namazın içindeki 

farzlar denir.

Namazın dışındaki farzlar şunlardır:

 • Duruma göre abdest, boy abdesti veya teyemmüm almak (hadesten taharet),

 • Namaz kılacak kişinin bedeni ve giysileri ile namaz kılınacak yerin temiz olması (necasetten taharet),

 • Namaz kılarken erkeklerin diz kapaklarıyla göbekleri arasını, kadınların ise el, yüz ve ayak dışındaki 

yerlerini örtmeleri (setr-i avret),

 • Namaz kılarken kıbleye (Kâbe tarafına) yönelinmesi (istikbâl-i kıble),

 • Kılınacak namazın vaktinin gelmiş olması (vakit),

 • Kılınacak namaza niyet edilmesi (niyet).

 3. NAMAZIN KILINIŞI 

Namaz kılmak isteyen kişinin ne gibi hazırlıklar yapması gerekir?

Etkinlik “Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği amel, farz namazıdır. Eğer 

onu tam olarak eda etmişse bu yazılır. Ama tam kılmamışsa Yüce Allah der 

ki: ‘Bakın bakalım, kulumun nafile namazı var mı? Onunla farzları tamam-

layın.’ Sonra zekâta da böyle bakılır, peşinden diğer amelleri de bu şekilde 

değerlendirilir.” 

Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 4, s. 65.

Yukarıdaki hadisten hangi sonuçları çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konu-

şunuz.
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Namazın içindeki farzlar ise şunlardır:

 • Namaza “Allâhü ekber.” diyerek başlamak (iftitah tekbiri),

 • Namazda gereken yerlerde ayakta durmak (kıyam),

 • Namazda ayaktayken Kur’an’dan bir veya birkaç ayet okumak (kıraat),

 • Secde yapmadan önce elleri diz kapaklarına koyarak yere paralel şekilde eğilmek (rükû),

 • Elleri, alnı, burnu ve dizleri yere koyarak yere kapanmak (secde),

 • Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını okuyacak kadar oturmak (kâde-i ahire).

 Abdest

Namaz kılabilmek için temiz olmamız gerekir. Bunun için de öncelikle yapılması gereken şey, ab-

dest almaktır. Abdest, bazı organları yıkamak ve mesh etmek yoluyla yapılan bir temizliktir. Kutsal 

kitabımız Kur’an’da bu konuyla ilgili olarak, “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman 

yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başınızı mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı yıka-

yın...”(1) buyrulur. Abdest almakla açıkta kalan ve en çok kirlenen el, yüz, ayak gibi organlarımızın 

temizliğini de sağlamış oluruz.

Abdestin dört farzı vardır. Abdest alırken dinimizin kesin olarak emrettiği ve uymamız gereken 

şartlar şunlardır:

• Yüzü yıkamak,

• Elleri ve kolları dirseklerle birlikte yıkamak,

• Başın dörtte birini ıslak elle mesh etmek,

• Ayakları topuklar ile birlikte yıkamak.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) öğrettiği şekilde abdest şöyle alınır:

Kollar dirseklerden biraz yukarıya kadar sıvanır. “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. 

Bismillâhirrahmânirrahîm.” diyerek eûzü besmele çekilir. Sonra “Niyet ettim Allah rızası için abdest 

almaya.” denilerek niyet edilir.

Eller bileklere kadar yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına da özen gösterilir. Parmaklarda yüzük 

varsa oynatılarak yüzüğün altına suyun girmesi sağlanır.

Abdest alırken kollar sıvanarak 
eller yıkanır.

Önce ağza üç kez su verilir.

(1) Mâide suresi, 6. ayet.
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 Sağ avuçla ağza üç kez su alınarak ağız iyice çalkalanır. Sağ avuçla su alınıp burna üç kez su çekilir 

ve burun temizlenir.

 Alında saçların bittiği yerden kulak hizasına ve çene altına kadar yüzün tamamı üç kere yıkanır. 

Önce sağ kol dirseklerle birlikte üç kez yıkanır. Kuru bir yer kalmaması için kolun her tarafı iyice ovulur. 

Sol kol da aynı şekilde dirseklerle birlikte yıkanır. Sağ el ıslatılarak başın dörtte biri mesh edilir.

 Eller ıslatılarak şehadet ve serçe parmaklarıyla kulakların içi, başparmaklarla kulakların dışı ve 

ortada kalan üç parmağın arkasıyla da boyun mesh edilir.

Sonra burna üç kez su verilir.

Sağ ve sol kol yıkanır.

Kulaklar mesh edilir.

Yüz yıkanır.

Başın dörtte biri mesh edilir.

Boyun mesh edilir.
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Suyun bulunmadığı veya bulunsa bile sağlık vb. sebeplerden dolayı kullanıl-

masının mümkün olmadığı durumlarda, kişinin niyet ederek abdest veya gusül 

abdesti yerine geçmesi için yaptığı manevi temizliğe teyemmüm denir.

Ağzı ve burnu çalkalayıp tüm vücudu yıkamak suretiyle yapılan temizliğe 

de gusül (boy abdesti) denir.

Not Edelim

 Ezan ve Kamet

Ezan, namaz vakitlerini Müslümanlara bildirmek için yapılan bir çağrıdır. Ezan okuyan kişiye mü-

ezzin denir. İslam tarihinde ilk müezzin Bilal-i Habeşî’dir. Müezzinler, Hicret’in birinci yılından (623) 

bu yana ezan okuyarak Müslümanları namaza davet ederler. Ezanda Yüce Allah’ın (c.c.) birliği, ondan 

başka ilah bulunmadığı, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Allah’ın (c.c.) kulu ve elçisi olduğu gibi hususlar  

vurgulanır.

Dinimizin inanç esaslarından bir bölümünü de içeren ezanın okunuşu şu şekildedir: 

Allâhü ekber. Allâhü ekber. 
Allâhü ekber. Allâhü ekber.
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh. 
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh.
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh. 
Eşhedü enne Muhammeden Resûlullâh. 
Hayye ales salâh.
Hayye ales salâh. 
Hayye alel felâh. 
Hayye alel felâh. 
Allâhü ekber. 
Allâhü ekber.
Lâ ilâhe illallâh.

 Anlamı
 Allah en büyüktür (4 defa söylenir.).
 Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur (2 defa söylenir.).
 Şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Allah’ın elçisidir (2 defa söylenir.).
 Haydi namaza (2 defa söylenir.).
 Haydi kurtuluşa (2 defa söylenir.).
 Allah en büyüktür (2 defa söylenir.).
 Allah’tan başka ilah yoktur (1 defa söylenir.).
 (Sabah ezanı okunurken, “Hayye alel felâh.” ifadesinden sonra iki 
defa “Essalâtü hayrun minen nevm.” cümlesi eklenir. Bu cümle, “Namaz 
uykudan hayırlıdır.” anlamına gelir.)

 Sağ ayak, topukla birlikte yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları da iyice te-

mizlenir. Sonra sol ayak topukla birlikte aynı şekilde yıkanır. Böylece abdestin alınışı tamamlanmış olur.

Önce sağ ayak yıkanır. Sonra sol ayak yıkanır.
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 Beş Vakit Namazın Kılınışı

Genel olarak namazların kılınışı birbirine benzer. Örnek olarak sabah namazının iki rekât  sünneti-

nin nasıl kılınacağını öğrenelim.

Namaz için önce abdest alınır. Sonra kıbleye doğru yönelip “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü 

sabah namazının sünnetini kılmaya.” diyerek niyet edilir. Ardından “Allâhü ekber.” denilerek başlama 

tekbiri alınır. Tekbir sırasında erkekler, elleri açık olarak başparmaklarını kulak memelerine değdirirler. 

Kadınlar ise ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak tekbir alırlar.

Kamet; farz namazlarından önce getirilir. 

Kametin okunuşu, ezanın okunuşu ile aynıdır. 

Ancak “Hayye alel felâh.” ifadesinden sonra 

iki defa “Kad kâmetis salâh.” cümlesi söy-

lenir. Bu cümle, “Namaz başladı.” anlamına 

gelir. Cemaatle kılınan namazlarda kameti 

müezzin okur. Kametin okunuşu ezana göre 

biraz daha hızlıdır.

Namaz için tekbir alınır.Namaz için tekbir alınır.

Minarelerden günde beş vakit ezan okunur.

Etkinlik Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.

Bu ezanlar-ki şehadetleri dinin temeli-

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

     Mehmet Âkif ERSOY

İstiklal Marşımızdan alınan yukarıdaki dörtlüğü, milletimizin ezana verdiği 

önem açısından yorumlayınız.
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Tekbirden sonra eller bağlanır. Erkekler sağ elin avucu ile sol bileği tutarlar ve ellerini göbek altına 

gelecek şekilde bağlarlar. Kadınlar ise ellerini, sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde göğüsleri üzerine 

koyarlar.

Bunun ardından önce “Sübhâneke duası”, sonra eûzü besmele çekilerek “Fâtiha suresi” okunur. 

Fâtiha’dan sonra ek bir sure okunur. Daha sonra eller yana salınarak “Allâhü ekber.” denilip rükûa 

gidilir.

Rükûda üç defa “Sübhâne Rabbiyel azîm.” (1) denir. “Semiallâhü limen hamideh.” (2) diyerek 

rükûdan doğrulunur. Ayağa kalkıldığında “Rabbenâ lekel hamd.” (3) denir.

Ardından “Allâhü ekber.” denilerek secdeye gidilir. Secdedeyken üç defa “Sübhâne Rabbiyel 

âlâ.”(4) denir. 

Namazda ayakta durarak dua ve su-
reler okunur.

Namazda rükûya eğiliş

Namazda ayakta durarak dua ve sureler 
okunur.

Namazda rükûya eğiliş

(1) Ey Yüce Rabb’im! Sende hiçbir eksiklik yoktur.

(2) Allah kendisini öveni işitir.

(3) Rabb’imiz! Hamd sana mahsustur, senin içindir.

(4) Ey Yüce Rabb’im! Sende hiçbir eksiklik yoktur.
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“Allâhü ekber.” diyerek secdeden kalkıp oturulur. Ardından ikinci secde yapılır ve üç kere “Sübhâne 

Rabbiyel âlâ.” denilir. Sonra “Allâhü ekber.” diyerek ayağa kalkılır. Böylece birinci rekât tamamlanır.

İkinci rekâtta eller bağlanarak besmele çekilir. Önce “Fâtiha suresi”, ardından ek bir sure 

okunur. Okumanın ardından birinci rekâtta olduğu gibi “Allâhü ekber.” denilerek rükûa eğilinir. 

Rükûdan sonra secdeler yapılır ve her iki secdede de birinci rekâtta okunan dualar okunur.

İkinci secde yapıldıktan sonra “Allâhü ekber.” denilip oturulur. Otururken eller, açık olarak diz 

kapaklarının biraz yukarısına konur. Erkekler otururken sağ ayağını dik, sol ayağını yatık tutarlar.

Kadınlar ise ayaklarını sağ tarafa çıkararak otururlar. Oturuşta sırasıyla “Ettehiyyâtü”, “Allâhümme 

Salli”, “Allâhümme Bârik” ve “Rabbenâ” duaları okunur. 

Namazda dizler, eller ve alın yere konarak secde 
edilir.

Namazda oturuş biçimi

Namazda dizler, eller ve alın yere konarak secde 
edilir.

Namazda oturuş biçimi



46

Sabah Namazı

İki rekât sünnet ve iki rekât farz olarak toplam 4 rekâttır. Farzı ile sünnetinin kılınışı aynıdır. Arala-

rında yalnızca niyet etme farkı vardır.

Daha sonra baş sola çevrilip yine “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah.” denir. Böylece sabah 

namazının iki rekâtlık sünneti tamamlanmış olur.

Tahiyyâttaki duaların okunuşu bitince baş sağa çevrilir, “Esselâmü aleyküm ve rahmetüllah.”
(1)

 

denilip selam verilir.

Sabah namazının farzı da aynı sünneti gibi kılınır. Ancak sabah namazın farzı için niyet edilir.

Günlük namazların kılınışını, benzer ve farklı yönleriyle birlikte tablo hâlinde şöyle gösterebiliriz:

Namazda sola selam vermeNamazda sola selam verme

S

Ü

N

N

E

T

İ

1. REKÂT 2. REKÂT

• Niyet
• Tekbir
• Sübhâneke
• Eûzü besmele
• Fâtiha suresi
• Ek bir sure
• Rükû
• Secde

• Besmele
• Fâtiha suresi
• Ek bir sure
• Rükû
• Secde
• Son oturuş (Tahiyyât, Salâvat ve Rabbenâ duaları)
• Selam

Namazda sağa selam vermeNamazda sağa selam verme

(1) Allah’ın selamı, esenliği ve rahmeti üzerinize olsun.
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Öğle Namazı

Öğle namazı, dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz ve iki rekât son sünnet olmak üzere toplam on 
rekâttır.

Dört rekât ilk sünnet

Dört rekât farz

İki rekât son sünnet

S

Ü

N

N

E

T

İ

1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

• Niyet

• Tekbir

• Sübhâneke

• Eûzü besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

 • İlk oturuş

 (Tahiyyât

 duası)

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

 • Son oturuş (Tahiyyât, Salâvat ve 

Rabbenâ duaları)

• Selam

F

A

R

Z

I

1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

• Niyet

• Tekbir

• Sübhâneke

• Eûzü besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• İlk oturuş

 (Tahiyyât

 duası)

• Besmele

• Fâtiha

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Rükû

• Secde

• Son oturuş

 (Tahiyyât, Salâvat ve 

 Rabbenâ duaları)

• Selam

S
O
N

S
Ü
N
N
E
T
İ

1. REKÂT 2. REKÂT

• Niyet

• Tekbir

• Sübhâneke

• Eûzü besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Son oturuş

 (Tahiyyât, Salâvat ve 

 Rabbenâ duaları)

• Selam
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Akşam Namazı

Akşam namazı, üç rekât farz ve iki rekât sünnet olmak üzere toplam beş rekâttır. Akşam nama-

zının farzı sünnetinden önce kılınır.

Yatsı Namazı

Yatsı namazı, dört rekât ilk sünnet, dört rekât farz, iki rekât son sünnet olarak toplam on 

rekâttır.

Yatsı namazının ilk sünneti, dört rekât olarak ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Farzı, öğle ve 

ikindi namazlarının farzları gibi kılınır. Son sünneti ise sabah namazının sünneti gibi kılınır.

Akşam namazının sünneti, iki rekâtlık sabah namazının sünneti gibi kılınır. Ancak niyeti farklıdır.

F

A

R

Z

I

1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT

• Niyet

• Tekbir

• Sübhâneke

• Eûzü besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• İlk oturuş

 (Tahiyyât duası)

• Besmele

• Fâtiha

• Rükû

• Secde

• Son oturuş

 (Tahiyyât, Salâvat

 ve Rabbenâ duaları)

• Selam

İkindi Namazı

İkindi namazı, dört rekât sünnet ve dört rekât farz olmak üzere toplam sekiz rekâttır.

İkindi namazının farzı dört rekâtlık öğle namazının farzı gibi kılınır. Ancak niyeti, “ikindi namazının 

farzına” diye yapılır.

S

Ü

N

N

E

T

İ

1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT 4. REKÂT

• Niyet

• Tekbir

• Sübhâneke

• Eûzü besmele

• Fâtiha suresi

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• İlk oturuş

 (Tahiyyât duası,

 Salâvat duaları)

• Sübhâneke

• Euzü

 besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Son oturuş 

 (Tahiyyât, Salâvat 

 ve Rabbenâ duaları)

• Selam
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Vitir Namazı

Vitir namazı vacip olan namazlardandır ve yatsı namazının sonunda üç rekât olarak kılınır. Bu 

namazın kılınışı şöyledir:

V

İ

T

İ

R

N

A

M

A

Z

I

1. REKÂT 2. REKÂT 3. REKÂT

• Niyet

• Tekbir

• Sübhâneke

• Eûzü besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Rükû

• Secde

• İlk oturuş

 (Tahiyyât duası)

• Besmele

• Fâtiha

• Ek bir sure

• Ara tekbir

• Kunut duaları

• Rükû

• Secde

• Son oturuş

 (Tahiyyât, Salâvat ve 

 Rabbenâ duaları)

• Selam

Etkinlik
Beş Vakit 

Namaz
İlk sünnet Farz

Son sün-

net
Vitir Toplam

Sabah 2 2 – – 4

Öğle ................. ................. ................. ................. .................

İkindi ................. ................. ................. ................. .................

Akşam ................. ................. ................. ................. .................

Yatsı ................. ................. ................. ................. .................

Yukarıdaki tabloyu, beş vakit namazın rekât sayısını dikkate alarak örnek-

teki gibi doldurunuz.
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OKUMA METNİ

GELİN NAMAZ KILALIM

Allah’ı zikir için,

Gelin namaz kılalım.

Lütfuna şükür için,

Gelin namaz kılalım.

Kalbi şeffaf çocuklar,

Nurlu sedef çocuklar,

Yüreği saf çocuklar,

Gelin namaz kılalım.

Günahtan saklar bizi,

Saflar kucaklar bizi,

Camiler bekler bizi,

Gelin namaz kılalım.

Dönüp Kâbe yönüne,

Uyduk İslam dinine,

Girip Allah evine,

Gelin namaz kılalım.

Çiçeklerle, kuşlarla,

Güldeki nakışlarla,

İçli yakarışlarla

Gelin namaz kılalım.

Tekbir alsın yürekler,

Çiçek açsın dilekler

Gıpta etsin melekler

Gelin namaz kılalım.

Bestami YAZGAN

Çiçek Güzeli, s. 47.
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Her ibadette olduğu gibi namazı da bozan bazı durumlar vardır. Namazı 

bozan başlıca durumlar şunlardır:

 Namazın farzlarından birini terk etmek,

 Namazda iken konuşmak,

 Namazda iken gülmek,

 Namazda bir şey yiyip içmek,

 Namazda abdestin bozulması,

 Kıbleden başka bir yöne dönmek,

 Namaz esnasında setr-i avret kurallarına uyulmaması.

Yukarıdaki durumlardan biri gerçekleştiğinde namaz bozulur ve böyle bir 

durumda kişinin, namazını yeniden kılması gerekir.

Not Edelim

 Cuma Namazı

Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Cuma namazı, akıllı ve ergenlik 

çağına ulaşmış olan sağlıklı Müslümanlara farzdır. Yolcu olanlar cuma namazı kılmakla yükümlü de-

ğildirler.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır. 

Cuma namazının önce dört rekât olan ilk sünneti, öğle namazının sünneti gibi kılınır. Sünnet kılındık-

tan sonra müezzin caminin içinde ezan okur. Daha sonra imam minbere çıkar ve hutbe okur.

Hutbede Yüce Allah’a (c.c.) hamd edilir ve Sevgili Peygamberimize (s.a.v.) salavat getirilir. Cema-

ate çeşitli konularda bilgi ve öğütler verilir. Hutbe okunurken cemaat yapılan konuşmayı sessizce 

dinler. Hutbenin ardından müezzin kamet getirir. Cemaat, imama uyarak cuma namazının iki rekâtlık 

farzını kılar. Cuma namazının farzı, sabah namazının farzı gibi imamla birlikte kılınır. Daha sonra her-

kes cuma namazının son sünnetini kendi başına kılar. Cuma namazının dört rekâtlık son sünneti, ilk 

sünneti gibi kılınır. Böylece namaz tamamlanmış olur. İsteyenler cuma namazından sonra zuhr-i ahir 

adıyla dört rekât, vaktin sünneti adıyla da iki rekât daha namaz kılabilirler. Zuhr-i ahir namazı aynı 

öğle namazının farzı gibi kılınır. Vaktin sünneti de öğle namazının son sünneti gibi kılınır. 

Cuma günü camilerde hutbe okunur.
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 Bayram Namazı

Bayram namazı iki rekâttır. Önce bayram namazını kılmaya niyet edilir. Sonra “Allahü ekber.” di-

yerek tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sühâneke duası okunur. Sübhâneke duasından sonra 

arka arkaya üç defa tekbir alınır. Her tekbir alınışında eller kulak memelerine kadar kaldırılıp sonra 

yanlara bırakılır. Üçüncü tekbirden sonra eller bağlanır ve imam, açıktan Fâtiha ile ek bir sure okur. 

Daha sonra rükû ve secdeler yapılıp ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta da Fâtiha’nın ardından  ek  bir  

sure  okunduktan sonra aynı şekilde imamla birlikte üç  tekbir alınır. Daha sonra bir tekbir daha alına-

rak rükûa gidilir. Sonra secdeler yapılır ve oturulur. Tahiyyat, Salli Bârik ve Rabbenâ duaları okunup 

selam verilir. Namaz kılındıktan sonra imam tarafından hutbe okunur. Bu hutbede bayramın anlamı 

ve önemi belirtilir. Hutbeden sonra dua edilir ve cemaat birbiriyle bayramlaşır.

Cenaze Namazı

Cenaze namazı vefat eden Müslümanlar için kılınır. Cenaze namazı, cemaatle ve ayakta kılınan bir 

namazdır. Bu namazda rükû, secde, oturuş yoktur ve cenaze namazının kılınışı  şu şekildedir:

Cenaze musalla taşına konur. İmam önde, cemaat de onun arkasında saf tutar. Cenaze namazı 

kılmak için niyet edilir. Bundan sonra imam yüksek sesle, cemaat ise içinden “Allâhü ekber.” diyerek 

tekbir alır ve eller bağlanır. Sübhâneke duası “Ve celle senâük.” cümlesiyle birlikte okunur. Sonra eller 

kaldırılmadan ikinci tekbir alınır. Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik duaları okunur. Eller kaldırılma-

dan üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyenler, dua niyetine Fâtiha su-

resini, Kunut dualarını veya Rabbenâ dualarını okuyabilirler. Daha sonra eller kaldırılmadan dördüncü 

tekbir alınır. Bunun ardından önce sağa sonra sola selam verilerek cenaze namazı tamamlanır.

Teravih Namazı

Teravih namazı yirmi rekât olarak kılınır. Bu 

namazı Peygamberimizin (s.a.v.) sekiz rekât 

olarak kıldığı da olmuştur. Teravih namazı, iki 

veya dört rekâtta bir selam verilerek kılınabilir. 

İki rekât olarak kılındığında sabah namazının 

sünneti gibi, dört rekât olarak kılındığında ise 

ikindi namazının sünneti gibi kılınır. Her selam-

dan sonra Peygamberimize (s.a.v.) salavat ge-

tirilir. Teravih namazının arkasından vitir namazı 

kılınır. Teravih namazını cemaatle kılanlar, vitir 

namazını da cemaatle kılarlar. Bu namaz tek 

başına da cemaatle de kılınabilir. Ayrıca Teravih 

namazını oruç tutanlar kıldığı gibi herhangi bir 

özrü nedeniyle oruç tutamayanlar da kılabilirler.

“Büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma namazı, arala-

rındaki günahlara kefarettir.”

Müslim, Tahâret, 14.

Not Edelim

Müslümanlar teravih namazını camilerde cemaatle kıl-
maya önem verirler.
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Cemaatle Namaz

İslam dini Müslümanların paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma içinde olmalarını ister. Birbirle-

rinin sorunlarını, sıkıntılarını, sevinç ve üzüntülerini paylaşmalarını öğütler. Camilerde cemaatle kı-

lınan namazlar, bu gibi konularda Müslümanlara katkıda bulunur. Çünkü cemaatle kılınan namazlar, 

Müslümanların birbiriyle kaynaşmasını; aralarındaki sevgi, saygı, dostluk ve kardeşliğin güçlenmesini 

sağlar. Toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı artırır. Bu nedenle de dinimiz namazların cemaatle 

kılınmasını teşvik etmiştir.

Beş vakit namaz cemaatle de tek başına da kılınabilir. Cuma namazı ile bayram namazlarının ca-

milerde cemaatle kılınması zorunludur.

Cemaatle kılınan namaz ile tek başına kılınan namaz arasında bazı farklılıklar vardır. Cemaatle kı-

lınan namazlar imam tarafından kıldırılır. Cemaatle namaz kılan kişi, niyet ederken imama uyacağını 

belirtir. Örneğin sabah namazının farzını cemaatle kılacak kişi, “Niyet ettim Allah rızası için sabah na-

mazının farzını kılmaya, uydum imama.” diyerek niyet eder. İmamla birlikte tekbir aldıktan sonra birinci 

rekâtta yalnızca “Sübhâneke” duasını okur. Başka bir sure okumaz. Rükû ve secdeleri imama uyarak 

yapar. Gerek rükûda ve secdede gerekse oturuşlarda okunması gereken duaları sessizce okur.

Cemaatle namaz kılarken imam; sabah, akşam ve yatsı namazlarında sureleri sesli, öğle ve ikindi 

namazlarında ise içinden sessizce okur. Cuma ve bayram namazlarında da imam sureleri açıktan sesli 

bir şekilde okur.

Etkinlik “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi de-

rece daha faziletlidir.”

Buhârî, Ezan, 30.

“Kim yatsı namazında cemaatle hazır bulunursa gecenin yarısını na-

mazla geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazlarında cemaatte 

bulunan kimseye ise bütün geceyi namazla geçirmiş gibi sevap vardır.”

 Tirmizî, Salat, 165.

Yukarıdaki hadisleri, İslam’ın cemaatle namaz kılmaya verdiği önem açı-

sından değerlendiriniz.

Cami ve mescitlere giderek beş vakit namazı cemaatle kılmak, yine cuma ve bayram namazlarını 

cemaatle camilerde eda etmek Müslümanların birlik ve beraberliğini pekiştirir. Toplumdaki insanların 

birbirlerinin sorunlarından, sıkıntılarından haberdar olmalarını, bunların giderilmesinde yardımlaşma 

ve dayanışma içinde olmalarını sağlar. Cemaatle kılınan namazlar, birlikte yaşama ve dayanışma bilin-

cini geliştirir. Cuma ve bayram namazlarında camilerde verilen vaazlar ve okunan hutbeler insanların 

yeni bilgiler edinmelerine, kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunur.
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OKUMA METNİ

İLK NAMAZ

 Sanırım yine böyle bir kıştı. Annemin odasına bitişik olan küçük odamdaki küçük karyo-

lamda uyuyordum. Bu sırada annem, nazik elleriyle ve ince parmaklarıyla saçlarımı taraya-

rak:

 — Ömer, yavrum! Kalk haydi yavrucuğum, demişti.

 Ben gözlerimi açtım. Köşedeki küçük yazı masamın üzerinde yanan küçük kandili unuta-

mam. Küçük bir kedi kafası biçimindeydi. İki pencereli odanın beyaz, muşamba perdelerinin 

esmerliklerini aydınlatıyor ve yeşil camdan gözleriyle bana bakıyordu.

 — Ama anneciğim, daha gece, dedim.

 Her vakit öptüğü yerden, sol kaşımın ucundan yeniden öperek:

 — Yok yavrucuğum, saat sabah namazı vakti, dedi. Koltuklarımdan tutarak beni kaldır-

dı. İçi fanilalı küçük terliklerimi giydim ve gözlerimi yumruklarımla ovuşturarak onun ar-

dından yürüdüm. Karanlık sofadan bir anda geçerek odasına girdik. Siyah ve alçak soba, 

gürüldeyerek yanıyordu...

 —  Aa!  Pervin  de  kalkmış!..

 Pervin hizmetçimizdi, elindeki sarı güğümü sobanın üzerinden indiriyordu. Onun kalkmış 

olacağını hiç aklıma getirmemiştim. Hırkamı çıkardılar. Kollarımı sıvadılar. Abdest alma leğe-

ninin yanına çömeldim. Anneciğim:

 — Öyle yorulursun, diyerek küçük bir iskemleyi altıma koydu. Oturdum.

 — Haydi, bismillah de!

 Pervin ılık suyu ellerime döküyor, annem baş ucumda:

 — Yüzünü... kollarını... yine üç kez... diye fısıldıyor, ben unuttukça yanlışlarımı düzeltiyor-

du.

 Abdest alma bitince annemle birlikte alçak sesle namaz dualarını okuyarak kollarımı, 

yüzümü kuruladık. Pervin de ayaklarımı kuruladı, çoraplarımı giydirdi. Isınmak için sobanın 

önüne gittim. Arkama dönünce annemi yün namaz seccadesini açarken gördüm. Sonra ba-

şına başörtüsünü örterek beni çağırdı.

 Gittim. Küçücük ben, onunla aynı seccadede, o çok sevgili, çok duygulu anne vücudunun 

yanında durdum. Annem bir iki sözle bana yapacağımı, önceden öğrettiklerini tekrarladı. O, 

açış olarak Allah’ın adını anıp ellerini omuzlarına kaldırarak kadın gibi namaza başlarken ben 

de farkında olmayarak onu taklit ettim.

 Sünneti bitirdikten sonra bana, gözlerinin okşayıcı ve ruha işleyici gülüşüyle:
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 — Yavrum! Sen kadın değilsin. Kadınlar namaza böyle başlar. Sen erkeksin, ellerini kulaklarına 

götüreceksin dedi. Sıcak elleriyle benim küçük ellerimi kulaklarıma kaldırarak işte böyle, diye erkeğin 

namaza başlamasını öğretti. Daha sonra namazı bitirdim. Dua ederken sordum:

 — Nasıl dua edeceğim anne?

 O dua ediyor, dudakları kımıldadıkça başörtüsü de titreşimler yapar gibi oluyordu. Başını salladı, 

duasını bitirdikten sonra, daha hâlâ aklımdadır, şunları söyledi:

 — Önce, Müslüman olduğum için ey bizleri yaratan Allah’ım sana şükürler ederim, de... Sonra, yur-

dumuzun düşmanlarını perişan etmen için yalvarırım, de... Daha sonra da bütün eziyet çeken, hasta 

olan, felakete uğrayan, yoksul olan insanların sağlık ve esenliklerini senden dilerim, de... Kendin için, 

iyi olman için dua et.

 Annem seccadeyi toplayarak bana iyi uyuyup uyumadığımı sordu. Uykum iyi miydi, kötü müydü 

buna cevap veremedim. Annem, git ders kitaplarını getir, dersini dinleyelim, dedi.

 Artık duman gibi aydınlanmış olan loş sofadan hızla geçtim. Yazı masamın üstünde açık duran 

kitabımı kaptım, annemin yanına koştum. Annem bana okuttu, hiç yanlışım çıkmadı. O bana geceleri 

derdi ki: “Yatmadan önce dersini üç kez okursan melekler sen uyurken onu sana öğretirler.” O melek-

ler o gece de bana uykumda dersimi öğretmişlerdi. Annem sevecen aferinlerle saçlarımı okşadı. Daha 

okula gitmene çok var, diyerek beni yatağına yatırdı.

 Uykum yoktu. Anneme bakıyordum. Başörtüsü başında, bu aydınlıksı karanlık içinde bir hayal gibi 

kımıldanarak Kur’an’ını aldı. Pencerenin kenarındaki geniş sedire oturarak titrek, hafif bir sesle oku-

maya başladı.

Ömer Seyfettin’den Seçmeler,

Hazırlayan: Şemsettin KUTLU,

s. 115 – 119. (Kısaltılarak alınmıştır.)
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(1) İbn-i Kesir, Peygamberler Tarihi, s.687.

(2) bk. Ahmed bin Hanbel, Müsned, C 2, s. 405.

(3) bk. En’am suresi, 85. ayet.

(4) Meryem suresi., 4-6. ayetler.

(5) Meryem suresi, 7. ayet.

(6) Meryem suresi, 8. ayet.

(7) Meryem suresi, 9. ayet.

(8) Âl-i İmrân suresi, 39. ayet.

(9) Âl-i İmrân suresi, 41. ayet.

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de kıssası anlatılan peygamberlerden biri de Hz. Zekeriya’dır (a.s.). 

Hz. Zekeriya (a.s.), İsrailoğulları’na gönderilmiş peygamberlerden biridir. Babasının adı Berhiya’dır. 

Onun soyu, babası Berhiya’dan itibaren Hz. Süleyman’a (a.s.) ve Hz. Davut’a (a.s.) kadar uzanmakta-

dır.(1)

Geçimini marangozluk yaparak sağlayan(2) Hz. Zekeriya (a.s.), İsrailoğullarının ileri gelenlerinden 

biriydi. Kur’an-ı Kerim, Hz. Zekeriya’yı (a.s.); Hz. Yahya (a.s.), Hz. İsa (a.s.) ve Hz. İlyas (a.s.) ile birlikte, 

Allah’ın (c.c.) hidayete erdirdiği salih kullar arasında saymıştır.(3)  

Yüce kitabımız Kur’an’da anlatıldığına göre Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayatında bazı mucizevi olaylar 

gerçekleşmiştir. Buna göre Hz. Zekeriya (a.s.) ve karısı iyice yaşlanmışlardı. Allah’ın Peygamberi, ken-

disinden sonra İsrailoğulları’nın yönetimini kötü birinin üstlenmesinden endişe ediyordu. Kavminin, 

kötülüklere yönelip hak yoldan uzaklaşmasını istemeyen Hz. Zekeriya (a.s.), bir gece namaz kılmış ve 

bütün içtenliğiyle Rabb’ine (c.c.) şöyle yalvarmıştır:  “Rabb’im!.. Benim kemiklerim zayıfladı, saçla-

rım ağardı. Rabb’im! Ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Doğrusu ben, arkamdan 

iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum; karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi 

alacak bir halef ver; o, Yakup hânedanına da vâris olsun; Rabb’im, onu rızana erdir!”(4)  

 Yüce Allah (c.c.) Hz. Zekeriya’nın (a.s.) duasını kabul etmiş, “Ey Zekeriya! Biz sana Yahya adın-

da bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik.”(5) buyurarak ona bir erkek çocuk 

müjdelemiştir. Allah’ın Peygamberi, derin bir inançla ve samimiyetle dua etmiştir. Ancak o, duasının 

kabul edilmesine sevinmekle birlikte hayret ve şaşkınlık içerisinde kalmıştır. O, “...Rabb’im!..Karım 

kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım hâlde benim nasıl oğlum olabilir?”(6) diyerek 

de şaşkınlığını dile getirmiştir. Buna karşılık Allah (c.c.) ona şöyle vahyetmiştir: “...O bana kolaydır; 

daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım.”(7)

Bir gün Hz. Zekeriya (a.s.) mabette namaz kılıyordu. “O, mabette durmuş namaz kılarken me-

lekler ona şöyle seslendiler: Allah’ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan 

bir peygamber olarak Yahya’yı Allah sana müjdeliyor.”(8) Hem sevinen hem de hayretler içerisinde 

kalan Hz. Zekeriya (a.s.), Allah’tan (c.c.), çocuğu olacağına dair bir işaret göstermesini istedi. Bunun 

üzerine Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurdu: “...Senin için alamet (sapasağlam olduğun hâlde), insanlarla 

üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabb’ini çok an, onun yüceliğini dile getir.”(9) Gerçekte de 

Yüce Allah’ın (c.c.) buyurduğu gibi Hz. Zekeriya’nın (a.s.) dili tutulmuş ve o, geçici bir süre konuşma 

 4. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. ZEKERİYA (A.S.)

Hz. Zekeriya (a.s.) kimdir? Onun hakkında neler biliyorsunuz?
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(1) Meryem suresi, 11. ayet.

(2) Taberî, Tarih, C 2, s. 16.

(3) Taberî, Tarih, C 2, s. 16-17.

yeteneğini kaybetmişti. Söz konusu bu olay Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmıştır: “Bunun üzerine 

Zekeriya, mabetten kavminin karşısına çıkarak onlara, özel bir işaret diliyle, ‘Sabah akşam Allah’ı 

tenzih edin.’ dedi.”(1) 

Aradan zaman geçti, Yüce Allah’ın (c.c.) dilediği ve buyurduğu gibi Hz. Zekeriya’nın (a.s.) bir oğlu 

oldu. Yine Allah’ın (c.c.) emri gereğince Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğluna “ Yahya” adı verildi. İslam kay-

naklarında, Hz. Yahya’nın (a.s.) Hz. İsa’dan (a.s.) yaklaşık  altı ay önce doğduğu rivayet edilmiştir.(2) 

Hz. Zekeriya’ya (a.s.), yaşlılık zamanında Allah (c.c.) tarafından lütfedilen Hz. Yahya (a.s.), ömrü bo-

yunca hep hayırlı bir evlat olmuştur. O, anne ve babasına hep saygılı olmuş, onlara değer vermiştir. 

Rabb’ine (c.c.) duyduğu güçlü imanı, güzel ahlakı, temiz ve dürüst kişiliğiyle Yüce Allah (c.c.), tıpkı Hz. 

Zekeriya (a.s.) gibi onun oğlu Hz. Yahya’yı (a.s.) peygamberlikle şereflendirmiştir. Ancak İsrailoğulları 

haksız yere hem Hz. Zekeriya Peygamber’in (a.s.) hem de Hz. Yahya’nın (a.s.) canına kıymışlar, onları 

şehit etmişlerdir.(3)

Etkinlik Kur’an-ı Kerim’de Hz. Zekeriya (a.s.) ile ilgili dile getirilen dikkat çekici bil-

gilerden biri de onun, Allah (c.c.) tarafından, Hz. Meryem ve dolayısıyla Hz. 

İsa’yı (a.s.) himaye etmekle görevlendirilmesidir. Yine Kur’an’da yer alan bil-

gilerden  anlaşılacağı gibi  Hz. Zekeriya (a.s.), Hz. Yahya (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) 

ile onun annesi Hz. Meryem yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış kişilerdir. 

Buna göre Hz. Meryem’in annesinin, doğacak çocuğunu Allah’a (c.c.) adadığı 

ve bunun sonrasında gelişen olayların bir bölümü Âl-i İmrân suresinde şöyle 

anlatılır:

“Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesi-

ni ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah 

hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.

Bir zamanlar İmrân’ın karısı şöyle demişti: Rabb’im! Karnımdakini ka-

yıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur; kuşkusuz sensin her şeyi 

işiten, her şeyi bilen.

Onu doğurunca dedi ki: Rabb’im! Onu kız doğurdum. -Oysa Allah onun 

ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir- erkek de kız gibi değildir. Ben onun 

adını Meryem koydum, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı 

senin korumana bırakıyorum.

Bunun üzerine Rabb’i ona hüsnükabul gösterdi ve onu güzel bir şekil-

de yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun 

bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık 

bulur ve Ey Meryem! Bu sana nereden, diye sorar. O da Allah tarafından, 

cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.”

Âl-i İmrân suresi, 33-37. ayetler.

Hz. Zekeriya (a.s.), ne gibi özelliklere sahiptir? Onun kıssasından ne gibi 

ders ve mesajlar çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
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Fil suresi, Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir. Mekke’de indirilmiştir. Beş ayetten meydana gelir. Bu 

surede, Yemen valisi Ebrehe’nin filleriyle Mekke’ye saldırmasından ve bu orduyu Allah’ın (c.c.) nasıl 

yok ettiğinden söz edilir. Fil ordusunun hazırlıklarını ve Mekke halkına kurdukları tuzakları Allah’ın 

(c.c.) nasıl boşa çıkardığından söz edilir. Allah’ın (c.c.) sürü sürü kuşlar göndererek Ebrehe’yi ve or-

dusunu nasıl yok ettiği belirtilir. Kâbe’yi yıkmak, Allah’ın (c.c.) evine düşmanlık eden kötü niyetlilerin 

planlarının  nasıl ters teptiği ifade edilir.

 5. BİR SURE TANIYORUM: FİL SURESİ VE ANLAMI

Etkinlik
Fil suresinden hangi mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz? Bunları aşağıya yazınız.

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

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

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

 Okunuşu

 Bismillâhirrahmânirrahîm.

 Elem tera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fîl.

 Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.

 Ve ersele aleyhim tayran ebâbil.

 Termîhim bi hicâretin min siccîl.

 Fecealehüm keasfin me’kül.

 Anlamı

 Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).

 Rabb’inin fil sahiplerine neler ettiğini, bilmedin mi?

 Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?

 Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.

 (O kuşlar), onların üzerlerine gökten taşlar atıyordu. 

 Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekin gibi yaptı. 
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A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

 1. Namazın dinimizdeki önemini ayet ve hadislerle açıklayınız.

 2. Abdest nasıl alınır? Anlatınız.

 3. Namazın farzları nelerdir? Kısaca anlatınız.

 4. Günde kaç kez, hangi vakitlerde ezan okunur? Söyleyiniz.

 5. Sabah namazının farzının nasıl kılındığını anlatınız.

 6. Hangi durumlar abdestin bozulmasına neden olur? Üç örnek veriniz.

 7. Camilerin toplumsal açıdan önemi nedir? Belirtiniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biri değildir?

  A) Kıbleye yönelmek

  B) Abdest almak

  C) Namaza başlarken “Allâhü ekber.” diyerek tekbir almak

  D) Kılınacak namaz için niyet etmek

 2. Camilerde ezan okuyan kişiye ne ad verilir?

  A) İmam B) Müezzin C) Müftü D) Vaiz

 3. Aşağıdaki seçeneklerde yer alan ezanın sözlerinden hangisinin anlamı yanlıştır?

  A) Eşhedü en lâ ilâhe illâllah – Haydi namaza.

  B) Allâhü ekber – Allah en büyüktür.

  C) Hayye alel felâh – Haydi kurtuluşa.

  D) Lâ ilâhe illâllah – Allah’tan başka ilah yoktur.

 4. Farzı sünnetinden önce kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öğle namazı  B) İkindi namazı  C) Akşam namazı  D) Yatsı namazı

 5. Aşağıdakilerden hangisi vacip bir namazdır?

  A) Cenaze namazı   B) Bayram namazı 

  C) Cuma namazı   D) Teravih namazı

 6. Aşağıdaki namazlardan hangisi yalnızca Ramazan ayında kılınır?

  A) Bayram namazı   B) Cenaze namazı

  C) Vitir namazı   D) Teravih namazı

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.

  

teyemmüm farz gusül kamet

bayram namazı hadesten taharet kıyam

cemaatle iki duaayakta

sekiz

 1. Namaz, ergenlik çağına gelmiş, akıllı Müslümanlara ........................ bir ibadettir.

 2. Namazdan önce abdest almaya ........................  ........................ denir.

 3. Bütün bedeni baştan ayağa hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaya ........................ adı verilir.

 4. ........................ namazda ayakta durmak demektir.

 5. Temiz su bulunmadığında ya da suyun sağlık ve benzeri sebeplerle kullanılmasında sakınca 

olduğu durumlarda ........................ yapılır.

 6. Erkekler, farz namazlardan önce ........................ getirirler.

 7. İkindi namazı toplam ........................ rekâttır.

 8. Cenaze namazı ölen kişi için ........................ niteliği taşır ve ........................ kılınır.

 9. Cuma namazının farzı ...................... rekâttır ve bu namaz ..................... camilerde kılınır.

 10. Yılda iki kez ........................  ........................ kılınır.

 7. Aşağıdakilerden hangisi namazın insana sağladığı faydalardan biri değildir?

  A) Namaz, kişiye huzur ve mutluluk verir.

  B) Namaz, insanı iyi ve güzel davranışlara yönlendirir. 

  C) Namaz, insanın taassup sahibi olmasını sağlar.

  D) Namaz kişiye temizlik alışkanlığı kazandırır.

 8. Sadece sabah ezanında söylenen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kad kâmetis salâh.   

  B) Essalâtü hayrün minen nevm.

  C) Lâ ilâhe illallâh.  

  D) Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

3. ÜNİTE
ZARARLI 
ALIŞKANLIKLAR

1. Sigara, alkol ve uyuşturucu 

maddelerin zararlarıyla ilgili 

gazete kupürleri ve haber top-

layınız. Bu materyallerden bir 

pano oluşturunuz.

2. Yeşilay’ın resmî sitesine giriniz. Bu-

radan, Yeşilay’ın amacı ve faaliyetleri 

hakkında bilgi edininiz. Yaptığınız ça-

lışmayı etkileşimli tahtada veya pro-

jeksiyonla yansıtarak sınıfta sununuz.

3. Alkollü içkilerin insan sağlığına zararları neler-

dir? Araştırınız.

4. Bir Kur’an mealinden, Mâide suresinin 90 ve 91. 

ayetlerini bulunuz ve bunları defterinize yazınız.

5. Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili Genel Ağ, dinler tarihi gibi kay-

naklardan bir araştırma yapınız. 

6. Kur’an-ı Kerim mealinden, Tebbet suresinin anlamını bu-

larak defterinize yazınız. 

61
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İnsan, eşref-i mahlukattır yani yaratılmışların en şereflisidir. Onun hem kendisine hem de ailesine, 

çevresine ve topluma karşı birtakım sorumlulukları vardır. İnsanın sorumluluklarının başında kendi 

sağlığını, onurunu, saygınlığını korumak gelir. Bu nedenle herkes, zararlı alışkanlıklardan kaçınma 

konusunda duyarlı olmalıdır. Çünkü zararlı alışkanlıklar bireye zarar verir, onun saygınlığını zedeler. 

Zararlı alışkanlıkların başlıcaları alkollü içki içmek, uyuşturucu kullanmak, kumar oynamak ve sigara 

içmektir.

 Alkollü İçki İçmek

Zararlı alışkanlıklardan biri alkollü içki içmektir. Alkollü içkilerin insan sağlığına birçok zararı vardır. 

Bunların başlıcalarını şöyle özetleyebiliriz:

Alkol, beyin üzerinde ciddi tahribatlara yol açar. Bu da insanın mantıklı düşünmesini, sağlıklı karar 

vermesini engeller. Ayrıca alkol, beyin hücrelerini öldürür. Bu da zamanla beynin küçülmesine neden 

olur. Alkollü içkiler erken yaşlanma ve bunamaya yol açar. Hafızanın zayıflamasına sebep olur.

Alkollü içkiler vücutta aşırı su kaybına neden olur, baş ağrısına ve ağız kuruluğuna yol açar. Alkollü 

içecekler kanın pıhtılaşmasına engel olur, bu da yaralanmalarda kan kaybının artmasına yol açar.

 1. BAZI ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

 Alkollü içecekler, trafik kazalarının başlıca sebeplerinden biridir.

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

“İki nimet vardır ki insanların çoğu, onların kıymetini bilme konusunda 

aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”

 Buhârî, Rikak, 1; İbn-i Mâce, Zühd, 15.

Not Edelim

Zararlı alışkanlıklar denilince aklınıza neler gelmektedir?
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Alkollü içecekler; yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserlerinin en önemli nedenlerinden 

biridir. Ayrıca kalpte ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi sağlık sorunlarına yol açar. Alkollü içecekler 

sadece insan sağlığına zarar vermekle kalmaz. Birçok toplumsal soruna da neden olur. Bunların bazı-

larını şöyle özetlemek mümkündür:

Alkollü içkiler nedeniyle en yakın arkadaşlar arasında bile kavgalar çıkmakta, bu kavgalarda yara-

lanmalar hatta can kayıpları meydana gelmektedir.

Alkollü içecekler aile huzurunun bozulmasına, yuvaların dağılmasına neden olmaktadır.

Alkollü içkilere verilen ücret, boşa harcanan paradır. Alkollü içki içen kişi, kendi cebinden para ve-

rerek âdeta hastalık ve ölüm satın almaktadır.

Alkol, trafik kazalarının önemli sebeplerinden biridir.

Alkollü sürücülerin ya da yayaların yol açtığı kazalarda her yıl çok sayıda insan ölmekte, yaralan-

makta ya da sakat kalmaktadır.

Alkolden kaynaklanan binlerce kazada milyonlarca liralık maddi hasar meydana gelmekte, bu da 

hem bireyleri hem de ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir.

 Uyuşturucu Kullanmak

Birey ve toplum için büyük zararları olan alışkanlıklardan biri de uyuşturucu kullanmaktır. Esrar, 

eroin, morfin, bonzai gibi sağlığa zararlı olan ve bağımlılık yapan maddelere uyuşturucu maddeler de-

nir. Uyuşturucu maddeler çok tehlikelidir. Bunlar bir kez kullanılsa bile bağımlılık yapmaktadır. Uyuş-

turucu madde kullanmaya bir kez başlayan kişinin, bu kötü alışkanlığı bırakması çok zor  olmaktadır. 

Bu maddeleri kullanmak, çoğu kez insanı ölüme kadar götürmektedir.

Bağımlılık yapan maddeler solunum yolu hastalıklarına neden olur. Bu maddeleri kullanan kişilerde 

mide ve bağırsak hastalıkları, karaciğer büyümesi ve yağlanması ile kansızlık ortaya çıkar. Ayrıca uyuş-

turucu madde kullanan kimselerin göz kaslarında felçler, derilerinde de sivilcelenme ve yaralar görülür.(1) 

Uyuşturucu maddeler çok pahalıdır. Bu nedenle bu maddelere bağımlılık kazanan kişiler, onları 

tekrar elde edebilmek için her şeyi göze almaktadırlar. Hatta hırsızlık, gasp, cinayet suçlarını bile 

rahatlıkla işleyebilmektedirler. Bütün bu sebeplerle uyuşturucu hem bireye hem de topluma büyük 

zararlar verir.

Yüce dinimiz, insanın onurunun, saygınlığının, beden ve ruh sağlığının korunmasına büyük önem 

verir. Bu sebeple de alkollü içki içmeyi, uyuşturucu kullanmayı yasaklar. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir 

ayette Rabb’imiz (c.c.), “Ey iman edenler! İçki, şans oyunları (kumar), dikili taşlar (putlar), fal ve 

şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.”(2) buyurarak içki, 

kumar gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmamızı emreder.

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

“İçki bütün kötülüklerin anasıdır.”

Nesâî, Eşribe, 44.

Not Edelim

Etkinlik Alkol kullananlar, sorunlarını bu yolla unuttuklarını ve rahatladıklarını söy-

lemektedirler. Sizce alkol, kişinin sorunlarını çözer ya da çözmesine yardımcı 

olur mu? Sınıfınızda tartışınız.

(1) bk. Alparslan Özyazıcı, Alkollü İçkiler, Sigara ve Diğerleri, s. 48-54.

(2) Mâide suresi, 90. ayet.
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Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de hadislerinde içkinin kötülüğünü açık ve kesin bir dille ifade etmiş-

tir. Bir hadisinde, “Sarhoşluk veren her şey haramdır.”(1) buyurarak alkollü içki ve uyuşturucu gibi 

insanın aklını kullanmasını engelleyen maddelerin haram olduğunu belirtmiştir. Başka bir hadisinde 

de “Çoğu sarhoşluk veren şeyin, azı da haramdır.”(2) buyurmuştur.

(1) Buhârî, Eşribe, 4; Müslim, Eşribe, 7.

(2) Tirmizî, Eşribe, 3.

(3) Bakara suresi, 188. ayet.

(4) Nisâ suresi, 29. ayet.

 Kumar Oynamak

Zararlı alışkanlıklardan biri de kumardır. Kumar; ortaya mal, para vb. şeyler konularak oynanan her 

türlü oyundur. Şans oyunları da kumar sayılmaktadır. Kumar, bireye ve topluma birçok açıdan zarar 

veren kötü bir alışkanlıktır. İnsanların emek harcamadan, kolay yoldan kazanç elde etmek amacıyla 

başvurduğu haksız bir kazanç yoludur.

Kumar, bireyleri tembelliğe alıştırır. Çalışma hayatında verimliliği engeller. Üretimi aksatır. Bütün 

bunlar da toplumsal kalkınmaya, gelişmeye ve ilerlemeye mani olur.

Kumar, kişileri hak etmeden ve yorulmadan para kazanmaya yöneltir. Kumar oynayan kişi, zama-

nını faydasız bir iş yaparak boş yere geçirmiş olur. Oysa zaman, Allâhü Teâlâ’nın (c.c.) insana; verdiği 

en büyük nimetlerden biridir. İnsan ahirette, zamanını nasıl değerlendirdiğinden, ömrünü neler yapa-

rak harcadığından sorguya çekilecektir.

Kumar, ailede sevgi, saygı, huzur ve düzeni yok eder. Kumara alışan kişi; ailesine yeterince zaman 

ayıramaz, çocuklarıyla ve eşiyle vakit geçirmez, eve geç gelir. Aile fertlerinin nafakasını kumarda har-

car. Parasını, malını hatta en değerli varlıklarını kumar masasında kaybeder. Bu da aile içinde kavga 

ve anlaşmazlıklara, sonuçta da yuvaların dağılmasına neden olur.

Kumarda kaybeden kişi, sürekli hırs ve kin duyguları içinde olur. Karşısındaki kişinin kazanıp ken-

disinin kaybetmesini hazmedemez. Paralarını, malını, sermayesini karşısındaki kişiye kaptırması se-

bebiyle rakibine kin ve düşmanlık besler. Kumarda kaybettiği arkadaşına kin besleyen kişi, ona zarar 

vermek ister. Hatta kumar masasında çıkan kavgalarda zaman zaman yaralanmalar ve cinayetler 

olmaktadır. Bütün bunlar, insanlar arasında kötü duyguların yaygınlaşmasına, arkadaşlıkların sona 

ermesine, toplumda huzurun bozulmasına yol açmaktadır.

Yüce dinimiz, insana çalışmayı, emek harcayarak ve hak ederek kazanç sağlamayı buyurur. Her tür-

lü haksız kazancı da yasaklar. Rabb’imiz bir ayette,  “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yeme-

yin…”(3)  buyurarak bizleri bu konuda uyarır. Başka bir ayette de  “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya 

dayanan ticaret olması hâli müstesna, mallarınızı, batıl (haksız ve haram yollar) ile aranızda (alıp 

vererek) yemeyin…”(4) buyurarak her türlü haksız kazancı yasaklar. Kumar da bir haksız kazançtır ve 

dinimizde haram kılınmıştır.

“Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe 

Rabb’inin huzurundan ayrılamaz: 

 • Ömrünü nasıl ve nerede geçirdiğinden,

 • Gençliğini nerede ve nasıl geçirdiğinden,

 • Malını nereden kazandığından,

 • Kazandığını nereye harcadığından,

 • Öğrendiği bilgilere göre yaşayıp yaşamadığından.”

Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 1.

Not Edelim
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Kumar yüzünden toplumda nice yuvalar dağılmakta, cinayetler işlenmekte, aile faciaları meydana 

gelmektedir.

Etkinlik
KUMAR

İbadetten alıkoyar.

Yaradan’ı unutturur.

Tembelliğe alıştırır.

Ailelerin dağılmasına sebep olur.

Üretimi ve gelişmeyi engeller.

Kin ve düşmanlığa yol açar.

Haksız kazanca yönlendirir.

Yukarıda verilen kavram haritasını arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Yeşilay, insanları zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapar.
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 Sigara Kullanmak

Zararlı alışkanlıklardan biri de sigaradır. Sigaranın bağımlılık yapma potansiyeli çok güçlüdür ve 

onu bırakmak çok zordur. Sigaranın içerdiği zararlı maddeler yağ dokusunda biriktiği için bu zararlı 

alışkanlık terk edilse bile söz konusu maddelerin vücuttan atılması çok uzun zaman alır. Sigara sade-

ce içene değil, içenin yanında bulunanlara da zarar verir. Dolayısıyla toplum sağlığı açısından zarar-

lara yol açar. Gebelikte içilen sigara, sağlıksız nesillerin dünyaya gelmesine sebep olur. Sigaranın yol 

açtığı hastalıkların tedavisine ayrılan maddi kaynaklar, ülke ekonomisine zarar verir.

Sigaranın neden olduğu başlıca sağlık sorunları şunlardır:

 • Kalp damarlarında tıkanıklık,

 • Bronşların daralması sonucu akciğer rahatsızlıkları,

 • Beyin damarlarında tıkanma ve buna bağlı felç,

 • Ayak ve bacak damarlarında tıkanma,

 • Midede gastrit, ülser ve mide kanseri,

 • Ciltte sararma, kırışıklık, cilt kanseri,

 • Ağız kokusu ve dişlerde sararma,

 • Gebelikte sigara ya da tütün kullanımı; erken doğuma, bebek ölümlerine, düşüğe, doğum ağrıları-

na neden olabilmektedir.

Sigara, insan sağlığına büyük zararlar verir.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun Fetvası

Sigaranın hükmü konusunda herhangi bir ayet ve hadis bulunmamaktadır. 
Ancak dinimiz, kişinin kendisine ve çevresindekilere zarar vermesini ve başka-
larını rahatsız etmesini yasaklamış, israfı da kesin olarak haram kılmıştır. Bazı 
âlimler; sağlığa zararlı oluşunu, başkalarını rahatsız ettiğini ve israfı dikkate ala-
rak sigaranın tahrimen mekruh/harama yakın mekruh olduğunu söylemişlerdir 
(İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, II, 97-98; Büceyremî, Tuhfetü’l-habîb, II, 474).

Günümüzde yapılan birçok araştırma sigaranın insan ve çevre sağlığı üze-
rindeki onlarca zararlı etkisini bilimsel olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Birçoğu ölümcül olmak üzere pek çok hastalığın sebebi olması itibariyle si-
garanın mubah görülmesi düşünülemez. Kendi kendimizi tehlikeye atmama, 
zararı giderme, sağlığı koruma yönündeki nasları esas alan birçok çağdaş âlim, 
sigaranın haram olacağı görüşündedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Tüm Fetvalar, Haz.: Halim Bilgin, s. 386.

Not Edelim
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İslam dini insan sağlığına zararlı olan bütün alışkanlıkları, bağımlılık yapan maddeleri yasaklar. 

Dinimize göre sağlık, Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biridir ve emanettir. İnsanın 

bu nimeti ve emaneti iyi kullanması, koruması gerekir. Sigara ya da diğer zararlı maddeleri kulla-

nan insan, sağlığını ve hayatını tehlikeye atmaktadır. Âdeta kendisini öldürmek istemektedir. Oysa 

Rabb’imiz “…Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; Allah güzel 

yapanları sever.”(1) buyurarak bu konuda bizi uyarmaktadır. Başka bir ayette de “…Kendinizi öldür-

meyin. Şüphesiz Allah, sizi esirgeyecektir.”(2)  buyurmaktadır. Ayrıca sigara içen insan başkalarını da 

rahatsız etmekte, parasını boşa harcamaktadır.

Alkollü içki içen, uyuşturucu ve sigara kullanan, kumar oynayan kişiler sadece kendilerine zarar 

vermekle kalmamakta, başkalarının hakkını da yemektedirler. Örneğin kumar oynayan kişi, ailesine 

ayırması gereken zamanı kumar masalarında geçirmektedir. Aile fertlerine harcaması gereken parayı; 

içki, kumar, sigara vb. zararlı maddelere vermektedir. Böylece onların hakkını çiğnemektedir. Uyuştu-

rucu kullanan ve içki içen kişiler dengesiz hareketler yapmakta, başkalarını rahatsız etmekte, hatta 

onlara zarar vermektedirler. Sigara içen kişi, sigara içmeyen kişilerin de sigara dumanından etkilene-

rek zarar görmesine sebep olmaktadır. Böylece kul hakkı yemektedir. 

(1) Bakara suresi, 195. ayet.

(2) Nisâ suresi, 29. ayet.

Etkinlik “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları birer 

şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, 

sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vaz-

geçtiniz değil mi?”

Mâide suresi, 90-91. ayetler.

Yukarıdaki ayetler, zararlı alışkanlıklar konusunda bize nasıl bir mesaj ver-

mektedir? Söyleyiniz.

Etkinlik
Kötü alışkanlıkların zararları nelerdir? Maddeler hâlinde aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

..........................................................................................................................
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Kötü alışkanlıklara başlamanın birçok sebebi vardır. Bunlardan en çok karşılaşılanları şöyle sırala-

yabiliriz:

Merak: İnsan, yapısı gereği bilmediklerini merak eder. Çünkü merak etmek, insanın doğasında var 

olan bir özelliktir. Esasen de faydalıdır. Ancak bu duygu, insanı bazen kötülüklere de yöneltebilmek-

tedir. Örneğin bazen kişi, yazılı ve görsel medyada, arkadaş sohbetlerinde konusu geçen alkollü içki, 

uyuşturucu, sigara gibi zararlı maddeleri tatmanın nasıl bir şey olduğunu merak etmektedir. Kumarın 

nasıl oynandığını bilmek istemektedir. Bu merak duygusuyla da zararlı alışkanlıklara yönelmektedir. 

Merak sonucu “Bakarım, denerim, beğenmezsem bırakırım.” diye düşünen insan, daha sonra bağımlı 

olmaktadır.

Özenti: İnsan; sevdiği, beğendiği, hayranlık duyduğu kişilere özenir. Onlara benzemeye çalışır. 

Beğendiği kişiler gibi olmak, onları taklit etmek ister. Eğer beğenilen, idealleştirilen kişi alkollü içe-

cekler, uyuşturucu ya da sigara kullanıyorsa, kumar oynuyorsa onu taklit eden kişi de bu gibi zararlı 

alışkanlıklara yönelebilir.

Arkadaş çevresi: Arkadaş çevresi, insanı zararlı alışkanlıklara yönelten nedenlerden biridir. 

İnsan bazen farkında olarak bazen de olmayarak arkadaşlarından etkilenip kötü alışkanlıklara yö-

nelebilir. Örneğin sigara içen, alkollü içki kullanan kişilerle arkadaşlık eden kimse, onların baskısıyla 

ve dışlanmamak için zaman içinde bu kötü alışkanlıklara başlayabilir.

 2. ZARARLI ALIŞKANLIKLARA BAŞLAMA SEBEPLERİ

Sizce insanlar, kötü alışkanlıkların zararlarını bildikleri hâlde niçin onlara başlamakta-

dırlar?

İyi arkadaşlar edinmeli, kendimizi geliştirecek faydalı alışkanlıklara yönelmeliyiz.
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Bilgisizlik: Bazen insanlar bağımlılık yapan maddeler, özellikle de esrar, eroin, morfin gibi uyuştu-

rucular hakkında yeterince bilgi sahibi olamazlar. Bu maddeleri kullanmanın yol açabileceği felaketleri 

gerektiği gibi fark edemezler. Bunları bilmedikleri için de “Bana bir şey olmaz.” mantığıyla zararlı 

alışkanlıklara yönelebilirler.

Dinî ve ahlaki değerlerden uzaklaşma: Dinî ve ahlaki ilkeler, insan davranışlarına yön veren te-

mel etkenlerden biridir. Din, insanı iyiye yöneltir, kötülüklerden uzaklaştırır. Din, insan sağlığına zarar 

veren, birey ve toplum hayatında derin etkiler bırakan zararlı alışkanlıkları yasaklar. Eğer insan dinî 

ve ahlaki değerlere önem vermiyorsa içki, sigara, uyuşturucu, kumar gibi zararlı alışkanlık ve davra-

nışlara yönelebilir.

Sorun ve sıkıntılardan bunalma: İnsanlar hayatta çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilir. Herkes bazen 

çok önemli bir sınavda başarısız olabilir, önemli bir hastalığa yakalanabilir, işsiz kalabilir, ekonomik 

kriz yaşayabilir. Bu gibi durumlar bazen insanı alkol, sigara, uyuşturucu gibi maddeler kullanmaya 

yöneltebilir. Çünkü bu tür maddeler beyni uyuşturarak insana geçici rahatlık hissi vermektedir. Oysa 

bu rahatlık hissi geçicidir ve aldatıcıdır. Daha büyük sorunlara yol açmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kişi, arkadaşının dini üzeredir.  Öyleyse her biriniz, kiminle arkadaşlık 

ettiğine iyi baksın.”

Ebu Davud, Edeb, 19.

Not Edelim

Etkinlik
“Üzüm üzüme baka baka kararır.”

“Körle yatan, şaşı kalkar.”

Yukarıdaki atasözlerini açıklayan bir yazı yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................
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Kişi, bilmediği ve tanımadığı düşmandan nasıl korunacağını da bilemez. Bu nedenle bağımlılık ya-

pan maddeleri tanımak ve onlar hakkında bilgi sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmada önemli 

rol oynamaktadır. Çünkü her insan, canını sever, sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamayı ister. Kötü alış-

kanlık ve davranışların kendisine ve sevdiklerine zarar vereceğini bilirse onlardan uzak durur. Örneğin 

uyuşturucunun insanı nasıl felakete sürüklediğini, onun insan hayatını mahvettiğini iyi bilen kişi, bu 

kötülüğe asla yaklaşmaz.

İnsan, sosyal ortamlarda rahatlıkla kötü alışkanlık ve davranışlara yönelebilir. Bu nedenle zararlı 

alışkanlıkların yaygın olduğu oyun ve eğlence merkezlerinden, arkadaş ortamlarından uzak durmamız 

çok önemlidir. Bu tür yerlere sohbet etme, oyun oynama veya eğlenme amaçlı bile olsa kesinlikle 

gitmememiz gerekir. 

“Bir kere denemekten bir şey olmaz.”, “Bir sigaradan ne olacak sanki!”, “Bir yudum içmekten bir 

şey olmaz!” gibi anlayışlardan kesinlikle kaçınmamız gerekir. Çünkü  zararlı alışkanlıklar, küçük mik-

tarlarla başlamaktadır. Ancak beden üzerinde aynı etkiyi göstermesi için her seferinde dozajın artırıl-

ması gerekmektedir. Bu da zamanla bağımlılığa yol açmaktadır. Bir kere bağımlılık kazanan kişinin, 

bundan kurtulması çok zor olmaktadır.

İnsan, kötü davranışlardan ve zararlı alışkan-

lıklardan korunmak için öncelikle arkadaşlarını iyi 

ahlaklı, güzel huylu kişilerden seçmelidir. Çünkü iyi 

ahlaklı kişiler, insanı doğru ve güzel davranışlara 

yöneltirler.

Zaman zaman sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabili-

riz. Örneğin ailemiz ekonomik sıkıntı içinde olabilir. 

Bir dersten kötü not alabiliriz. Sınıfta bir arkada-

şımızla aramızda problem olabilir. Okul servisinde 

sorun yaşayabiliriz. Bu ve benzeri problemlerimiz 

olduğunda bunları mutlaka ailemizle ve öğretmen-

lerimizle paylaşmalıyız. Onlardan yardım almalıyız. 

Onların bizi çok sevdiğini, her zaman yanımızda 

olacaklarını unutmamalıyız.

 3. ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMA YOLLARI

“Bağımlı olma, özgür ol.” sözü ne anlama gelir?

Allah (c.c.) buyuruyor ki:

“...İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın, gü-

nah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın 

cezası çetindir.”

Mâide suresi, 2. ayet.

Not Edelim

Yeşilay kurumu zararlı alışkanlıklardan korunma ko-
nusunda insanları bilgilendirmeye çalışır. 
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Hz. Yahya (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. İsrailoğullarına gönderil-

miştir. Kudüs’te doğmuş ve yaşamıştır. Zekeriya Peygamber’in (a.s.) oğludur. Hz. İsa’nın (a.s.) annesi 

Hz. Meryem, Hz. Yahya’nın (a.s.) annesinin kız kardeşidir. Dolayısıyla Hz. İsa (a.s.) ile Hz. Yahya (a.s.) 

teyze çocuklarıdır ve yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuşlardır. 

İslamiyet, bizleri kötü alışkanlıklardan uzak durmaya yönlendirir. Sağlığımızı korumamızı buyurur. 

İçki, kumar, uyuşturucu, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmamız gerektiğini ifade eden güzel 

ilkeler ortaya koyar. İslamiyet, bizleri kendimize ve topluma fayda veren güzel alışkanlıklar edinme-

ye, iyi insanlarla arkadaşlık etmeye yönlendirir. Bizler, yüce dinimiz İslam’ı iyi öğrenmeliyiz. İslam’ın 

insanlığa hayat veren ilkelerini hayatımızda rehber edinmeliyiz. Kitap okumak, spor yapmak, kültürel 

ve sanatsal etkinliklere katılmak vb. davranışlar zararlı alışkanlıklardan uzak durmamıza katkı sağlar.  

Böyle yaparsak zararlı alışkanlıklardan korunmuş oluruz.

 4. BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. YAHYA (A.S.)

Yahya Peygamber (a.s.) hakkında ne gibi bilgilere sahipsiniz?

Zararlı alışkanlıklardan korunmak için spor yapmak gibi faydalı uğraşlara yönelmeliyiz. 

Etkinlik “Devlet,  gençleri alkol  düşkünlüğünden,  uyuşturucu  maddelerden,  suç-

luluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için ge-

rekli tedbirleri alır.”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 58.

Siz devlet yönetiminde yetkili biri olsaydınız gençliği zararlı alışkanlıklar-

dan ve kötü davranışlardan korumak için ne gibi tedbirler alır, neler yapardı-

nız? Düşünce ve önerilerinizi defterinize yazınız.
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Allah (c.c.), daha çocukluğundan itibaren Hz. Yahya’yı (a.s.) seçkin bir kul kıldı. Ona güzel özellikler 

verdi. Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığına göre Hz. Yahya (a.s.), son derece güzel ahlaklı, iyi bir insandı. Bu 

konuda Rabb’imiz (c.c.) şöyle buyurur: 

“(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) ‘Ey Yahya kitaba (Tevrat’a) 

sımsıkı sarıl.’ dedik. 

Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. 

O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.”(1)

Hz. Yahya (a.s.), Rabb’ine itaatkâr bir kuldu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onun için şunu söyle-

miştir: “İnsanlar içerisinde Yahya b. Zekeriya hariç hata yapmayan veya hata yapmayı düşünme-

yen kimse yoktur.”(2) Hz. Yahya (a.s.), Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına uyma konusunda son derece 

özenli davranırdı. Haramdan titizlikle sakınırdı. Onun, harama düşmemek için oldukça sade bir hayat 

yaşadığı, yaprak yiyip kıldan elbise giydiği belirtilmektedir. Onun kölesi yoktu.(3)

Kaynaklarda, Hz. Yahya’nın (a.s.) çocuk yaşta Beyti’l-Makdis’in hizmetine girdiği, burada çalıştı-

ğı ve Allah’a (c.c.) çokça dua ettiği belirtilmektedir. Onun, babası Zekeriya’nın (a.s.) yaptığı vaazları, 

sohbetleri dinlediği ifade edilmektedir. Geceleri Allah’a (c.c.) çokça dua ve ibadet ettiği belirtilmek-

tedir.(4)

(1) Meryem suresi, 12-14. ayetler.

(2) Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1, s. 293.

(3) İbn-i Kesir, Peygamberler Tarihi, s. 692-693.

(4) M. Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi, C 2, s. 295.

Hz. Yahya’nın (a.s.) doğduğu Kudüs’ün günümüzden bir görünümü
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(1) Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 4, s. 202; İbn-i Kesir, Peygamberler Tarihi, s. 694-695; M. Âsım Köksal, Peygamberler Tarihi, 

C 2, s. 296.

(2) Taberî, Tarih-i Taberî, C 3, s. 21.

Hz. Yahya (a.s.) bir gün halkı toplayıp onlara şöyle dedi:

“Allah bana beş konuda emir vererek hem benim bunların gereğiyle amel 

etmemi hem de size bunlarla amel etmenizi emretmemi istedi. Bunlardan 

ilki, sadece Allah’a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır... Allah 

size namaz kılmanızı emretti... Size orucu emretti... Size sadaka vermeyi 

emretti... Size Allah’ı zikretmenizi emretti...”

Tirmizî, Emsal, 78.

Not Edelim

Hz. Yahya (a.s.), Hz. İsa (a.s.) peygamber olarak görevlendirilene kadar İsra-

iloğullarını Tevrat’ın hükümlerine uymaya davet etti. Hz. İsa (a.s.) peygamber 

olarak gönderildiğinde ise insanları, onun getirdiği İncil’in ilkelerine uymaya ça-

ğırdı. Hz. Yahya (a.s.) güler yüzlü ve yumuşak huylu bir kişiliğe sahipti.  

Not Edelim

Etkinlik Hz. Yahya’nın (a.s.) hayatı ve kişiliğinden hangi ders ve mesajları çıkarabi-

liriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz. Ulaştığınız sonuçları aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

Hz. Yahya (a.s.), insanları; merhametli olmaya, adaletli davranmaya, tek Allah’a (c.c.) kulluk etme-

ye çağırıyordu. Hz. Yahya’nın (a.s.) insanlığa çağrılarını kendisinin geleceği açısından tehlikeli gören 

Kral Herodos, onun öldürülmesini emretti. Sonuçta İsrailoğulları, onu şehit etti.(2)

Hz. Yahya (a.s.) büyüyüp olgunluk çağına ulaştığında Allah (c.c.) onu peygamberlikle görevlendirdi. 

O, İsrailoğullarını Allah’a (c.c.) ibadet etmeye, onun emir ve yasaklarına uymaya, kötülüklerden uzak 

durmaya çağırdı. İnsanlara; sadaka vermelerini, iyilik yapmalarını, Allah’ı (c.c.) daima zikredip hatırla-

malarını tavsiye etti. İsrailoğullarını hak dine davet etti. Onlardan, Hz. Musa’ya (a.s.) verilen Tevrat’ın 

hükümlerine uymalarını istedi.(1)
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Tebbet suresi, Kur’an-ı Kerim’in 111. suresidir. Mekke’de indirilmiştir ve beş ayetten oluşur. Bu 

sure, adını ilk ayette geçen “tebbet” kelimesinden almıştır. Bu ifade, “kahrolmak, yok olmak” anla-

mına gelir.

Tebbet suresinde, Peygamberimize (s.a.v.) ve İslam’a düşmanlık eden Ebu Leheb’in ve eşinin kö-

tülükleri anlatılır. Peygamberimizin (s.a.v.) amcası olan Ebu Leheb ile onun eşi Ümmü Cemil’in cehen-

neme gideceği haber verilir. Mekke’nin zenginlerinden olan Ebu Leheb’e; malının, mülkünün, çocukla-

rının ahirette hiçbir fayda sağlamayacağı belirtilir. 

 5. BİR SURE TANIYORUM: TEBBET SURESİ VE ANLAMI

Etkinlik Tebbet suresinde bizlere ne gibi mesajlar verilmektedir? Arkadaşlarınızla 

değerlendiriniz. 

 Okunuşu
 Bismillâhirrahmânirrahîm.

 Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb.
 Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb.
 Seyeslâ nâren zâte leheb.
 Vemraetühû hammâletel hatab.
 Fî cîdihâ hablün min mesed.

 Anlamı
 Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).

 Ebu Leheb kahrolsun. Kahroldu da. Ne malı ne de kazan-
dığı onu (Allah’ın gazabından) kurtaramadı. O, alevli bir ateşe 
girecektir. Boynunda hurma liflerinden bükülmüş bir ip olduğu 
hâlde, dedikoducu karısı da (ateşe girecektir.).
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A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

 1. Alkollü içkilerin toplumsal açıdan ne gibi zararları vardır? Örneklerle anlatınız.

 2. Kumar ne gibi olumsuzluklar doğurur? Açıklayınız.

 3. Zararlı alışkanlıklar için söylenen “Bir kere denemekten bir şey olmaz!” yaklaşımı doğru mudur? 

Niçin? Açıklayınız.

 4. Zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri nelerdir? Söyleyiniz.

 5. Zararlı alışkanlıklarla kul hakkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. Aşağıdakilerden hangisi, alkollü içeceklerin yol açtığı sağlık sorunlarından biridir?

  A) Trafik kazalarına sebep olması

  B) Aile içi şiddete neden olması

  C) Beyin üzerinde tahribat yapması

  D) Cinayet ve yaralamalara neden olması

 2. “Bu maddeler çok tehlikelidir. Bir kez kullanmakla bile bağımlılık yapmaktadır. Bu maddelere bir 

kez başlayan kişinin kurtulması neredeyse imkânsızdır. İnsanı ölüme kadar götürmektedir.

  Bu maddeleri kullanan kişilerde çarpıntı, nabızda artma, titremeler, hayal görme ve sinir bozuk-

lukları ortaya çıkar. Ayrıca ruhsal gerginlik, sinirlilik, uykusuzluk gibi sorunlar görülür. Mekân, 

zaman, şahıs ve cisimleri doğru algılama zorluğu yaşanır.”

  Yukarıda hangi zararlı alışkanlıktan söz edilmektedir?

  A) Uyuşturucu B) Alkollü içki C) Sigara D) Kumar

 3. Hz. Yahya (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Hz. Zekeriya’nın (a.s.) oğludur.

  B) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.

  C) Hz. İsa’nın (a.s.) kardeşidir.

  D) Kudüs’te doğmuş ve yaşamıştır.

 4. Aşağıdakilerden hangisi, İslam’ın içki, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkları yasaklama 

nedenleri arasında yer almaz?

  A) İnsan sağlığı açısından birçok zarara yol açması 

  B) Toplumsal hayatta olumsuzluklara neden olması

  C) İnsanın saygınlık ve onurunu zedelemesi

  D) İnsana sıkıntılarını sadece geçici olarak unutturması

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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Ç. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayınız.

  

kumar günah sarhoşluk düşmanlık

içki tehlikeye haramdır

 

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları birer şeytan işi pisliktir. 

Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, ..................... ve ..................... yoluyla 

ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi  Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak 

ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?”

Mâide suresi, 90-91. ayetler.

 

“…Kendi ellerinizle kendinizi ........................................... atmayın. Yaptığınızı güzel yapın; 

Allah güzel yapanları sever.”

Bakara suresi, 195. ayet.

 

“İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın, ................................. ve  

........................... üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir.”

Mâide suresi, 2. ayet.

 

“........................................... veren her şey içkidir ve haramdır.”

Buhârî, Eşribe, 4; Müslim, Eşribe, 7.

 

“Çoğu sarhoşluk veren şeyin, azı da ...........................................”

Tirmizî, Eşribe, 3.

C. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına  ise  “Y” yazınız.

 (   ) Alkollü içki içen kişi, sıkıntı ve dertlerinden tamamen kurtulur.

 (   ) Kumarda kazanan yoktur, kumar oynayan herkes sonuçta kaybeder.

 (   ) Alkollü içkilerin ara sıra ve az miktarda içilmesinde sakınca yoktur.

 (   ) Kötü alışkanlıklar kişinin sadece kendisine zarar verir.

 (   ) ”Bir kere denemekten bir şey olmaz.” anlayışı büyük bir tuzak ve aldatmacadır.

 (   ) Dinî ve ahlaki değerler, kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmamızı sağlar.

 (   ) Tebbet suresi  Ebu Leheb ile eşinin helak olacağından söz etmektedir. 

 (   ) Gençleri kötü alışkanlık ve davranışlardan korumak,  devletin  de görevidir.
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1. “Vahiy, tebliğ, hicret, sahabi, muha-

cir ve ensar” kavramlarının anlamla-

rını araştırıp defterinize yazınız.

2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk indirilen 

ayetlerin hangileri olduğunu araştırıp 

öğreniniz.

3. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’de İslam’ı 

insanlara anlatırken ne gibi güçlüklerle 

karşılaştığını araştırınız.

4. Medine Sözleşmesi nedir? Bu konu hakkında 

bir araştırma yapınız.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni bula-

rak okuyunuz ve bu hutbeden temel insan hakla-

rı ile ilgili ilkeler çıkarınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

4. ÜNİTE
HZ. MUHAMMED’İN 
(S.A.V.) HAYATI
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Hz. Muhammed (s.a.v.), 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’de dünyaya geldi. Hz. Muhammed (s.a.v.), 

peygamber olduğunda Mekke’de yaşıyordu. O, 622 yılında Medine’ye hicret edinceye kadar hayatını 

burada sürdürdü ve İslam’ı da bu çevrede yaymaya başladı. Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’ı ilk önce en 

yakınlarına, dostlarına ve güvendiği kimselere duyurdu. Çünkü kendisine ve Müslümanlara bir zarar 

gelmesinden endişe ediyordu. O, zamanla İslam’ı Mekke ve çevresinde yaymaya çalıştı. Peygambe-

rimize (s.a.v.) Mekke’de inen ayetler, genellikle Yüce Allah’ın (c.c.) varlığını, birliğini, İslam’ın inanç 

esaslarını konu ediniyordu.

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu dönemde, Mekke ve Arabistan Yarımadası’nda 

insanların çoğu putlara tapıyordu. Araplar kutsal Kâbe’nin içini putlarla doldurmuşlardı. Toplumda 

haksızlık, adaletsizlik, kötü davranış ve alışkanlıklar artmıştı. Köleler, kadınlar, kız çocukları eziliyor 

ve hor görülüyordu.

 1. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) DAVETİ: MEKKE DÖNEMİ

Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy ne zaman ve nerede, kaç yaşındayken gelmiştir?

Tarih boyunca insanlar Mekke’ye gelip Kâbe’yi ziyaret etmeyi ve burada ibadet etmeye önem vermişlerdir. 
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Hz. Muhammed (s.a.v.), yaşadığı toplumun içinde bulunduğu kötü durumdan rahatsızlık duyuyor-

du. Bu kötü ortamdan uzaklaşmak için zaman zaman Mekke yakınlarındaki Nur Dağı’nda bulunan 

Hira Mağarası’na gidiyordu. Burada evrenin yaratıcısını, toplumdaki sorunları düşünüyordu. Hz. Mu-

hammed (s.a.v.), 35 yaşından sonra bunu daha sık yapıyordu. O, 610 yılının Ramazan ayının Kadir 

Gecesi’nde yine Hira Mağarası’nda bulunuyordu. Bu sırada onun yanına Cebrail (a.s.) geldi. “Oku!” 

dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) de Cebrail’e (a.s.) “Ben okuma bilmem.” diye cevap verdi. Cebrail tekrar 

“Oku!” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) okuma bilmediğini yineledi. Cebrail üçüncü kez “Oku!” deyince 

Hz. Muhammed (s.a.v.)  “Ne okuyayım?” diye sordu. Bunun üzerine Cebrail (a.s.), “Yaratan Rabb’inin 

adıyla oku! O, insanı alaktan* yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğ-

reten Rabb’in en büyük kerem sahibidir.” anlamına gelen Alâk suresinin ilk beş ayetini okudu. Hz. 

Muhammed (s.a.v.) böylece Yüce Allah’tan (c.c.) ilk vahyi almış oldu.

(*) Ana rahminde döllenmiş yumurta, embriyo.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiy, Hira Mağarası’ndayken gelmiştir. 

Etkinlik Peygamberimize (s.a.v.) ilk inen ayetlerin “Oku!” emriyle başlaması, bizim 

için nasıl bir mesaj içerebilir? Düşüncelerinizi aşağıya yazınız.

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

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

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

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

..............................................................................................................................
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(1) Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi, C 1, s. 3.

(2) Müddessir suresi, 1-5. ayetler.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Hira Mağarası’nda yaşadığı olaydan sonra heyecanlı bir şekilde ve telaş 

içinde evine döndü. Bir süre yatağına uzanıp dinlendikten sonra başından geçenleri eşi Hz. Hatice’ye 

(r.a.) anlattı. Hz. Hatice (r.a.) onu şu sözlerle teselli etti: “Allah’a yemin ederim ki o, seni hiçbir zaman 

utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. İşini görmekten âciz olanların işlerini yüklenirsin. Fakire 

verir, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafiri ağırlar, halka yardım edersin...”(1) Hz. Ha-

tice (r.a.), daha sonra Peygamberimizi (s.a.v.) amcasının oğlu Varaka bin Nevfel’e götürdü. Varaka, 

Yahudilik ve Hristiyanlık hakkında bilgi sahibiydi ve Tevrat ile İncil’i iyi biliyordu. Hz. Muhammed 

(s.a.v.), yaşadıklarını ona anlatınca Varaka, “Müjde sana ya Muhammed! Allah’a yemin ederim ki 

sen, Hz. İsa’nın haber verdiği son peygambersin. Gördüğün melek, senden önce Allah’ın Hz. Musa’ya 

gönderdiği Cebrail’dir...”(1) dedi. Bu müjdeli haber, Hz. Muhammed’i (s.a.v.) ve eşi Hz. Hatice’yi (r.a.) 

rahatlatmıştı.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahiyden sonra bir süre vahiy gelmedi. O, bir gün yine Hira 

Mağarası’ndan dönerken Cebrail’i (a.s.) gördü. Bu durum onu heyecanlandırdı. Hızla evine dönüp ya-

tağına uzandı. Bu sırada Cebrail (a.s.) ona, Müddessir suresinin ilk ayetlerini getirdi. Yüce Allah (c.c.) 

bu ayetlerde şöyle buyuruyordu: “Ey bürünüp sarınan (Resulüm)! Kalk ve (insanları) uyar. Sadece 

Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.”(2) Bu ayetlerde Yüce Allah (c.c.), 

Peygamberimizden (s.a.v.) İslam dinini insanlara duyurmasını istiyordu. Peygamberimiz (s.a.v.) de 

Allah’ın (c.c.) bu buyruğuna uyup insanları İslam’a davet etmeye başladı.
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Hz. Muhammed (s.a.v.), çağrısına ilk önce yakınlarından başladı ve onun peygamberliğine ilk ina-

nan kişi, hayattaki en büyük destekçisi olan eşi Hz. Hatice (r.a.) oldu. Daha sonra Hz. Muhammed’in  

(s.a.v.) azatlı kölesi Zeyd b. Harise (r.a.), amcasının oğlu Hz. Ali (r.a.) ve en yakın arkadaşı Hz. Ebu Be-

kir (r.a.) Müslüman oldular. Bunlara İlk Müslümanlar denir. Bunlardan Hz. Ali (r.a.), Peygamberimizin 

(s.a.v.) amcasının oğluydu. Allah Resulü (s.a.v.) onu yanına almış ve bakımını üstlenmişti. Hz. Ali (r.a.), 

on yaşlarında bir çocukken Müslüman olmuştur. Hz. Ebu Bekir (r.a.), peygamberliğinden önce de 

Resulullah’ın (s.a.v.) en yakın dostuydu. Ticaretle uğraşan Hz. Ebu Bekir (r.a.), Mekke’nin önde gelen 

kişilerinden ve zenginlerindendi. Zeyd b. Harise (r.a.) ise köle iken Hz. Hatice (r.a.) tarafından Pey-

gamberimize (s.a.v.) hediye edilmişti. Allah Resulü (s.a.v.) onu azat etmiş ancak o, Peygamberimizin 

(s.a.v.) yanında kalmış ve ona hizmet etmeyi tercih etmişti. Peygamberimiz (s.a.v.) İslam’ı Mekke’de 

yakınları, tanıdıkları ve güvendiği kimseler arasında üç yıl gizlice yaydı.

Peygamberimiz (s.a.v.), “Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir.”(1) ayeti 

indikten sonra insanları açıktan İslam’a davet etmeye başladı. Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk olarak ak-

rabalarını açıktan İslam’a davet etti. Onlara amcası Ebu Talip’in evinde bir ziyafet verdi ve burada, 

kendisinin Allah’ın (c.c.) elçisi olduğunu açıkladı. Akrabalarından, putlara tapmamalarını ve yalnızca 

bir olan Allah’a (c.c.) inanmalarını istedi. Ancak akrabalarının çoğu ona karşı çıktı ve Peygamberimize 

(s.a.v.) sert tepki gösterdi.

Peygamberimiz (s.a.v.), akrabalarından sonra Mekkelileri Safa Tepesi’nde topladı. Burada onlara 

seslenerek şöyle dedi: “Ey Mekkeliler! Size, şu tepenin ardında düşman ordusu var, desem bana 

inanır mısınız?” Onlar, “Şüphesiz inanırız.” dediler. Ardından Peygamberimiz (s.a.v.), “... Gerçek-

ten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur. 

O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve ümmî peygamber olan Resulüne – ki o Allah’a ve onun 

sözlerine inanır – iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”(2) diyerek Mekkelileri İslam’a 

davet etti. Başta Ebu Cehil ve Ebu Leheb olmak üzere Mekkeliler, Peygamberimize (s.a.v.) karşı 

çıktılar. Onunla alay ettiler. Peygamberimizi (s.a.v.) küçümseyici sözler söylediler. Peygamberimiz 

(s.a.v.) ise tüm güçlüklere, baskılara rağmen Mekke’de İslam’ı insanlara anlatmaya devam etti. Bu 

süreçte Mekke’nin en yiğit ve en cesur kişilerinden olan Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.) de Müs-

lüman oldu. Peygamberimizin (s.a.v.) amcası Hz. Hamza (r.a.), Ebu Cehil’in Peygamber Efendimize 

(s.a.v.) kötü davranıp hakaret etmesi üzerine Müslüman olmuştu. Hz. Ömer (r.a.) ise Peygamberimizi 

(s.a.v.) öldürmek niyetiyle yola çıkmış, ancak yolda kız kardeşinin Müslüman olduğunu öğrenmişti. Kız 

kardeşinin evinde okuduğu Kur’an’dan etkilenip İslamiyeti kabul etmişti. Onların Müslüman olması 

müşriklerin moralini bozmuş, müminleri ise güçlendirmişti. 

(1) Hicr suresi, 94. ayet.

(2) İbn-i Sa’d, Tabakât, C 1, s. 103.
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 Müslümanların sayısının her geçen gün artması, Mekkeli putperestleri iyice endişelendirdi. Bunun 

üzerine Mekkeliler, İslam’ın insanlar tarafından kabul edilmesini engellemeye çalıştılar. Müslüman 

olanlarla alay ettiler. Onlara baskı ve şiddet uyguladılar. Eziyet ettiler. Yoksul ve kimsesiz Müslüman-

lara baskılarını gittikçe artırdılar. Bunun üzerine 615 ve 616 yılında iki grup Müslüman, Mekke’den 

ayrılıp Habeşistan’a hicret etti. Habeşistan hükümdarı, ülkesine gelen Müslümanlara kucak açtı ve 

onlara çok iyi davrandı. Mekkeli müşrikler, Müslümanları Habeşiştan hükümdarından istemek için bir 

heyet gönderdi. Hükümdar, ülkesine sığınan Müslümanları çağırıp onlarla konuştu. Sonra da Mekke-

lilere, Müslümanları kendilerine vermeyeceğini söyledi ve onları eli boş gönderdi.

Habeşistan’dan istediklerini alamayan Mekkeli müşrikler, Müslümanlara baskılarını artırdılar. 

Müslümanları dinlerinden döndürmek için onlarla her türlü ilişkiyi kestiler. İslam’ı kabul edenlerle ko-

nuşmadılar, alışveriş yapmadılar. Sosyal ve ekonomik boykot uygulayarak onları baskı altına almayı 

amaçladılar. Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar, tüm bu baskı ve eziyetlere sabırla karşı koydu-

lar. Her türlü güçlük içinde İslam’ı yaşamaya ve yaymaya devam ettiler.

Boykotun hemen ardından Peygamberimiz (s.a.v.), kısa aralıklarla iki üzücü olay yaşadı. 620 yı-

lında, her zaman desteğini gördüğü, varlığıyla huzur bulduğu hayat arkadaşı Hz. Hatice (r.a.) ile ken-

disini her zaman koruyan amcası Ebu Talip kısa zaman aralıklarıyla vefat etti. Çok sevdiği bu kişileri 

kaybetmek, Peygamberimizi (s.a.v.) derinden üzdü. Müslümanlar da onların vefatına üzüldüler. Bu 

sebeple Hz. Hatice (r.a.) ile Ebu Talip’in vefat ettiği sene, Hüzün Yılı olarak anıldı.

İslam’dan önce Arap Yarımadası’nı gösteren bir harita
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(1) İbn-i Kesir, es-Sîretü’n-Nebeviyye, s. 243.

Etkinlik Allah Resulü (s.a.v.), insanları her fırsatta İslam dinine davet etmeye baş-

layınca Kureyş müşrikleri Ebu Talip’in yanına giderek: “Yeğeninin, putlarımıza 

ve atalarımıza dil uzatmasına daha fazla katlanamayız. Eğer onu bizimle uğ-

raşmaktan vazgeçirmezsen iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla ve 

seninle çarpışırız.” dediler. 

Her zaman saygı gördüğü kavminden bu sözleri işitmek Ebu Talip’e ağır 

geldi. Yeğenini çağırtıp “Ey kardeşimin oğlu! Kureyşlileri kızdıracak sözler 

söyleme. Hem bana hem de kendine acı. Altından kalkamayacağım bir işi 

bana yükleme.” dedi.

Peygamberimiz (s.a.v.), amcasının artık kendisini desteklemekten vazgeç-

tiğini ve müşriklere teslim edeceğini sanarak “Ey amca! Vallahi bu işten beni 

döndürmek için Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar bile Allah 

beni onlara üstün kılıncaya ya da bu yolda ölüp gidinceye kadar asla vaz-

geçmem.” dedi. 

Ebu Talip, şefkatli bir insandı. Onun üzüntüsünü anlayınca “Ey kardeşimin 

oğlu! Git ve yapman gereken şeyleri yap. İstediğini söyle. Vallahi seni onlara 

hiçbir zaman teslim etmeyeceğim.” dedi.

İbn-i Hişam,es-Sîretü’n-Nebeviyye, C 1, s. 352-353.

Yukarıdaki metni, Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı yayarken verdiği müca-

dele ve onun kişiliği açısından değerlendiriniz.

620 yılında İsrâ ve Miraç mucizesi gerçekleşti. Allah’ın (c.c.) izniyle Peygamberimiz (s.a.v.) bir gece 

Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürüldü. Buna İsrâ denir. Hz. Muham-

med (s.a.v.), Mescid-i Aksâ’dan da Allah (c.c.) katına yükseltildi. Buna ise Miraç denir. 

Peygamberimiz (s.a.v.), Taif’te yaşayan Sakif kabilesine gitti. Yanında da Zeyd b. Harise (r.a.) 

vardı. Allah Resulü (s.a.v.), Taiflilere İslam’ı tebliğ etti. Kendisinin, Allah’ın (c.c.) peygamberi olduğunu 

söyleyerek onları Müslüman olmaya davet etti. Taiflilere, puta tapmamalarını, tek Allah’a (c.c.) iman 

etmelerini söyledi. Ancak Taif halkı Hz. Peygamber’in (s.a.v.) davetini kabul etmedi. Üstelik Taifliler, 

onu bazı kişilere, çocuklara taşlattılar. Atılan taşlar, Peygamberimizin (s.a.v.) ve Zeyd b. Harise’nin 

(r.a.) yaralanmasına sebep oldu. Taiflilerin kötü muamelesine maruz kalan Hz. Muhammed (s.a.v.), 

üzgün bir şekilde Mekke’ye döndü. Ancak yine de Taiflilerin kötülüğünü istemedi, onlar için beddua 

etmedi. Hâlini Allah’a (c.c.) arz etti. Taiflilerin Müslüman olmasını diledi.(1)

İsrâ suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Bir gece, kendisine 

ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i 

Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, 

noksan sıfatlardan münezzehtir; o, gerçekten işitendir, görendir.”

İsrâ suresi, 1. ayet.

Not Edelim
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Peygamberimiz (s.a.v.), İslam’ı Mekke’de olduğu gibi Mekke dışında da insanlara duyurmak isti-

yordu. Bu nedenle de o, Mekke’ye dışarıdan ziyaret için gelen insanlarla görüşme, konuşma fırsa-

tı arıyordu. Bu imkânı bulduğu kimselere İslam’ı anlatıyordu. Hz. Muhammed (s.a.v.), 620 yılında 

Medine’den gelen altı kişilik bir grupla Akabe denilen yerde buluştu. Onlara İslam’ı anlattı. Kur’an’dan 

ayetler okudu. Bu kişiler de İslam’ı kabul ettiler ve bir yıl sonra tekrar aynı yerde buluşmak üzere 

Peygamberimizle (s.a.v.) sözleştiler. Medine’ye vardıklarında yeni dini oradaki insanlara da anlattılar 

ve ertesi yıl on iki kişilik bir grupla tekrar Mekke’ye geldiler. Akabe’de Peygamberimizle (s.a.v.) bu-

luştular. Bu görüşmede Medineli Müslümanlar Allah’a (c.c.) ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina 

yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine vb. kötü davranışlarda bulunmayacaklarına dair 

Peygamberimize (s.a.v.) söz verdiler. Bu nedenle Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Medineli Müslümanlar 

arasındaki bu görüşmeye I. Akabe Biatı denilmektedir.

622 yılında, aralarında kadınların da olduğu yetmiş beş Müslüman Medine’den gelip Akabe’de Hz. 

Peygamber’le (s.a.v.) buluştu. Medine’den gelen Müslümanlar, Peygamberimizi (s.a.v.) ve Mekke’de 

baskılardan bunalan Müslümanları kendi şehirlerine davet ettiler. Her zaman Resulullah’a (s.a.v.) ita-

at edeceklerine, haktan ayrılmayacaklarına, Peygamberimizi (s.a.v.) kendi kadınlarını, çocuklarını ko-

rudukları gibi koruyacaklarına dair söz verdiler. Bu olaya II. Akabe Biatı denir.

Mekkeli müşriklerin hem Peygamberimize (s.a.v.) hem de Müslümanlara karşı baskı ve eziyetleri 

çok artmıştı. Müslümanlar, çok güç durumlarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Birçok kimse 

müşriklerin işkencelerine maruz kalmıştı. Müşriklerin baskı ve eziyetleri artık dayanılmaz hâle gelmiş-

ti. Peygamberimiz (s.a.v.), II. Akabe Biatı sırasında bu durumu Medineli Müslümanlarla paylaşmış, 

onlar da Mekkeli Müslümanları Medine’ye davet etmişlerdi. Bu nedenle de Peygamberimiz (s.a.v.) 

Müslümanlara, Medine’ye hicret edebileceklerini bildirdi. Orada güvende olacaklarını söyledi. Bunun 

üzerine Müslümanlar, gruplar hâlinde Mekke’den Medine’ye hicret etmeye başladılar. Hicret etmek, 

bir yerden başka bir yere göç etmek demektir. 

 2. HİCRET

Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye ne zaman ve niçin hic-

ret (göç) etmişlerdir? 

Peygamberimiz (s.a.v.) ve sahabileri, 622 yılında Medine’ye hicret ettiler.
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Mekkeli müşrikler, İslam’ın Medine’de yayılıp daha da güçleneceğinden endişe ettiler. Bunu engelle-

menin tek yolunun da Hz. Muhammed’i (s.a.v.) öldürmek olduğuna karar verdiler. Bunun için her kabile-

den bir genç seçtiler. Bu gençler, bir gece yarısı Peygamberimizin (s.a.v.) evini kuşattılar. Peygamberi-

mize (s.a.v.) bu durumu daha önceden Yüce Allah (c.c.), vahiyle haber vermişti. O, yanındaki emanetleri 

sahiplerine vermek üzere Hz. Ali’ye (r.a.) bıraktı ve onu kendi yatağına yatırdı. Yasin suresinin ilk ayet-

lerini okuyup dışarı çıktı. Yerden bir avuç toprak alıp suikastçıların üzerine attı. Onlar Peygamberimizi 

(s.a.v.) göremediler. Allah Resulü (s.a.v.) daha sonra arkadaşı Ebu Bekir’le (r.a.) birlikte Medine’ye hicret 

için yola çıktı. Mekkeli müşrikler sabahleyin Peygamberimizin (s.a.v.) evine girdiklerinde onun yatağında 

Hz. Ali’yi (r.a.) görünce çok şaşırdılar. Peygamberimizin (s.a.v.) evde olmadığını görünce kentten çıkabi-

leceği yolları tuttular. Peygamberimizi (s.a.v.) yakalayıp getirene büyük ödüller vadettiler. 

Peygamberimiz (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir (r.a.), Mekke’den çıktıktan sonra bir süre Sevr Mağarası’nda 

gizlendiler. Onları arayan Mekkelilerden bir grup, mağaranın önüne kadar geldiyse de mağaranın 

kapısına örümceğin ağ örmesi ve bir güvercinin yuva yapmış olmasından dolayı içeride kimsenin ol-

madığını zannedip geri döndü. Peygamberimiz (s.a.v.) ve Hz. Ebu Bekir (r.a.), Mekkelilerin takibinden 

kurtulduktan sonra tekrar yola çıktılar. Bir süre yolculuktan sonra Kuba denilen yere geldiler ve birkaç 

gün burada kaldılar. Bu sırada Peygamberimiz (s.a.v.) Kuba’da bir mescit yaptırdı. Daha sonra Pey-

gamberimiz (s.a.v.), arkadaşı Ebu Bekir (r.a.) ile birlik-

te yola devam etti ve bir süre sonra Ranuna Vadisi’ne 

geldi. Hz. Peygamber (s.a.v.) burada Müslümanlara ilk 

cuma namazını kıldırdı. Tekrar yola koyulan Peygambe-

rimiz (s.a.v.) 622 yılının Eylül ayında Medine’ye ulaştı.(1) 

Medineliler Peygamberimizi (s.a.v.) büyük bir se-

vinçle karşıladılar. Onun Medine’ye gelmesinden mut-

lu oldular. İslam tarihinde bu olaya Hicret adı verildi. 

Mekke’den Medine’ye göç edenlere muhacir; onlara 

her türlü desteği veren, yardımı yapan Medineli Müslü-

manlara da ensar denildi.

Müslümanlar, Hicret’le birlikte Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetlerinden kurtuldular. Dinlerini 

daha rahat yaşama imkânı buldular. Hicret’ten sonra İslamiyet Arap Yarımadası’nda hızlı bir şekilde 

yayıldı. Çok sayıda insan Müslüman oldu. Mekke’de inançları nedeniyle baskı ve eziyet gören Müslü-

manlar, baskı ve işkencelerden kurtuldular. Dinlerinin gereği olan ibadetleri serbestçe yerine getirme 

imkânına kavuştular. İslamiyeti daha rahat yaşama ve yayma imkânı buldular. İslam tarihinde büyük 

önemi olan Hicret, Hz. Ömer’in (r.a.) halifeliği zamanında takvim başlangıcı kabul edildi.

Sevr Mağarası

“İslam’ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyan-

lar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah 

onlara, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırla-

mıştır. İşte bu, büyük başarıdır.” 

Tevbe suresi, 100. ayet.

Yukarıdaki ayetten hangi mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla be-

lirleyiniz.

Not Edelim

(1) Ahmet Önkal, “Hicret” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 17, s. 461.
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Hz. Muhammed (s.a.v.), Medine’ye hicret ettikten sonra bu şehirde toplumsal hayatla ilgili önemli 

çalışmalarda bulundu. Allah Resulü (s.a.v.), öncelikli olarak Medine’de bir mescit yaptırdı. Eğitim ve 

öğretim ile ilgili bir dizi etkinlikte bulundu. Medine’deki Arap ve Yahudi kabileleri arasında sosyal 

barışı sağladı. 

 Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi

Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’ye hicret ettiğinde ilk iş olarak burada bir mescit yaptırdı. Mesci-

din bir tarafına Peygamberimizin (s.a.v.) ailesi için bir ev, diğer bir tarafına da yoksul ve kimsesizlerin 

kalması için bir bölüm yapıldı. Bu bölüme suffe adı verildi. Mescide ise Peygamber Mescidi (Mescid-i 

Nebi) denildi. Suffe aynı zamanda bir yatılı okul işlevi de görüyordu. Burada kalan Müslümanlar, za-

manlarını eğitim öğretim faaliyetleriyle değerlendiriyorlardı.

Mescid-i Nebi’nin o dönemde pek çok işlevi vardı. Müslümanlar beş vakit namazlarını, cuma ve 

bayram namazlarını cemaatle burada kılmaya özen gösteriyorlardı. Peygamberimiz (s.a.v.), namaz-

lardan önce ya da sonra onlara, burada dinî ve sosyal konularda çeşitli açıklamalarda bulunuyordu. 

Gelen Kur’an ayetlerini okuyordu. Eğitim öğretim etkinliklerini mescitte ve onun bitişiğindeki suffe 

denilen bölümde yürütüyordu. İnsanların bireysel ve toplumsal sorunlarını Mescid-i Nebi’de dinliyor 

ve çözüme kavuşturuyordu.

 3. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) DAVETİ: MEDİNE DÖNEMİ

Medine’nin İslam tarihi açısından yeri ve önemi nedir? 

Mescid-i Nebi’nin, ilk Müslümanların toplumsal hayatında çok önemli rolü vardı (Günümüzden bir görünüm).
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Müslümanlar sık sık Mescid-i Nebi’de bir araya geliyor; birbirlerinin sıkıntılarını, sorunlarını, sevinç 

ve mutluluklarını paylaşıyorlardı. Birbirleriyle konuşma, görüşme fırsatı buluyorlardı. Müslümanlar, 

toplumu ilgilendiren konularda, Peygamberimizin (s.a.v.) önderliğinde burada toplanıp karar alıyorlar-

dı. Örneğin Uhud ve Hendek savaşlarından önce düşman saldırılarına karşı nasıl bir taktik izleyecek-

lerini burada belirlemişlerdi. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.), diğer ülke ve toplumlardan gelen yabancı 

elçilerle bu mescitte görüşüyordu. Savaşlarda yaralananların tedavisi de burada yapılıyordu. Bu yö-

nüyle Mescid-i Nebi, o dönemde hem bir ibadet yeri hem de sosyal ve idari işlerin görüşülüp karara 

bağlandığı bir merkez durumundaydı.

 Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Medine döneminde Peygamberimiz (s.a.v.), eğitim 

ve öğretime çok önem verdi. Müslümanların okuma 

yazma öğrenmesi için çeşitli girişimlerde ve etkinlikler-

de bulundu. Örneğin Mescid-i Nebi’nin bitişiğine hem 

eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi hem de 

kimsesiz Müslümanların kalması için suffeyi yaptırdı. 

Öğrenim görmek isteyenler burada kalıyorlardı. Gelen 

Kur’an ayetlerini ezberliyor, ilimle meşgul oluyor, oku-

ma yazma öğreniyorlardı. Peygamberimiz (s.a.v.), Müs-

lümanlara okuma yazma öğretmek için burada bazı 

öğretmenler görevlendirdi. Bazı Müslümanlar suffede 

yabancı dil eğitimi de aldılar. Böylece farklı dilleri öğren-

me imkânı buldular. Hz. Muhammed (s.a.v.), çeşitli ka-

bileleri ve toplumlara İslam’ı anlatmak için gönderdiği 

elçileri, bu kişiler arasından seçmeye özen göstermiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) de zaman zaman hem suffede hem de mescitte insanlara İslam dini ile ilgili 

bilgiler verirdi. Müslümanlara İslam’ın inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini öğretirdi. Hem günlük namaz-

lardan önce hem de cuma ve bayram günleri insanlara çeşitli öğütler verirdi.

Hz. Muhammed (s.a.v.), eğitim ve öğretimle ilgili bütün fırsatları değerlendirmiştir. Örneğin Be-

dir Savaşı’nda esir düşen Mekkelilerden bazılarını, on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri kar-

şılığında serbest bırakmıştır. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı tüm bu çalışmalar sonucunda 

Medine’de okuryazar oranı artmıştır. Toplumun bilgi ve kültür düzeyi yükselmiştir. Bu durum, daha 

sonraki Müslüman toplumlara da örnek olmuştur.

Etkinlik “İlim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır.”

İbn-i Mâce, Sünnet, 17.

“Ben, muallim (öğretici, eğitici) olarak gönderildim.”

İbn-i Mâce, Sünnet, 17.

Yukarıdaki hadisleri de dikkate alarak Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) 

ilme verdiği önem hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Peygamberimiz (s.a.v.) eğitim ve öğretime 
önem vermiştir.
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 Barış Ortamının Sağlanması

Peygamberimizin (s.a.v.) Medine’de yaptığı önemli çalışmalardan biri de toplumsal barışı sağla-

mak oldu. O, ilk önce Mekke’den hicret eden Müslümanlarla Medineli Müslümanları kardeş ilan etti. 

Böylece Mekke’den gelen Müslümanlar kendilerini daha güvende hissettiler. Çünkü Medineli Müs-

lümanlar onlara yiyecek, içecek ve giyecek yardımında bulundular. Geçimlerini sağlayabilmeleri için 

onlara iş verdiler. Sahip oldukları imkânları kardeşleriyle paylaştılar. Bu da onlar arasındaki dostluk 

ve kardeşlik bağlarını güçlendirdi. Birlikte yaşama ve dayanışma bilincini geliştirdi. Mekke’den gelen 

Müslümanlar (muhacirler) ile Medineli Müslümanların (ensar) kaynaşmasını sağladı.

Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’ye hicret ettiğinde burada bazı Arap ve Yahudi kabileleri yaşıyor-

du. Arap kabileleri uzun süredir birbirleriyle savaş hâlindeydi. Aralarında eskiden beri devam eden bir 

anlaşmazlık ve düşmanlık vardı. Peygamberimiz (s.a.v.) Arap kabilelerini uzlaştırdı ve onların arasın-

daki düşmanlığı kaldırdı.

Medine’de üç büyük Yahudi kabilesi yaşıyordu. Bunlar Kurayzaoğulları, Kaynukaoğulları ve  

Nadiroğulları kabileleridir. Peygamberimiz (s.a.v.), Yahudi kabileleriyle Arap kabilelerinin ve Müslü-

manların barış, huzur ve güven içinde yaşayabilmesini sağlamak amacıyla bu topluluklar arasında bir 

antlaşma yaptı. Buna Medine Sözleşmesi adı verildi. Böylece Medine’deki her bireyin din ve vicdan 

özgürlüğü güvence altına alındı. Toplumsal barış ve uzlaşı sağlandı. Medine’de hakkın, hukukun ve 

adaletin gerçekleştiği bir ortam oluştu.

 Mekke Müşrikleriyle İlişkiler

Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de yeni bir toplumun temellerini atmış, Müslümanlarla Yahudilerin 

bir arada, barış içinde yaşamasını sağlamıştı. Ancak Mekkeli müşrikler, Müslümanları burada da rahat 

bırakmamışlardır.

624 yılında Mekkeliler bin kişilik bir orduyla Müslümanları yok etmek için Medine’ye doğru yola 

çıktılar. Bunu haber alan Peygamberimiz (s.a.v.), üç yüz kişilik bir kuvvet hazırladı ve iki ordu Bedir’de 

karşı karşıya geldi. Müslümanlar kendilerinden çok daha güçlü olan Mekkeli müşrikleri Bedir’de büyük 

bir yenilgiye uğrattı. Bu savaşta müşriklerden yetmiş kişi öldü. Ayrıca birçok kişi esir alındı ve çok 

sayıda ganimet ele geçirildi. Müslümanlar ise on dört şehit verdiler. Bedir Savaşı’nda Müslümanların 

görkemli bir zafer elde etmesi onlara büyük moral oldu. Kendilerine olan güvenlerini artırdı ve Medi-

ne’deki konumlarını güçlendirdi. Müşrikleri ise yasa boğdu.

Medine Sözleşmesi’nin bazı maddeleri şunlardır:

 • Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacak.

 • Dışarıdan Medine’ye bir saldırı olursa Yahudiler ve Müslümanlar şehri birlik-

te savunacak.

 • Taraflardan biri Kureyş’le ittifak kurmayacak ve onları himayesine almaya-

cak.

 • Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacak.

 • İki toplum arasında bir anlaşmazlık çıktığında Hz. Muhammed (s.a.v.) ha-

kem kabul edilecek.

M. Hamidullah, İslam Peygamberi, C 1, s. 131.

Not Edelim
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Mekkeli müşrikler, Bedir Savaşı’nın intikamını almak için çok daha büyük bir ordu hazırladılar. 625 

yılında üç bin kişilik bir kuvvetle tekrar Medine’ye doğru yola çıktılar. Peygamberimiz (s.a.v.) de onları 

yedi yüz kişilik bir orduyla Uhud denilen yerde karşıladı. Önceden, Uhud Dağı’ndaki Ayneyn geçidinin 

olduğu yere elli kişilik bir okçu birliği yerleştirdi ve onlara, her ne olursa olsun kendisinden bir emir 

gelmedikçe yerlerinden ayrılmamalarını söyledi. Ancak onlar, savaş esnasında Müslümanların üstün 

duruma geçtiğini, düşman ordusunun dağılıp kaçmaya başladığını görünce yerlerinden ayrıldılar ve 

ganimet toplamak için savaş alanına indiler. Bunu gören düşman güçlerine ait atlı birlikler, geçitten 

geçip Müslümanları arkadan kuşattılar. Bunun sonucunda Müslümanlar çok zor durumda kaldılar ve 

yetmiş şehit verdiler. Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği amcası Hz. Hamza (r.a.) da şehit olanlar 

arasındaydı. Peygamberimiz (s.a.v.) de yanağından yaralanmıştı. Güç bir durumda kalmış olmalarına 

rağmen Hz. Muhammed (s.a.v.), ordusunu tekrar toparlayıp dağın yamacına çekmeyi başardı. Müşrik-

ler daha fazla ilerleyemediler ve Mekkeli müşriklerin lideri Ebu Süfyan, ordusunu geri çekti. Bedir’in 

intikamını aldıklarını belirterek ordusuyla birlikte Mekke’ye döndü. Bu savaş, Peygamberimize (s.a.v.) 

itaatin ve ordu komutanının emrine uymanın önemi konusunda Müslümanlara büyük bir ders oldu. 

Uhud Savaşı’ndan cesaret alan Mekkeliler, Müslümanlara son darbeyi vurmak için 627 yılında on 

bin kişilik büyük bir orduyla Medine’ye saldırmak üzere yola çıktılar. Peygamberimiz (s.a.v.), Mekkeli-

lerin hazırlıklarını önceden haber aldı ve savaş stratejisini belirlemek üzere ashabıyla bir toplantı yap-

tı. Onların görüşlerini aldı. İranlı bir sahabi olan Selman-ı Farisi (r.a.), şehrin etrafına hendek kazılma-

sını teklif etti. Yapılan istişare sonunda bu görüş kabul edildi. Müslümanlar, Medine’nin ovaya bakan 

kısmını, büyük hendekler kazarak güvenlik altına aldılar. Mekkeli müşriklere ait ordu Medine’ye gelip 

şehrin etrafındaki hendekleri görünce çok şaşırdı. Müşrikler hendekleri geçmek için büyük bir uğraş 

verdiler ama bunu başaramadılar. Savaşın uzaması ve bu arada çıkan kuvvetli bir rüzgâr, müşrikleri 

zor durumda bıraktı. Mekkeliler bu kuşatmadan bir sonuç alamadılar ve sonunda Mekke’ye dön-

mek zorunda kaldılar. Müşrikler bundan sonra artık bir daha Müslümanlara saldıramadılar. Hendek 

Savaşı’yla birlikte Müslümanların Arap Yarımadası’nda büyük bir güç olduğu herkes tarafından kabul 

edildi ve İslamiyet hızla tüm Arap Yarımadası’nda yayıldı.

Uhud Şehitliği
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Etkinlik “Andolsun sizler güçsüz olduğunuz hâlde Allah, Bedir’de size yardım 

etmişti. Öyleyse Allah’tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen 

müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabb’inizin sizi takviye 

etmesi, sizin için yeterli değil midir?”

Âl-i İmrân suresi, 123-124. ayetler.

“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordu-

lar saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular 

göndermiştik. Allah yaptığınızı çok iyi görmekteydi.”

Ahzâb suresi, 9. ayet.

Yukarıdaki ayetler, Yüce Allah’ın (c.c.) Bedir ve Hendek savaşlarında Müs-

lümanlara yardımı konusunda size neler düşündürmektedir? Görüşlerinizi ar-

kadaşlarınızla paylaşınız.

Peygamberimizin (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye hicretinin üzerinden altı yıl geçmişti. Hz. Muham-

med (s.a.v.) kutsal Kâbe’yi ve doğup büyüdüğü yer olan Mekke’yi çok özlemişti. Allah Resulü (s.a.v.), 

628 yılında Kâbe’yi ziyaret etmek için bin beş yüz kadar kişiyle birlikte Medine’den Mekke’ye doğru 

yola çıktı. Bunu haber alan Mekkeli müşrikler hemen savaş hazırlıklarına başladılar. Peygamberimiz 

(s.a.v.), Mekke yakınlarındaki Hudeybiye denilen yere geldiğinde konakladı. Mekke’ye elçi göndererek 

amacının sadece Kâbe’yi ziyaret etmek olduğunu, savaş yapmak için gelmediklerini müşriklere bildir-

di. Fakat Mekkeli müşrikler, Müslümanların Mekke’ye girmelerine izin vermeyeceklerini belirttiler ve 

bir anlaşma yapmayı teklif ettiler. Mekkeli müşriklerle Peygamberimiz (s.a.v.) arasında gerçekleşen 

uzun görüşmeden sonra 628’de Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Mekkeliler arasında Hudeybiye Barış Ant-

laşması imzalandı. Bu antlaşmanın bazı maddeleri Müslümanların aleyhine gibi göründüğünden kimi 

sahabiler, yapılan antlaşmaya karşı çıktı. Fakat buna rağmen Peygamberimiz (s.a.v.) barış antlaşma-

sını imzaladı. Hudeybiye Barış Antlaşması şu maddeleri içeriyordu:

 • Müslümanlar Kâbe’yi ziyarete bir sonraki yıl gelebilecekler, Mekke’de en fazla üç gün kalabilecek-

ler ve yanlarında kılıçtan başka bir silah bulundurmayacaklar.

 • Müslümanların Mekke’de bulunduğu süre içinde Kureyşliler Mekke dışına çıkacaklar.

 • Mekkelilerden biri Müslüman olup Medine’ye sığınırsa geri verilecek, fakat Müslümanlardan biri 

Mekkelilere sığınırsa geri verilmeyecek.

 • Kureyş dışında kalan kabileler, iki taraftan istediklerinin himayesine girmede ve onlarla anlaşma 

yapmada serbest olacaklar.

 • Bu anlaşma on yıl geçerli olacak, bu süre içinde iki taraf arasında savaş olmayacak.

Peygamberimiz (s.a.v.) bu barış ortamında çevredeki Bizans, İran, Habeşistan gibi devletle-

rin hükümdarlarına elçilerle İslam’a davet mektupları gönderdi. Böylece İslam’a çağrısını, Arap 

Yarımadası’nın dışında da duyurmaya çalıştı. Ayrıca Peygamberimiz (s.a.v.), Arap Yarımadası’nın çe-

şitli bölgelerinde yaşayan kabilelere de elçiler göndermiştir. 
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Peygamberimizin (s.a.v.), Bizans hükümdarına gön-

derdiği mektup şöyledir:

“Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.

Allah’ın kulu ve resulü Muhammed’den, Rumla-

rın büyüğü Heraklius’a!

Selam, hidayete uyan kimseleredir. Bundan son-

ra; doğrusu seni, İslam’ın çağrısına davet ediyorum. 

Müslüman ol ki kurtulasın. Allah, yaptığın işin karşı-

lığını sana iki kat olarak verir.

Eğer bu daveti kabul etmeyip yüz çevirirsen çiftçi 

ve ziraatçı olan halkının günahı sana aittir.

Ey ehl-i kitap! Ancak Allah’a kulluk etmek, ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, Allah’ı bırakıp 

birbirinizi Rab olarak benimsememek üzere bizim ile sizin aranızda ortak bir söze gelin. Eğer yüz 

çevirirlerse ‘Bizim Müslüman olduğumuza şahit olun.’ deyin. (Âl-i İmran suresi, 64. ayet.)”(1)

Hudeybiye Antlaşması’ndan iki yıl sonra Kureyş’in himayesinde olan Benî Bekir kabilesi, Müslü-

manların himayesinde olan Huzaalılara saldırdı ve bu kabileden yirmi üç kişiyi öldürdü. Bu saldırıda Ku-

reyş, Benî Bekir kabilesine yardımcı ve destek oldu. Bunun üzerine Huzaalılardan bir heyet Medine’ye 

gelip durumu Peygamberimize (s.a.v.) anlattı. Böylece Mekkeli müşrikler Hudeybiye Antlaşması’nı 

bozmuş oldular. Mekkelilerin lideri Ebu Süfyan Medine’ye gelip antlaşmayı yenilemek istediyse de 

Peygamberimiz (s.a.v.) kabul etmedi.

Mekkeliler Hudeybiye Antlaşması’nı 

bozduktan bir süre sonra Peygamberi-

miz (s.a.v.) on bin kişilik büyük bir ordu 

hazırladı ve Mekke’ye doğru yola çıktı. 

Ordusuyla Mekke yakınlarına geldiğinde 

bir süre konakladı. Bu sırada Mekke’nin 

lideri Ebu Süfyan, İslam ordusunun ko-

nakladığı yere gelip Peygamberimizle 

(s.a.v.) görüştü. Hz. Muhammed (s.a.v.), 

amacının savaşmak olmadığını belirtti 

ve onu İslam’a davet etti. Ebu Süfyan 

Müslüman oldu. Mekkeliler, Peygam-

berimizin (s.a.v.) komutasındaki ordu-

ya karşı koyamadılar. Hz. Muhammed 

(s.a.v.), önemli bir çatışma yaşanmadan 

630 yılında Mekke’yi fethetti ve Kâbe’yi 

putlardan temizledi.

(1) İbn-i Kesir, es. Sîretü’n-Nebeviyye, s. 510.

Mekke’nin fethiyle Kâbe putlardan temizlenmiştir (Günümüzden 
görünüm).

Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’a davet mek-
tuplarından biri
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Etkinlik Peygamberimiz (s.a.v.); kendisine ve Müslümanlara çeşitli eziyetler eden, 

onları yaşadıkları yerden hicret etmek zorunda bırakan Mekkeli müşrikleri, 

Mekke’nin fethinden sonra genel af ilan ederek bağışlamıştır. Bu olay, Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönünü ortaya koymaktadır? Arkadaşlarınızla 

değerlendiriniz.

Peygamberimiz (s.a.v.), Mekke’nin fethinden sonra Necran Hristiyanlarına bir mektup göndererek 

onları İslam’a davet etti. Necranlılar mektubu alınca Medine’ye, altmış kadar kişiden oluşan bir heyet 

gönderdiler. Medine’ye gelen heyet, burada dinî konularda Müslümanlarla bazı tartışmalar yaptı. 

Necranlılar, Müslüman olmayı kabul etmediler. Ancak Peygamberimizle (s.a.v.) İslam egemenliğini 

kabul ettiklerini belirten bir anlaşma yaptılar ve tekrar Necran’a döndüler.(1)

 Veda Haccı ve Peygamberimizin Vefatı

Peygamberimiz (s.a.v.), 632 yılında hac yapmak için Mekke’ye gitmeye karar verdi. Bunu duyan 

binlerce Müslüman, Kâbe’ye gitmek için yola çıktı. Mekke’ye ulaştıklarında haccetmek için Mekke’ye 

gelenlerin sayısı yüz bine ulaştı. Mekke’de bir araya gelen Müslümanlar, Peygamberimiz (s.a.v.) ile 

birlikte Kâbe’yi tavaf ettiler. Daha sonra hep beraber Arafat’a çıktılar. Peygamberimiz (s.a.v.) burada 

Müslümanlara bir konuşma yaptı. Sözlerine Allah’a (c.c.) şükür ile başladı. Allah’tan (c.c.) başka ilah 

olmadığını, kendisinin de onun kulu ve resulü olduğunu bildirdi. Müslümanların birbirleriyle kardeş ol-

duğunu, hiç kimsenin soyundan ve ırkından dolayı birbirine üstünlüğünün olmadığını, üstünlüğün an-

cak takva yani Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına bağlılık ile olduğunu belirtti. İnsanlardan, birbirlerinin 

temel hak ve özgürlüklerine saygılı olmalarını istedi. İnsanların canlarının, mallarının ve namuslarının 

kutsal olduğunu söyledi. Erkeklerin ve kadınların birbirleri üzerinde haklarının bulunduğunu belirtti ve 

kadınların haklarının gözetilmesini istedi. İslam dininin temel kaynağının, Allah’ın (c.c.) kitabı Kur’an-ı 

Kerim ve kendisinin sünneti olduğunu ifade etti. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı bu konuş-

maya Veda Hutbesi, yaptığı hacca da Veda Haccı denildi. Çünkü Allah Resulü (s.a.v.), bir daha hac 

yapma imkânı bulamadı.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), Arafat’ta yüz binden fazla Müslüman’a şu şekilde hitap etti:

“Hamd Allah’a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Şahitlik ederim ki Allah’tan 

başka ilah yoktur. O tektir, eşi ve benzeri yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu 

ve resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada ebedî 

olarak bir daha beraber olamayacağım.

İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay, bu şehriniz 

Mekke nasıl kutsal bir şehir ise canlarınız, mallarınız, namus ve şerefiniz de öylece mukaddestir; 

her türlü tecavüzden korunmuştur.

Ashabım! Yarın Rabb’inize kavuşacaksınız. Bugünkü her hâl ve hareketinizden muhakkak so-

rulacaksınız. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayınız.

(1) İbni Kesir, es-Sîretü’n-Nebeviyye, s. 632-633; Mustafa L. Bilge, Necran, TDVİA, C 32, s. 507-508.



93

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşiti 

kaldırılmıştır. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalip’in oğlu Abbas’ın faizidir. Lakin ana paranız 

size aittir. Ne zulmediniz. Ne de zulme uğrayınız. 

Ashabım! Dikkat ediniz Cahiliye’den kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. 

Cahiliye Devri’nde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası 

Abdülmuttalip’in torunu Rabia’nın davasıdır. 

Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu konuda Allah’tan korkmanızı tavsiye ede-

rim. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.

Müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Ona sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu 

emanet, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetidir.(1) 

Müminler! Sözümü iyi dinleyin, iyi belleyin. Rabb’iniz birdir, babanız birdir. Hepiniz 

Âdem’densiniz. Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, kırmızı tenlinin siyah 

üzerinde, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak 

takva iledir. Müslüman, Müslüman’ın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir 

Müslüman’a kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat gönül hoşnutluğu ile vermişse başka-

dır. Bu nasihatlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsinler. Olabilir ki bildirilen kimse, 

burada bulunup da işitenden daha iyi kavramış olur.

‘Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne dersiniz?’ diye sordu. Dinleyenler, ‘Allah’ın dinini 

tebliğ ettin, vazifeni hakkıyla yaptın, bize nasihat ve vasiyette bulundun, diye şehadet ederiz.’ 

dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.v.), ‘Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab! Şahit ol ya Rab!’ 

buyurdu.”(2)

(1) İmam Mâlik, Muvatta, Kader, 46.

(2) İbn-i Hişam, es-Siretü’n-Nebeviyye, C4, s. 251-253; Vakıdî, Kitabü’l-Megazi, C3, s. 103; Ahmet bin Hanbel, Müsned, C4, s. 381.

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ni okuduğu Arafat’tan bir görünüm
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Hz. Muhammed (s.a.v.), hac görevini yerine getirdikten sonra Medine’ye dönerken yolda hastalan-

dı. Medine’ye vardığında hastalığı arttı. Hatta mescide namaz kıldırmaya gidemez duruma geldi. Al-

lah Resulü (s.a.v.), kendisi mescide gidemediğinde Müslümanlara namaz kıldırmak için Hz. Ebu Bekir’i 

(r.a.) görevlendirdi. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) hastalığı çok uzun sürmedi. Allah’ın Resulü (s.a.v.),  

8 Haziran 632’de vefat etti.

Resulullahın (s.a.v.) vefatı çevrede hemen duyuldu. Bu haber, sahabiler üzerinde derin bir üzüntü 

meydana getirdi. Birçok kişi ne diyeceğini, nasıl davranacağını bilemedi. Müslümanlar, Peygambe-

rimizin (s.a.v.) vefat ettiğine inanmak istemediler ve onun evinin önünde beklemeye başladılar. Bu 

arada münafıklar “Muhammed hak peygamber olsaydı, ölmezdi.” gibi sözler söylediler. Bunu duyan 

Hz. Ömer (r.a.) “Kim Muhammed öldü derse onun boynunu vururum.” dedi. 

Hz. Ebu Bekir (r.a.), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefat haberini alır almaz Peygamberimizin (s.a.v.) 

evine geldi ve kızı Hz. Aişe’nin (r.a.) odasına girdi. Resulullah’ın (s.a.v.) yüzündeki örtüyü kaldırdı ve 

onu alnından öpüp ağladı. Sonra da dışarıya çıkıp üzgün ve şaşkın hâlde bekleyen Müslümanlara 

şöyle seslendi: “Sizden her kim Muhammed’e (s.a.v.) tapıyorsa iyi bilsin ki Muhammed (s.a.v.) öldü. 

Her kim Allah’a kulluk ediyorsa iyi bilsin ki Allah bakidir, ölümsüzdür.” Ardından da şu ayeti okudu: 

“Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür 

veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah’a 

hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükâfatlandıracaktır.”(1) Hz. Ebu Bekir’in (r.a.) yaptığı bu 

konuşma ve okuduğu ayet, Müslümanları biraz sakinleştirdi.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) cenazesini damadı Hz. Ali (r.a.) yıkadı. Ona, amcası Hz. Abbas (r.a.) 

ve oğulları yardımcı oldu. Peygamberimizin (s.a.v.) cenazesi, vefat ettiği yer olan eşi Hz. Aişe’nin (r.a.) 

odasında toprağa verildi. Mescid-i Nebi’de, Peygamberimizin (s.a.v.) kabri ile minberi arasındaki yere 

“tertemiz gül bahçesi” anlamında Ravza-i Mutahhara denilmektedir. 

(1) Âl-i İmrân suresi, 144. ayet.

Peygamberimizin (s.a.v.) kabri, Mescid-Nebi’nin içindedir.
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şefaat: Yardım dileme, Allah’tan (c.c.) günahkâr müminler için af dileme.

kemter: Âciz, güçsüz, fakir, değersiz.

cefa: Büyük üzüntü, sıkıntı. 

cevlan: Dolaşma, gezinme.

Hakk: Allah.

çâriyâr: Dört dost (Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali). 

gümansız: Şüphesiz, kuşkusuz.

zek-u sefa: Mutluluk.

şek: Şüphe, tereddüt. 

seyran: Seyretmek, bakmak. 

OKUMA METNİ

Canım kurban olsun senin yoluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed,

Şefaat eyle bu kemter kuluna,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mümin olanların çoktur cefası,

Ahirette olur zevk-u sefası,

On sekiz bin âlemin Mustafa’sı,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyleyen,

Kürsünün üstünde cevlan eyleyen.

Miraçta ümmetin Hak’tan dileyen,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir,

Anı seven günahlardan berîdir,

On sekiz bin âlemin serveridir,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Aşık Yunus neyler iki cihanı sensiz,

Sen Hak Peygambersin şeksiz, gümansız

Sana uymayanlar gider imânsız,

Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Yunus Emre

Divanı, s. 38.

ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED



96

Nasr suresi, Kur’an-ı Kerim’in 110. suresidir. Medine Dönemi’nde indirilmiştir. Üç ayetten oluşur. 

Adını, birinci ayette geçen “nasr” kelimesinden almıştır. Nasr “yardım, yardım etme” anlamına gelir. 

Bu surede, Mekke’nin fethinin yakın olduğu bildirilmiş ve fetih müjdelenmiştir. Bu fetih gerçekleşince 

insanların gruplar hâlinde İslam’a gireceği ifade edilmiştir. Peygamberimizin (s.a.v.) ve sahabilerin de 

buna şükretmesi gerektiği belirtilmiştir.

 4. BİR SURE TANIYORUM: NASR SURESİ VE ANLAMI

 Okunuşu

 Bismillâhirrahmânirrahîm.

 İzâ câe nasrullahi velfeth.

 Veraeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ.

 Fesebbih bihamdi Rabbike vestağfirhü.

 İnnehû kâne tevvâbâ.

 Anlamı

 Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla başlarım.

 “Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın dinine girmekte olduğunu gördüğün vakit, Rabbi’ne 

hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir.”
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A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

 1. Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy nerede, ne zaman ve nasıl gelmiştir? Bilgi veriniz.

 2. Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’a çağrısını yaygınlaştırmak için ne gibi girişimlerde ve çalışmalar-

da bulunmuştur? Açıklayınız.

 3. Müslümanları Mekke’den Medine’ye hicret etmeye zorlayan sebepler nelerdir? Söyleyiniz.

 4. Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de sosyal barışı sağlamak için neler yapmıştır? Anlatınız.

 5. Mescid-i Nebi’nin sosyal işlevi hakkında bilgi veriniz.

 6. Veda Hutbesi’nde ne gibi evrensel mesajlar yer almaktadır? Belirtiniz. 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman’dan biri değildir?

  A) Hz. Ebu Bekir (r.a.)   B) Hz. Ömer (r.a.) 

  C) Hz. Ali (r.a.)   D) Zeyd b. Harise (r.a.)

 2. Peygamberimizin (s.a.v.), Mescid-i Nebi’nin bitişiğine suffe denilen bir yer yaptırması, onun 

hangi özelliğini ifade eder?

  A) Mescit yapımına önem verdiğini

  B) Çalışmayı sevdiğini

  C) İlme önem verdiğini

  D) İnsanları cemaatle namaza teşvik ettiğini

 3. Aşağıdaki olaylar, oluş sırasına göre hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  I. Mekke’den Medine’ye hicret

  II. İslam’a çağrının yaygınlaşması

  III. Mekke’nin fethi

  IV. Hudeybiye Antlaşması

  A) IV, I, III, II B) II, I, IV, III C) I, III, II, IV D) III, II, I, IV

 4. Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonuçlarından biri değildir?

  A) Mekkeli müşriklerin bir daha Müslümanlara saldırma cesareti bulamamaları

  B) Müslümanların dinlerini özgürce yaşayabilme imkânına kavuşmaları

  C) Müslümanların Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetlerinden kurtulmaları

  D) İslam’ın Medine’de hızla yayılmaya başlaması

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.

  

Hz. Ali Hz. Ebu Bekir ensar Bedir

Medine Sözleşmesi muhacir

 1. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ........................ denir.

 2. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş, ........................ Savaşı’dır.

 3. Peygamberimizin (s.a.v.) Medineli Yahudilerle yaptığı antlaşmaya ........................ ........................ 

denir.

 4. Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye ........................ ........................ ile birlikte hicret 

etmiştir.

 5. Peygamberimizin (s.a.v.) cenazesini ........................ yıkamıştır.

 6. Medineli Müslümanlara ........................ adı verilir.

 5. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabri aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

  A) Mekke B) Medine C) Taif D) Cidde

 6. Aşağıdaki tarih ve olay eşleştirmesinden hangisi hatalıdır?

  A) 571 - Peygamberimiz (s.a.v.) doğdu.

  B) 624 - Uhud Savaşı yapıldı.

  C) 630 - Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’yi fethetti.

  D) 632 - Peygamberimiz (s.a.v.) vefat etti.
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1. “Şehit, gazi, değer, ehl-i beyt ve  

rahmet” sözcüklerinin anlamlarını 

sözlüklerden araştırınız.

2. İstiklal Marşımızın ne zaman ve niçin ya-

zıldığını, nasıl kabul edildiğini araştırınız.

3. Vatanın bir millet için neden önemli olduğu-

nu düşününüz.

4. Türk milletinin önem verdiği, kutsal saydığı ma-

nevi değerlerin neler olduğunu araştırınız.

5. Kandil gecelerimiz hangileridir? Genel Ağ, İslam an-

siklopedisi vb. kaynaklardan araştırıp öğreniniz.

6. Dinî ve millî bayramlarımız toplumun birlik ve kaynaşma-

sında nasıl bir rol oynar? Aile büyüklerinizle konuşunuz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

5. ÜNİTE
TEMEL 
DEĞERLERİMİZ

99
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Toplumumuzu birleştiren bazı temel değerler vardır. Bunların başında dinî ve millî değerlerimiz 

gelir. Bu değerler; milletimizin varlığını sürdürmesinde, birlik ve bütünlüğünü güçlü bir şekilde devam 

ettirmesinde, kaynaşmasında çok önemli rol oynamaktadır. 

Dinin, toplum hayatında önemli ve vazgeçilmez bir yeri vardır. Günlük konuşmalarda kullandığımız 

dinî ifadelerden, cami ve mescitlere; her gün camilerimizden okunan ezanlardan, sık sık ettiğimiz du-

alara kadar aklımıza gelebilecek pek çok unsur, dinin toplum hayatındaki önemini gösterir.  

Bu vatanda bizleri birleştiren pek çok dinî değer vardır. Millet olarak aynı Allah’a (c.c.) ve peygam-

bere inanmamız, aynı kıbleye yönelmemiz, aynı kutsal kitabı okuyup onun ilkelerine uymamız vb. 

şeyler bizleri birleştiren ortak değerlerdir. Vatanımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz, içinde 

huşu ile namaz kıldığımız cami ve mescitlerimiz, Rabb’imizin (c.c.) bizi doğru yola iletmek için gön-

derdiği yüce kitabımız Kur’an da milletimizin temel değerleri arasında yer alır. Beş vakit namazda, 

cuma ve bayram namazlarında, teravih namazlarında bir araya gelip ibadet etmek; kandillerimizi ve 

bayramlarımızı coşku içinde, heyecanla kutlamak; mevlit, sünnet, düğün gibi törenlerde dua etmek 

vb. hususlar millet olarak bizi birbirimize bağlar. Milletçe dayanışma ve kaynaşma içinde olmamızı 

sağlar. Aziz milletimizin, varlığını güçlü bir şekilde sürdürmesine katkıda bulunur.

 Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi

Milletimizi birleştiren değerler arasında Peygamber (s.a.v.) ve ehl-i beyt sevgisi önemli bir yer tu-

tar. Milletimizin gönlünde; İslam’ı bizlere ulaştıran, anlatan, öğreten ve bize örnek olan Peygamberi-

mizin (s.a.v.) her zaman ayrı bir yeri vardır. Milletimiz, Peygamberimize (s.a.v.) olan derin sevgisini ve 

bağlılığını çeşitli şekillerde ifade eder. Örneğin Peygamberimizin (s.a.v.) adını söylerken “Sevgili Pey-

gamberimiz, Hz. Muhammed sallallâhü aleyhi vesellem, Peygamber Efendimiz” gibi saygı ve sevgi 

içeren ifadeler kullanır. Toplumumuzda Peygamberimizin (s.a.v.) adı anıldığında da “Allâhümme salli 

 1. TOPLUMUMUZU BİRLEŞTİREN TEMEL DEĞERLER

Toplumumuzu birleştiren ortak değerler neler olabilir?

Manevi değerlerimiz bizi birbirimize bağlar. 
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alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed (Allah’ım, Peygamberimiz 

Hz. Muhammed ve onun ailesine salat ve selam et.)” ifadesinin kul-

lanılmasına da önem verilir. Bunun yanında milletimiz, çocuklarına 

isim verirken Peygamberimizin (s.a.v.) Ahmet, Muhammed, Musta-

fa, Mahmut gibi adlarını yaygın bir şekilde tercih etmektedir. Bunun 

yanında Allah Resulü’ne (s.a.v.) saygıdan dolayı milletimiz çocuk-

larına Muhammed’den daha çok, Mehmet ismini vermiştir. Toplu-

mumuzda sünnet, kandil gecesi vb. günlerde mevlit okutmak da 

âdet hâline gelmiştir. Mevlitte Peygamberimizin (s.a.v.) doğumu, 

hayatındaki bazı olaylar ve Peygamber (s.a.v.) sevgisi dile getiril-

mektedir.

Şair ve edebiyatçılarımız da Hz. Peygamber’e (s.a.v.) olan sevgilerini şiir, eser ve yazılarında dile 

getirmişlerdir. Örneğin Yunus Emre bir şiirinde şöyle demektedir:

“Arayı arayı bulsam izini,

İzinin tozuna sürsem yüzümü,

Hak nasip eylese görsem yüzünü,

Ya Muhammed canım arzular seni.”(1)  

Hoca Ahmet Yesevi de Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgisini ifade ederken şiirlerinde şu dizelere 

yer vermiştir:

“On sekiz bin âleme server olan Muhammed,

Otuz üç bin ashaba rehber olan Muhammed.”(2)

Pir Sultan Abdal ise bir dörtlüğünde Hz. Peygamber’i (s.a.v.) şöyle över:

“Muhammed gönlümüzün aynası 

Salavat verenin nur olsun sesi, 

On sekiz bin âlemin Mustafa’sı

Ya Muhammed sana imdada geldim.”(3)

Milletimiz, Peygamberimize (s.a.v.) büyük bir sevgi duyduğu gibi ehl-i beyte de derin bir sevgi ve 

saygı duymaktadır. Ehl-i beyt, sözcük olarak, ev halkı anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise ehl-i 

beyt, Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerine, ev halkına denir. İslam âlimlerinin çoğu, ehl-i beytin 

Peygamberimizin (s.a.v.) eşleri ve çocuklarını kapsadığını belirtmişlerdir. Bazı âlimlere göre ehl-i beyt, 

Efendimizin (s.a.v.) damadı Hz. Ali (r.a.), kızı Hz. Fâtıma (r.a.), torunları Hz. Hasan (r.a.) ve Hüseyin’den 

(r.a.) oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayette, “...Ey Peygamberin ev halkı! Allah sizden, 

sadece günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”(4) buyrulur.

(1) Yunus Emre Divanı, s. 186.

(2) Hoca Ahmet Yesevî, Divan-ı Hikmet, s. 51.

(3) Pir Sultan Abdal, Pir Sultan Abdal Divanı, s. 134.

(4) Ahzâb suresi, 33. ayet.

Arapça “Muhammed sallallâhü 
aleyhi vesellem” yazılı bir levha
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(1) Abdurrahman  Güzel, Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatı, s. 69.

 Vatan ve Millet Sevgisi

Vatan ve millet hem toplumlar hem de bireyler için çok önemli iki değerdir. Vatan; bir milletin 

üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu, sınırları uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş toprak parça-

sıdır. Millet ise çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek 

ve görenek birliği olan insan topluluğuna verilen addır. 

Vatan, millî ve dinî değerlerin yaşatıldığı kutsal topraklardır. Bizim vatanımız Türkiye’dir. Türkiye’miz 

doğal ve tarihî açıdan dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Milletimizin geçmişi de geleceği de bu 

topraklardadır. Milletin bireyleri aynı topraklar üzerinde yaşar, aynı değerleri paylaşırlar. Sevinç ve 

kederde birbirine kenetlenirler. Herhangi bir olumsuz duruma, tehlikeye omuz omuza karşı koyarlar.

Türk milleti, vatan ve millet sevgisine her zaman önem vermiştir. Milletimiz tarih boyunca vatanını 

çok sevmiş; onu korumak ve savunmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Kurtuluş Savaşı’nda 

vatanımızın bağımsızlığı ve özgürlüğümüz için binlerce şehit vermiştir. 15 Temmuz’da da vatandaş-

larımızın üzerine uçaklarla bomba atan ve silahlarla ateş açan hainlere karşı halkımız vücudunu siper 

etmiş, çok sayıda şehit vermiştir. Milletimiz, bağımsızlığı ve özgürlüğü için gerektiğinde canını ver-

mekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Her zaman dayanışma içinde olmuş, iyi ve kötü günde birlikte, 

yan yana durmuştur.

Bizler asil Türk milletinin evlatlarıyız. Vatanımızı çok severiz. Çünkü vatanımız bizim en değerli 

varlığımızdır. Bizler bu vatan üzerinde hür ve bağımsız bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. Bayrağımız 

vatan toprakları üzerinde özgürce dalgalanır. Bağımsız bir vatana sahip oluşumuz sayesinde dilimizi 

rahatça konuşuruz. Dinimizin gereklerini özgürce yerine getiririz. Bizleri birbirimize ve geçmişimize 

bağlayan örf ve âdetlerimizi yaşatırız. Millet olarak varlığımızı, birlik ve beraberliğimizi bu cennet 

vatan üzerinde sürdürürüz.

Etkinlik Bastığın yerleri “toprak!” diyerek geçme, tanı: 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Yukarıdaki dizelerde neler vurgulanmakta, bizden neler istenmektedir? 

Arkadaşlarınızla konuşunuz.

Milletimiz, çocuklarına Peygamberimizin (s.a.v.) isimlerini verdiği gibi onun ehl-i beytinin isimlerini 

de vermeye özen göstermiştir. Ali, Fatma, Hasan ve Hüseyin adları toplumumuzda yaygın olarak 

kullanılan isimlerdendir. Şairlerimiz, edebiyatçılarımız, Peygamberimizle (s.a.v.) birlikte ehl-i beyt sev-

gisini de şiirlerine ve eserlerine konu edinmişlerdir. Örneğin Pir Sultan Abdal, ehl-i beyt sevgisini bir 

şiirinde şöyle dile getirmektedir:

“Hey erenler benim meyl verdiğim,

Bir ismi Muhammed, bir ismi Ali. 

Adına, şanına kurban olduğum,

Bir ismi Muhammed, bir ismi Ali.”(1)
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Yüce dinimizde vatan ve millet sevgisine önem verilir. Vatan sevgisi ve savunması kutsal kabul 

edilir. Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) bu konuyla ilgili bir sözü şöyledir: “Bir gün ve bir gece nöbet 

tutmak, bir ay oruç tutup geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet (kişi nöbette) ölürse 

yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine 

karşı güven içinde olur.”(1) Atalarımız bu vatanı bize emanet etmiştir. Bu emaneti korumak bizim 

için hem dinî hem de millî bir görevdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde şöyle buyur-

muştur: “İki göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve 

gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.”(2)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke’den Medine’ye hicret ettiği zaman doğup büyüdüğü, bu şe-

hirden ayrılmak zorunda kaldığı için üzülmüştü. 629 yılında umre için Mekke’ye gittiğinde, “Ey Mek-

ke! Vallahi sen, Allah katında yeryüzünün en hayırlı yerisin. Bana da en sevimli yersin. Vallahi eğer 

buradan çıkmaya mecbur bırakılmasaydım senden asla ayrılmazdım.”(3) demişti.

(1) Müslim, İmâre, 163.

(2) Tirmizî, Fedâilü’l-Cihad, 12.

(3) Tirmizî, Menâkıb, 68.

Türkler, köklü ve asil bir millettir. Milletimizin; misafirperverlik, cesaret, kahramanlık, hakseverlik, 

adalet, yoksulları gözetme, kimsesizleri koruma gibi önem verdiği temel insani ilkeleri vardır. Biz böy-

le bir milletin mensubu olmakla gurur duyarız. Milletimizin bireyleri ile aynı dili konuşuruz. Aynı inanç 

ve idealleri paylaşırız. Ortak tarihî ve kültürel değerlere önem veririz. Milletimizin bireyleriyle aynı 

bayrağın dalgalanışını gururla seyreder, aynı İstiklal Marşı’nı söyleriz. Sevincimizi ve üzüntümüzü mil-

letimizin bireyleriyle paylaşırız. Sporcularımızdan birinin, spor karşılaşmasında elde ettiği bir başarı 

nedeniyle bayrağımızın göndere çekilip İstiklal Marşımızın okunması, milletçe hepimizi gururlandırır.

Her yanı güzelliklerle dolu olan vatanımız, bizim için çok önemli ve kutsaldır.
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Etkinlik Aşağıya, akrostiş tekniğini kullanarak bir şiir yazınız. 

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

Ü.....................................................................................................

R .....................................................................................................
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İ ......................................................................................................
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M ....................................................................................................

 Bayrağımıza ve Millî Marşımıza Sevgi

Bayrak, bir milletin bağımsızlığının sembolüdür. Bu nedenledir ki dünyadaki her bağımsız milletin 

kendine ait bir bayrağı bulunmaktadır. Ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin ve ülkemizin bağımsızlığını sim-

geler. Bayrağımız, en önemli manevi değerlerimizden biridir. O, rengini atalarımızın kanından almıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif bile edilemez maddele-

rinden birinde şu ifadeler yer almaktadır: “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün-

dür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı, İstiklal 

Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır.”(3) Anayasamızın bu maddesi, bayrağımızın milletimiz ve devletimiz 

için önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bizler bayrağımızı sever, ona saygı göstermeyi millî bir görev 

kabul ederiz. Bayrağımızın her zaman temiz ve ütülü olmasına önem veririz. Onun yırtılmamasına, 

yere düşmemesine daima özen gösteririz. Atalarımız, bu konuda bizlere her zaman örnek olmuş-

lardır. Bayrağımızın ülkemizde özgürce dalgalanması için her türlü fedakârlığı yapmışlar, bu uğurda 

canlarını bile feda etmekten çekinmemişlerdir.

(1) Ebu Davud, Edeb, 130.

(2) Müslim, Birr, 28.

(3) T.C. Anayasası, 3. madde.

Bizler de vatanımızı ve milletimizi çok sevmeliyiz. Vatanımız ve milletimiz için her türlü fedakârlığı 

yapmalıyız. Ülkemizin kalkınıp gelişmesi, milletimizin birlik ve beraberliği için üzerimize düşen görev-

leri severek yapmalıyız. Böyle yapmak hepimiz için millî ve dinî bir görevdir.

Ülkemizin herhangi bir yerinde deprem, sel gibi bir doğal afetten zarar gören vatandaşlarımızın 

acısını yüreğimizde hep birlikte hissederiz. Onlara gerek maddi gerekse manevi açıdan her türlü yar-

dımı severek yaparız. Tüm bu nedenlerledir ki bizler, vatanımız gibi milletimizi de çok severiz. Bunu 

da davranışlarımızla gösteririz. Çevremizdeki insanlara sevgi ve saygıyla yaklaşır, onlarla her konuda 

dayanışmaya önem veririz. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe 

de olgun mümin olamazsınız...”(1) buyurmuştur. Başka bir hadisinde de “Zandan sakının! Zira zan, 

yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hâllerini araştır-

mayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset (çekememezlik) etmeyin. Bir-

birinize kin (nefret, düşmanlık) beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Kardeş 

olun!”(2) buyurmuştur. Böylece bizleri, insanları sevmeye yöneltmiştir. Bizler de yüce dinimizin emir 

ve yasaklarına, öğütlerine uymalıyız. Başta kendi milletimizin bireyleri olmak üzere tüm insanları sev-

meliyiz. Milletimizin fertleriyle kardeşçe, dayanışma içinde yaşamalıyız.
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Milletlerin bağımsızlıklarını, özgürlüklerini simgeleyen değerlerden 

biri de millî marştır. Bağımsız olan her milletin bir millî marşı vardır. Bi-

zim millî marşımız İstiklal Marşı’dır. İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı 

yıllarında Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmış ve Türkiye Büyük  

Millet Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmiştir. İstiklal Marşımız bizim 

için çok önemlidir. Onda Türk milletinin bağımsızlık aşkı, mücadelesi, 

idealleri, hedefleri anlatılır. İstiklal Marşımızda milletimizin inancı, kül-

türü dile getirilir. Bizler bayrağımıza olduğu gibi İstiklal Marşımıza da 

saygı gösterir, bunu millî bir görev biliriz. İstiklal Marşımız okunurken 

hazır ol vaziyetinde durur, onu saygıyla dinleriz. İstiklal Marşımızın 

okunuşuna gür sesle eşlik ederiz.
İstiklal Marşımızı M. Âkif Ersoy 
yazmıştır.

Etkinlik BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü...

Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, 

Işık ışık, dalga dalga bayrağım,

Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

...

Gölgende bana da, bana da yer ver!

Sabah olmasın, günler doğmasın, ne çıkar! 

Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

...

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 

Barışın güvercini, savaşın kartalı...

Yüksek yerlerde açan çiçeğim;

Senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim; 

Yeryüzünde yer beğen...

Nereye dikilmek istersen, 

Söyle, seni oraya dikeyim!

Ârif Nihat ASYA

Dinî ve Millî Şiirler Antolojisi, s. 63.

Şair, yukarıdaki şiirde bayrağımıza karşı duygularını hangi ifadelerle dile 

getirmektedir? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.

Siz bayrağımızın dalgalandığını gördüğünüzde hangi duyguları yaşıyor, 

neler hissediyorsunuz? Söyleyiniz. 
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Etkinlik Sizce şehitlerimize ve gazilerimize neden minnet borçluyuz? Düşünceleri-

nizi sınıfta açıklayınız. 

 Şehitlerimize ve Gazilerimize Sevgi

Geçmişte vatanımızın toprakları çeşitli düşmanlar tarafından saldırıya uğramış, işgal edilmiştir. 

Milletimiz, bu saldırılara karşı her zaman direnmiştir. Vatanını ve bağımsızlığını korumak için savaş-

mış, bu uğurda canını feda etmekten çekinmemiştir. Milletimiz, vatanın bağımsızlığı ve ülkenin bü-

tünlüğü için pek çok şehit vermiştir. Savaşlarda yaralanan veya sakatlanan birçok insanımız da gazi 

olmuştur.

Şehit; vatanını, bağımsızlığını, millî ve manevi değerlerini korumak amacıyla savaşırken ölen ki-

şilere denir. Düşmanla savaşıp sağ dönen kimseler ise gazi olarak adlandırılır. Yüce dinimiz, gerek-

tiğinde millî ve manevi değerler uğrunda savaşmayı emreder. Peygamberimiz (s.a.v.), “... Düşman-

la karşılaştığınız zaman sabır ve gücünüzle karşı koyunuz...”(1) buyurmuştur. İslamiyette şehitlik, 

peygamberlikten sonraki en yüce makam sayılır. Yüce Allah (c.c.), şehitlerin kul hakkı dışındaki tüm 

günahlarını bağışlar. Peygamberimiz (s.a.v.) “Şehidin kul borcundan başka bütün günahlarını Allah 

bağışlar.”(2) buyurarak bu durumu ifade etmiştir. Dinimiz, şehitlik gibi gaziliği de yüce bir makam 

olarak değerlendirir.

(1) Müslim, Cihad, 19.

(2) Müslim, İmâre, 119.

Şehitlerimize saygı ve minnetlerimizi ifade etmeliyiz.
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 Gerek şehitlerimiz gerekse gazilerimiz vatan topraklarını savunmak için çarpışmışlar, bu uğurda 

canlarını ortaya koymuşlardır. Bugün bizler, cennet vatanımızda özgür, bağımsız bir şekilde yaşa-

mamızı onlara borçluyuz. Onlar bu güzel vatanı bizlere, canlarını ortaya koyarak emanet etmişlerdir. 

Bizler bunun bilincinde olmalı, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anmalıyız. Şehitlerimiz için dua etme-

liyiz. Gazilerimizi de ziyaret etmeli, onların vatan için yaptıkları mücadeleleri dinlemeliyiz. Şehit ve 

gazilerimizin bize emanet ettiği vatanımıza sahip çıkmalıyız. Vatanımızı korumak için gerektiğinde 

onlar gibi her fedakârlığı yapmaya hazır olmalıyız.

Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Allah yolunda öldürülenleri sakın 

ölü sanma. Bilakis onlar diridirler. Allah’ın lütuf ve kereminden, kendileri-

ne verdiği (nimetler) ile sevinçli bir hâlde Rableri yanında rızıklara mazhar 

olmaktadırlar. Arkadan gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit 

kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini du-

yurmaktadırlar.” 

Âl-i İmrân suresi, 169-170. ayetler.

Not Edelim

Her milletin önem verdiği, sevinç ve coşkuyla kutladığı çeşitli günler vardır. Bu özel günler bayram 

olarak adlandırılır. Bayramlar herkes için mutluluk kaynağıdır. Bizim toplumumuzda da bayramlar ne-

şeyle kutlanır. Böyle günlerin topluca kutlanması, millî birlik ve bütünlüğümüzün güçlenmesine katkı 

sağlar. Milletçe kutladığımız hem dinî hem de millî bayramlarımız vardır. Ayrıca dinî açıdan önemli 

olan gün ve gecelerimiz de bulunmaktadır.

 Dinî Bayramlar

Bir yılda kutlanan iki dinî bayramımız vardır. Bunlar Ramazan Bayramı ve Kurban  Bayramı’dır. Pey-

gamber Efendimiz (s.a.v.), Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde, burada yaşayan insanların iki gün 

eğlence düzenlediklerini gördü. Bunun üzerine onlara “Bu iki günün özelliği nedir?” diye sordu. Me-

dineliler Peygamberimize (s.a.v.) “Cahiliye Dönemi’nde o günlerde eğlenirdik.” dediler. Ardından Pey-

gamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah sizin için o günleri, onlardan daha hayırlı olan 

Kurban ve Fıtır (Ramazan) bayramlarıyla değiştirdi.”(1) Böylece Peygamberimiz (s.a.v.), Müslüman-

ların artık kendilerine has bayramları olduğunu belirtti ve Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nın 

kutlanmasını istedi. Müminler de bundan sonra bu iki bayramı dinî bayram olarak kutladılar.

Ramazan Bayramı: Dinimize göre her yıl ramazan ayı geldiğinde oruç tutulur. Oruç, bir ay bo-

yunca devam eder. Bu ayın bitimiyle birlikte oruç ibadeti de sona erer. Ramazan ayının bitiminden 

sonraki üç gün bayram olarak kutlanır.

 2. DİNÎ BAYRAMLAR, ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

Dinî bayramlarımızda neler yapılır?

(1) Ebu Davud, Salat, 239; Nesâî, Iydeyn, 1.
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(1) Hac suresi, 37. ayet.

Kurban Bayramı: Dinî bayramlarımızdan ikincisi Kurban Bayramı’dır. Adından da anlaşılacağı gibi 

bu bayramda kurban kesilir. Varlıklı Müslümanların kurban kesmesi dinî bir yükümlülüktür. Kesilen 

kurbanın eti genellikle üçe ayrılır. Bir bölümü yoksullara dağıtılır, bir bölümü gelen misafirlere ikram 

edilir, geri kalanı ise evin ihtiyaçları için ayrılır. 

Kurban kesmek kişinin Allah’a (c.c.) yakınlaşmasını sağlar. Kurban, kavram olarak kendisiyle 

Allah’a (c.c.) yaklaşılan şey demektir. Bu konuyla ilgili olarak bir ayette de “Onların (kurbanların) ne 

etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat O’na sadece sizin takvamız ulaşır.(1) buyrulur.

Hac ibadeti sırasında da Müslümanlar Allah’a (c.c.) bağlılıklarının ve teslimiyetlerinin bir ifadesi 

olarak kurban keserler. Bu kurbanların etleri fakirlere, muhtaçlara gönderilir. Böylece Müslümanlar 

arasında paylaşma ve yardımlaşma duyguları güçlenir. 

Toplumumuzda dinî bayramlara büyük önem verilir. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı coşkuy-

la kutlanır. Bayram hazırlıklarına günlerce öncesinden başlanır. Arefe günü geldiğinde evlerde büyük 

bir telaş başlar. Evler temizlenir, yeni giysiler ütülenip bayramda giyilmek üzere dolaba asılır. Bayra-

mın birinci günü erkenden kalkılır. Abdest alınıp namaz için camiye gidilir. Sabah namazı kılındıktan 

yaklaşık 50 dakika sonra iki rekât bayram namazı kılınır. Namazdan sonra okunan hutbe dinlenir. 

İnsanlar camide birbiriyle bayramlaşır. Bunun ardından eve gelinir. Evde küçükler, büyüklerin ellerini 

öper; büyükler de küçüklere harçlık ya da çeşitli armağanlar verirler.

Dinî bayramlarımız, insanları birbirine yaklaştırır. 
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Etkinlik Dinî bayramlarla ilgili bir anınızı aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

Bayramlarda akrabalar ve komşular ziyaret edilir, onlarla bayramlaşılır. Bayram boyunca mi-

safirlere tatlı, şeker, çay, kahve vb. ikram edilir. Gelen konuklar en güzel şekilde ağırlanır. Kurban 

Bayramı’nda misafirlere kurban etinden yapılmış olan kavurma ikram edilir. Böylece dinî bayramla-

rımız neşe ve coşku içerisinde en güzel şekilde kutlanır. Bayramlar, toplum bireyleri arasında kay-

naşmayı ve dayanışmayı sağlar. İnsanlar, bu günlerde imkânlarını başkalarıyla paylaşmaya daha çok 

özen gösterirler. Çünkü bayramlardan önce muhtaç durumda olanlara yardım etmek hem sevap hem 

de güzel bir davranıştır.

 Cuma Günü

İslam dininde cuma gününe büyük önem verilir. Cuma; sözlükte topluluk, toplanma, bir araya gel-

me gibi anlamlara gelir. Müminler cuma günü öğle namazı vaktinde camilerde bir araya gelir, topluca 

namaz kılarlar. Buna cuma namazı denir. Kur’an’da, cuma günü ezan okunduğunda Müslümanların 

camilere ibadet etmeye, Allah’ı (c.c.) anmaya gitmesi emredilir. Bunun güzel bir davranış olduğu be-

lirtilir. Bu konuyla ilgili ayette Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz 

için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu 

sizin için daha iyidir.”(1)

(1) Cuma suresi, 9. ayet.

Cuma namazı, toplumsal kaynaşma ve dayanışmaya katkı sağlar.
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Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur:

“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazı için camiye gidip hutbeyi 

dinler ve cuma namazını kılarsa iki cuma arasındaki günahları bağışlanır...”

Müslim, Cuma, 7.

Not Edelim

Cuma namazı, insanlar arasında kaynaşmayı sağlar. İbadet amacıyla camiye giden müminler, ora-

da birçok kimseyle karşılaşırlar. Onlarla görüşür, konuşur, düşünce alışverişinde bulunurlar. Tanıdık-

ları fakat bir süredir görüşemedikleri kimselerin hâl ve hatırını sorarlar. Birbirlerinin sorun ve sıkın-

tılarından haberdar olurlar. Bu sorunları çözmek için el birliği yapar, dayanışma içine girerler. Bütün 

bunlar da toplumun dayanışma içinde olmasına katkıda bulunur. Cuma günü imam, namazdan önce 

minbere çıkarak bir konuşma yapar. Bu konuşmaya hutbe adı verilir. Hutbe; genellikle inanç, ibadet, 

sağlık, ahlak gibi dinî ve toplumsal konuları içerir. Böylece Müslümanlar, cuma namazı için camiye 

gittiklerinde bu gibi konularda bilgilenirler.

 Kandil Geceleri

Dinimizce kutsal sayılan, önem verilen bazı gün ve geceler vardır. Kandil olarak adlandırılan bu gün 

ve geceler, yüzyıllardır Müslümanlar tarafından kutlanmaktadır. Eskiden böylesi gecelerde camilerin 

minarelerinde kandiller yakılırdı. O nedenle de bu geceler, kandil gecesi olarak adlandırılmaktadır.

Kandil gecelerimiz şunlardır: Mevlit Kandili, Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir 

Gecesi.

Mevlit Kandili: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyaya geldiği gecedir. Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.), 20 Nisan 571 tarihinde, rebiülevvel ayının on ikinci gecesi doğmuştur. Sevgili Pey-

gamberimiz Allah’ın (c.c.) elçisidir. İnsanlara iyiyi ve doğruyu göstermiştir. Allah’ı (c.c.) tanıtmış, ona 

nasıl ve niçin ibadet edileceğini öğretmiştir. Onun doğumu, Müslümanlar açısından mutluluk verici 

bir olaydır. Bu nedenle de toplumumuzda her yıl Mevlit Kandili’nde Peygamberimizin (s.a.v.) doğumu 

kutlanır. Bu kandilde ibadet ve dua edilir. Kâinatın Efendisi olan Hz. Muhammed’e (s.a.v.) salavat 

getirilir, Kur’an ve mevlit okunur. Yüce Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilenir.

Regaip Kandili: Ay takvimine göre recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili’dir. Regaip, söz-

lükte rağbet edilen, çok istenen şey anlamına gelir. Biz Müslümanlar, bu gecede Yüce Allah’tan (c.c.) 

bağış, esenlik ve bereket dileriz. Bu güzel gecede Yüce Allah’ın (c.c.) daha bağışlayıcı, affedici ve 

cömert davranacağına inanırız.

Cuma namazı haftada bir kez kılınır. Bu ibadet tek başına değil, topluca yerine getirilir. Toplu 

olarak yapılan ibadetlerde bazı kurallara dikkat edilmelidir. Örneğin beden ve giysi temizliğine özen 

gösterilmelidir. Camiye gitmeden önce soğan, sarımsak gibi koku veren yiyecekler yenmemelidir. 

Çoraplar temiz olmalı, dişler fırçalanmalıdır. Camide başkalarını rahatsız edecek davranışlardan uzak 

durulmalıdır.
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Miraç Kandili: Recep ayının yirmi yedinci gecesidir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Miraç Gecesi 

Mekke’den Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmüş, oradan da Allah katına yükseltilmiştir. Buna İsrâ 

ve Miraç olayı denir. İslam’ın ilk yıllarından itibaren iki vakit olarak kılınan namaz, Miraç gecesinde beş 

vakit olarak farz kılınmıştır. (1) Bu kutlu geceye Müslümanlar büyük önem verirler. Bu gecede hatalarını, 

eksiklerini ve yaptıkları işleri gözden geçirip daha güzel davranışlara yönelirler. Namaz kılıp dua eder ve 

Kur’an okurlar. Bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmeye çalışırlar.

Berat Kandili: Şaban ayının on beşinci gecesidir. Bu gecede Allah’ın (c.c.), günahları bağışlayaca-

ğına inanırız. Dua eder, Kur’an okuruz. 

Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili üç aylardan olan Recep ve Şaban ayı içinde yer 

almaktadır. Peygamberimiz (s.a.v.) ramazandan önce Recep ve Şaban aylarında da oruç tutmaya 

önem verirdi. Özellikle Şaban ayında daha çok oruç tutar, geceleri namaz kılar ve dua ederdi. Bu 

ay Allah Resulü (s.a.v.) için âdeta Ramazan’a hazırlık gibiydi. Peygamberimiz (s.a.v.) üç aylar gir-

diğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına eriştir.”(2) diye 

dua ederdi. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) Şaban ayında gündüzleri oruç tutmayı, geceleri ise namaz kılmayı tavsiye 

etmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde de Yüce Allah’ın Şaban ayının önemi ile ilgili şöyle buyurdu-

ğunu haber vermektedir: “...Bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, 

ona rızık vereyim. Bir derde müptela (hasta) olan yok mu, ona afiyet vereyim...”(3)

(1) bk.: Buhârî, Salât, 227; Müslim, Îmân, 74.

(2) Ahmed bin Hanbel, Müsned, C1, s. 259. 

(3) İbn-i Mâce, İkâme, 191.

Mescid-i Aksâ’dan bir görünüm - Kudüs
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Peygamberimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi’ni namaz kılarak, Kur’an okuyarak, dua ederek değerlendir-

memizi istemiştir. Hz. Aişe (r.a.) Peygamberimizin (s.a.v.) Kadir Gecesi, “Allah’ım! Sen affedicisin, 

ikram sahibisin, affetmeyi seversin, beni affet.”(2) diyerek dua ettiğini belirtmiştir. Hz. Peygamber 

(s.a.v.) bu gecenin önemini bir başka hadisinde de şöyle belirtmiştir: “Her kim inanarak ve (sevabını 

Allah’tan) umarak Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”(3) 

İslam dünyasında Kadir Gecesi’ne büyük önem verilir. Böyle gün ve gecelerde insanlar camilere 

akın ederler. Birlikte namaz kılar, dua ederler. Birbirlerinin kandillerini kutlarlar. Herkes yaptığı ha-

talardan pişmanlık duyar. Bunları bir daha yapmamaya karar vererek Yüce Allah’a (c.c.) dua eder ve 

günahlarının bağışlanmasını ister. 

Kandil geceleri komşuluk ilişkilerine de canlılık katar. Bu gecelerde simitler, helvalar ve lokma 

tatlıları yapılarak komşulara dağıtılır. Müslümanlar dua ederek, namaz kılarak, Kur’an okuyarak bu 

geceleri güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Bütün bunlar insanı manevi açıdan güçlendirir, 

toplumda birlik ve beraberliği, kaynaşmayı artırır.

Etkinlik Kandil gecelerinde çevrenizde, camilerde, televizyonlarda ne gibi etkin-

likler yapılmaktadır? Gözlem ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kadir Gecesi: Kadir Gecesi’nde yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Ramazan 

ayının yirmi yedinci gecesi kutlanan Kadir Gecesi’ne Kur’an’da da değinilir. Bununla ilgili ayetlerde şöyle 

buyrulur: “Biz, onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik... Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (1)

(1) Kadr suresi, 1 ve 3. ayetler.

(2) Tirmizî, Daavât, 84.

(3) Buhârî, İman, 25 ve Savm, 6. 

Kandil gecelerinde camilerde Kur’an ve mevlit okunur, çeşitli programlar düzenlenir.
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A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

 1. Bir milleti diğerlerinden ayıran temel özellikler nelerdir? Söyleyiniz.

 2. Vatanımızı neden çok severiz? Açıklayınız.

 3. Dinimizin vatan savunmasına verdiği önemi anlatınız.

 4. Bayrak ve İstiklal Marşı’nın milletimiz için önemi nedir? Açıklayınız.

 5. Dinimizde şehitlik ve gaziliğin önemi nedir? Kısaca anlatınız.

 6. Milletimiz, Peygamberimize (s.a.v.) olan sevgisini nasıl göstermiştir? Örnekler veriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

 1. Şaban ayının on beşinci gecesi kutladığımız kandil hangisidir?

  A) Regaip Kandili    B) Mevlit Kandili 

  C) Berat Kandili    D) Kadir Gecesi

 2. Vatan, bayrak, din gibi kutsal değerler uğrunda düşmanla çarpışıp sağ olarak geri dönenlere ne 

ad verilir?

  A) Şehit   B) Asker 

  C) Komutan   D) Gazi

 3. “İman etmedikçe ……………… giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de olgun mümin ola-

mazsınız...”

  Yukarıdaki hadiste boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?

  A) Cennete   B) Camilere

  C) Kütüphanelere   D) Okullara 

DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.

  
Mevlit Kadir Miraç şehit M. Âkif Ersoy

 1. Peygamberimizin (s.a.v.) doğum gününü ................................... Kandili olarak kutlarız.

 2. Kur’an-ı Kerim .............................................. Gecesi’nde indirilmiştir.

 3. İstiklal Marşımızı .................................  ..................................... yazmıştır.

 4. Namaz ibadeti, beş vakit olarak .............................................. Kandili’nde farz kılınmıştır.

 5. Din, vatan, millet gibi kutsal değerler uğrunda savaşıp da hayatını kaybedenlere ................. 

denir.
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SÖZLÜK

A                        

alak: 1. Pıhtılaşmış kan, aşılanmış yumurta, embriyo. 2. İki ayrı cinsin üreme hücresi birbirlerini döl-

ledikten sonra, birbirini izleyen hücre bölünmeleriyle ve farklılaşmalarıyla oluşan küçük canlı modeli.

âlem: 1. Akıl ve duyu organlarıyla bilinebilen veya mevcudiyeti düşünülebilen Allah (c.c.) dışındaki 

bütün varlıklar. 2. Yaratıcının varlığına işaret eden ve onun mevcudiyetinin bilinmesini sağlayan her 

şey. 3. Dünya, cihan, kâinat.

âlim: 1. Bilgin, en iyi bilen, hakkıyla bilen, bilgili. 2. Temel İslam bilgilerini aldıktan sonra belirli bir ilim 

dalında daha çok ilerleyip uzmanlaşan kimse.

ambargo: 1. Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim. 2. Bir ülkenin dış dünyayla 

ilişkilerini engelleme, engelleyim.

amel: 1. Yapılan iş, eylem, fiil. 2. Çalışma, didinme, davranış, uygulama. 3. Bir kural veya dinî emrin 

yerine getirilmesi. 4. Dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan her türlü davranış. 5. Bir 

niyete ve amaca bağlı olarak yapılan iş.

arş: 1. Taht, çardak, çatı, tavan, kubbe. 2. Hükümranlık, şan, şeref. 3. İlahî tasarrufların emir ve idare 

merkezi. 4. Allah’ın (c.c.) gücünün ve büyüklüğünün en açık biçimde görüldüğü kat.

arz: 1. Sunma, ortaya koyma, bir nesneyi gösterme, arz etme. 2. Yeryüzü.

ashab-ı kiram: Kerem, cömertlik ve şeref sahibi sahabiler.

ashap: 1. Arkadaşlar, dostlar, veliler, sahabe. Tekili sahabi. 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında 

yaşamış, Müslüman olarak Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) çok kısa süre de olsa görmüş, onun soh-

betinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseler.

azamet: Ululuk, yücelik, büyüklük, güç ve kudrette büyüklük.

azap: 1. Ceza, elem, işkence, şiddetli acı hissi, bedensel ve ruhsal sıkıntı, çile, eziyet. 2. Allah’ı (c.c.) 

tanımayan veya Rabb’imizin (c.c.) emirlerine karşı gelenlere dünyada ve ahirette verilecek olan ilahi 

ceza.

B                        

Bakî: 1. Ölümsüz, kalıcı, yok olmayan. 2. “Kalıcı, ölümsüz, devamlı, ebedî, sürekli, bütün varlıklar 

yok olduktan sonra da zatıyla var olacak olan tek varlık” anlamında Allahü Teâlâ’nın (c.c.) esma-i 

hüsnasından biri.

batıl: 1. Yok olup giden, gerçek ve doğru olmayan, esassız, boş şey, boşa giden, hükümsüz, gerçeğe 

aykırı, hikmetsiz, temelsiz. 2. Allah’ın (c.c.), Peygamberleri aracılığıyla bildirmiş olduğu dine uymayan 

her türlü inanç, fikir, duygu, kanaat, tutum, davranış. 3. Kur’an-ı Kerim’de geçersiz sayılan amel ve 

ibadet, çirkin, faydasız ve gayesiz iş, Allah’ın (c.c.) dışında ilah diye tapınılan put, gerçeği örten perde, 

gerçek bilgiye dayanmayan delil, küfür, haksızlık.
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berî: Uzak.

bertaraf etme: Ortadan kaldırma, yok etme.

beşer: İnsan, insanoğlu.

biat: 1. Söz verme amacıyla el sıkma. 2. Birinin hâkimiyetini kabul etme ve emirlerine bağlılığını 

bildirme. 3. Halifelik makamına geçenin eli üzerine el koyarak veya el sıkışarak kişinin ona bağlılığını 

göstermesi ve itaat edeceğine söz vermesi.

buğzetmek: Nefret etmek, kin ve düşmanlık beslemek.

C                        

cihan: 1. Evren. 2. Dünya. 

D                        

defin: Ölüyü gömme.

destan: Bir kahramanlık hikâyesini veya bir olayı anatan halk şiiri.

dinar: Bahreyn, Cezayir, Irak, Kuveyt, Libya, Tunus, Ürdün ve eski Yugoslavya’da kullanılan para 

birimi.

E                        

eda etmek: Yapmak, yerine getirmek.

edep: 1. İyi ahlak, güzel terbiye, eğitim. 2. Utanma, zarafet, insanlara söz ve hareketlerle güzel 

davranışta bulunma. 3. Bir toplumda örf, âdet ve kural hâlini almış iyi tutum ve davranışlar veya 

bunları kazandıran bilgi. 4. Allah (c.c.) ve Resulû’nün (s.a.v.) emrettiği bütün istekleri yerine getirip 

sakındırdıklarından kaçınarak elde edilen güzel huy.

emin: 1. İnanılan, güvenilen kimse. 2. Emniyetli, tehlikesiz, güvenilir. 3. Kendisine bırakılan şeyi iyi 

koruyan, emanete ihanet etmeyen. 4. Doğru sözlü, sözünde duran, vefalı.

emir: Başkan, yönetici, lider, önder.

emniyet: Güven, güvenlik.

enfeksiyon: Organizmada hastalığa yol açan mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel 

gelişmesi, yayılması.

F                        

fâni: Gelip geçici, ölümlü.

fazilet: 1. Olgunluk, erdemlilik, üstünlük, değer, kıymet. 2. İffet, namus, güzel ahlak. 3. İnsanın 

doğuştan sahip olduğu ve sonradan çalışma yoluyla geliştirip zenginleştirdiği güzel nitelikler.
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fetva: 1. Fıkıh ile ilgili bir meselenin dinî hükmünü açıklayan cevap. 2. Hayatın akışı içerisinde 

Müslümanların karşısına çıkan problemlere ilişkin, sahasında uzman olan İslam fıkıh âlimlerince gös-

terilen çözüm yolu.

fıkıh: 1. Derin anlayış, kavrayış, bir şeyi en ince ayrıntısına kadar bilme. 2. İbadet, cezalar ve mua-

melatla ilgili dinî hükümleri Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sünnetinden çıkarılan ayrıntılı 

delillerle bilme. 3. Kişinin, günlük hayatta ve ahirette yararına ve zararına olan şeyleri bilmesi. 4. 

İslam’ın ibadet ve hukuk ilmi.

fıtrat: 1. Yoktan var etme, yaratma. 2. İnsanın yaradılıştan sahip olduğu fiziki özellikler. 3. İnsanın 

doğuştan sahip olduğu ahlak, huy, karakter, tabiat. 4. Allah’ın (c.c.), tüm varlıkları kendi varlığını ve 

birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması. 5. İnsanın yaradılışında bulunan ve hayatı anlam-

landırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren, insanın doğuştan 

getirdiği yetenek.

G                        

gafil: Dikkatsiz, iyi düşünmeyen, uyanık olmayan. Haberi olmayan, ihtiyatsız, başına geleceği önce-

den düşünmeyen. Allah’ı (c.c.) unutan. Kendi gayr-ı meşru zevkine dalan.

gaflet: 1. Ne yaptığını bilmeme, ihmallik, dalgınlık. 2. Günah sevap hususunda duyarsız ve dikkatsiz 

davranma, Allah’tan (c.c.) habersiz olma. 

gayb: 1. Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan. 2. Akıl ve duyular 

yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı. 3. Henüz içinde yaşanılmayan gelecek zaman ve 

gelecek zaman içinde meydana gelecek olaylar.  

gayriihtiyari: İstem dışı, istemeden, farkında olmadan.

gazap: 1. Öfke, kızgınlık, hiddet. 2. Yeryüzünde işlenmiş ve işlenecek olan her türlü zulüm ve haksız-

lığa kaşı Allah’ın (c.c.) verdiği veya vereceği ilahi ceza. 

gıpta: İmrenme, güzel özellikleri nedeniyle bir kişiye benzemeye çalışma.

H                        

hadis: 1. Söz, haber. 2. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, fiilleri ve takrirleri. 3. Kur’an-ı Kerim’deki 

açıklanması gereken yerleri açıklama, emir ve yasakları insanlara bildirme, Kur’an-ı Kerim’de hükmü 

olmayan konularda hüküm koyma, bireysel ve toplumsal hayatın tüm alanlarında kişileri ahlaken 

geliştirme amacıyla Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söylediği sözler.

hain: 1. Kutsal sayılan şeylere, kavramlara kötülük eden (kimse). 2. Zarar vermekten, üzmekten 

kötülük etmekten hoşlanan (kimse). 3. Hıyanet eden (kimse).
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hak: 1. Gerçek, doğru, gerçeğe uygun. 2. Adalet. 3. Hak. 4. İslam. 5. Bir iş ve emeğin maddi veya 

manevi karşılığı. 6. Bir şeye, aslına uygun olarak inanma, bu şekilde kazanılan inanç ve bilgi. 7. Dinin 

veya hukuk düzeninin tanıdığı yetki ve ayrıcalık.

Hak: “Her şeyi bir hikmete göre -gerekçesine uygun olarak- kullarının dünyada ve ahirette yararlarını 

gözeterek adaletli bir biçimde yaratan, kendisinin varlığı sürekli olan ve bütün hayatı yönlendirmesi, 

nimetler vermesi kesintisiz biçimde devam eden” anlamında Allah’ın (c.c.) esma-i hüsnasından biri.

halife: 1. Birinin yerine geçen, vekil, vekil olduğu kişi adına görev yapan kimse. 2. Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) vefatından sonra onun yerine devlet başkanlığına geçen yöneticilerin ortak adı. 3. Tarihte 

bütün Müslümanların ortak iradesiyle iş başına geçen ve yönetimde İslami kurallara uyma konu-

sunda titizlik gösteren, işlerini adalet ve istişare ile yürüten, toplumda adaletle hükmeden yönetici.

haset: 1. Kıskançlık, çekemezlik. 2. Başkasının elinde bulunan maddi ve manevi imkânların kendisine 

veilmesi ve kıskanılan kişinin bu imkânları kaybetmesi için kalpte bulunan temenni ve istek. 

havra: Yahudilikte ibadet yeri.

hayâ: 1. Utanma, sıkılma duygusu. 2. Kişinin, Allah’a (c.c.) olan içten sevgi ve saygısından dolayı 

kötü, çirkin, ahlak dışı ve günah olan davranışlardan rahatsız olması ve bunlardan kaçınması. 3. 

Kınanma endişesiyle dinî kurallara aykırı davranmaktan kaçınma.

hayâsızlık: 1. Utanmazlık, sıkılmazlık. 2. Dine ve ahlaka aykırı olan kötü ve çirkin davranışlarda 

bulunma.

hayır: 1. Servet, mal. 2. İlim, hikmet. 3. Dinin ve aklın yapılmasını iyi, güzel ve yararlı gördüğü, kişinin 

sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözeterek yaptığı iş, amel.

hidayet: 1. Doğru yolu gösterme, doğru yolu bulma, rehberlik yapma, irşat etme. 2. Allah’ın (c.c.), 

kişiye dünya ve ahirette huzurun kaynağı olan ve onu sürekli mutlu edecek yolu göstermesi. 3. 

Günahlarla iç içe bir kimsenin dindar hâle gelmesi, günahlarını terk ederek İslam dinine uygun ahlak, 

ibadet ve davranışlar kazanması.

hikmet: 1. Bilgelik, felsefe. 2. Allah’ı (c.c.) gereği gibi bilme bilgisi. 3. İnsanın, varlıkların hakikatini, 

gerçek yüzünü, gücü oranında bilip ona göre hareket etmesi. 4. Kur’an ve sünneti doğru bir şekilde 

anlayabilme ve amel etme yeteneği. 5. Hüküm vermede doğru karar verme yeteneği. 6. İslam dinin-

deki hükümlerin konuluş amaçları.

hilafet: Halifelik.

himaye: Koruma, gözetme, bakımını üstlenme.

hutbe: Cuma ve bayram namazı başta olmak üzere bazı ibadet ve törenlerin yerine getirilmesi esna-

sında topluluğa yapılan konuşma.
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I                        

ırz: 1. Bir kimsenin, başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, namu-

su. 2. İnsanı insan yapan, onun toplum içinde şeref ve saygınlığının bir ifadesi olan ve bu sebeple her 

türlü saldırı karşısında dokunulmazlığı bulunan kişilik değeri, insanın manevi kişiliği.

İ                        

ibret: 1. Ders alma, öğüt alma. 2. Yanlış davranışların yol açtığı kötü sonuçlardan ders alma. 3.  

Görünenden görünmeyene geçme, nesneleri ve olayları dış yüzüne bakıp onlardaki hikmeti kavrama-

ya çalışma, olaylardan ders alıp doğru sonuçlar çıkarma ve buna göre davranma.

idrak: Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme.

iffet: 1. Haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma. 2. Cinsel konularda ahlak kurallarına 

bağlı kalarak insanın namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması.

ihram: 1. Hac veya umreye niyet eden kimsenin, diğer zamanlarda helal olan avlanmak, tıraş olmak, 

tırnak kesmek gibi bazı davranışları, bu ibadetlerin esaslarını ya da bütün adabını tamamlayıncaya 

kadar kendisine haram kılması. 2. Hac ve umreye niyet edenlerin, Kâbe’ye varmadan önce yasakların 

başladığı sınır yerleri olan mikat bölgelerinden birinde niyet ederek giymeye mecbur oldukları dikişsiz 

beyaz kıyafet.

ihsan: 1. İyilik etme, iyi ve güzel davranma, güzel yapma, bağışlama, bağışta bulunma, ikram etme. 

2. İnsanın başta anne-babası olmak üzere diğer insanlara yönelik sevgi ve saygıya dayanan özverili 

tutumu. 3. İnsanın, kendisinin Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğunu hissetmeye çalışarak onu görüyor-

muşçasına ibadetlerini yerine getirmesi.

ilahi: 1. Allah’ a (c.c.) ait, Allah’la (c.c.) ilgili olan, Allah (c.c.) tarafından gönderilen. 

iltifat: Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı davranma, ilgi gösterme, rağbet etme.

irşat: 1. Rehberlik etme, doğru yolu gösterme, kılavuzluk yapma. 2. Müslüman olmayanlara İslam’ı 

tanıtarak onların Müslüman olmalarını sağlama veya Müslüman oldukları hâlde Müslümanlığın emir 

ve yasakları karşısında yanlış davrananları doğru olana çağırmak amacıyla yapılan dinî çalışma.

istifade: Yararlanma, faydalanma. 

istişare: Bir iş hususunda iki veya daha fazla kişi arasındaki konuşma ve danışma, görüş alışverişinde 

bulunma.

itaat: 1. Boyun eğme, uyma, dinleme, söz dinleme, emre göre hareket etme, saygı gösterme. 2. 

Allah’ın (c.c.), onun Kutlu Peygamberi’nin (s.a.v.) ortaya koyduğu emir ve yasaklara uyma.

itikadi: İnançla ilgili, İslam’ın inanç esaslarıyla ilgili olan.

itikat: 1. Gönülden bağlanma, samimi olarak inanma, inanç. 2. Belirli bir dinin, düşüncenin ya da 

felsefi ekolün inanç esasları, prensipleri.

ittifak: Anlaşma, uyuşma, iş birliği, güç birliği yapma.
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K                        

kabile: Ortak bir atadan türediklerine inanılan toplumsal ve ekonomik ilişkilerinde anaerkil, ataerkil 

anlayışı uygulayan geleneksel topluluk, klan.

kamu: Hep, bütün, herkes, bir ülkedeki halkın tümü.

kanaatkâr: Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanaatli, yetingen.

kavim: Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan 

topluluğu, budun.

kelam: 1. Söz. 2. Söz söyleme. 3. “Dilediği varlıkla kendine has biçimde konuşması” anlamında 

Allah’ın (c.c.) ezelî sıfatlarından biri. 4. İslam dininin inanç esaslarını konu edinen ilim.

kerem: 1. Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet. 2. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf.

kervansaray: Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han.

kıraat: 1. Okuma, telaffuz etme. 2. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) okuma biçimini örnek alarak Kur’an-ı 

Kerim’i harflerin çıkış yerine ve tecvit kurallarına uygun olarak okuma. 3. Kur’an-ı Kerim’i güzel ve 

kurallarına uygun okumayı öğretmeyi amaçlayan ilim dalı.

kudret: güç, kuvvet.

L                        

lafz-ı muhkem: Lafzı, sözleri sağlam, sağlamlaştırılmış, anlaşılır olan (Kur’an).

lütuf: 1. Bağış, iyilik etme, yardımda bulunma. 2. Kulu, Allah’ın (c.c.) af ve merhametine yaklaştıran, 

günahlara düşmekten uzaklaştıran her türlü yardım.

M                        

mabet: İbadet amacıyla yapılmış özel mekân, ibadet edilen yer, ibadethane.

mağfiret: 1. Örtme, gizleme, bağışlama, af. 2. Allah’ın (c.c.), kendisine içtenlikle tövbe eden ve hata-

sını kabul edip bir daha işlememe konusunda söz veren kullarının günahlarını bağışlaması, affetmesi.

mahşer: Kıyamet günü sura ikinci kez üflendikten sonra bütün insanların diriltilerek mezarlarından 

kalkıp dünyada iken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları yer.

malik: Sahip.

malum: Bilinen, belli.

medrese: İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutulduğu yer.

medyun: Borçlu.

mekruh: 1. Sevilmeyen, çirkin görülen, hoş görülmeyen. 2. İslam dinince yapılması hoş görülmeyen 

iş ve davranışlar.
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mesh etmek: Bir şeyi, vücudun bir organını elle sıvazlamak.

meşakkat: Güçlük, zorluk, sıkıntı.

meşru: 1. Yapılmasına dinen izin verilmiş olan, dine uygun olan şey. 2. İslam hukukunda farz, vacip, 

sünnet, müstehap ve mübah olan tüm davranışlar. 

Mevla: 1. Rab, efendi, seyit, sahip, malik, terbiye eden, birinin işini üzerine alan, veli. 2. Dost, yar-

dımcı, lütuf ve bağışta bulunan (Allah (c.c.)).

mezhep: 1. Gidilecek yer, gidilecek yol, yöntem, metot, ekol. 2. İslam kültüründe dinî ilimlerde uzman 

olan bir müçtehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin konularda, kendine özgü kural ve metotlarla meydana 

getirdiği görüşler toplamı, içtihatlar.

minber: Cami ve mescitlerde imamın üzerinde hutbe okuduğu, basamaklarla çıkılan ve mihrabın 

sağında bulunan yüksekçe yer. 

miras: Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke.

miskin: 1. Kendini geçindirecek zenginliğe sahip olmayan ancak durumu da bilinmediği için kendisi-

ne sadaka verilmeyen ve kendisi de sadaka istemeyen kimse. 2. Allah’ın (c.c.) yüceliği ve büyüklüğü 

karşısında kendi varlığını önemsemeyen, evrendeki yaratılanlarda Allah’ın (c.c.) eşsizliğini görebilen, 

derin kavrayış sahibi kimse.

muallim: Öğretmen, öğretici.

muamelat: İslam fıkının; alım satım, kiralama, şirketler, anlaşmalar, yitik mallar, emanetler, kefalet, 

gasp, bağış, vasiyet, miras, davalaşma, suçlar ve cezalar gibi insanlar arası ilişkileri düzenleyen 

bölümü.

muhabbet: 1. Sevgi. 2. Dostça konuşma, yarenlik.

muhafaza: Koruma, saklama.

musalla: Cenaze namazı kılınırken cenazenin üzerine konulduğu yüksekçe taş ya da yüksekçe masa.

mutasavvıf: 1. Tasavvufçu, tasavvufu yaymaya ve tanıtmaya çalışan, tasavvuf yoluna giren kimse. 

2. İslam’ın ahlaki değerlerini hayata katmayı ön plana çıkaran; insanın benliğini karartan inançsız-

lık, cimrilik, korkaklık, kin, haset ve dedikodu gibi kötü davranışlardan kişiyi uzaklaştırmaya çalışan 

kimse.

mübarek: Kutlu, uğurlu, hayırlı, bereketli, değerli, kendisinde ilahi hayır bulunan.

müellif: Yazar.

müessese: Kurum, kuruluş.

münezzeh: 1. Temiz. 2. Uzak.

müstesna: 1. Bir bütünün veya kuralın dışında olan. 2. Dışında, ayrı, hariç tutularak. 3. Kural dışı.

mütefekkir: Düşünen, düşünür, düşünce insanı.

N                        

naat: Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) güzel vasıflarını, Türkçe, Arapça ve Farsça şiirlerle bildiren ve 

Allah Resulü’nü öven, çeşitli makamlarda bestelenen dinî eserler.
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nakil: 1. Kur’an ve sünnet. 2. İslam’da akıl dışında delil kabul edilen Kur’an, sünnet, sahabe sözü, 

icma vb. 

namahrem: Mahrem olmayan, kendisiyle evlenilmesi dinen yasak olmayan.

nass: Ayet ve hadisler. 

nazil olmak: 1. İndirilmek. 2. Kur’an ayetlerinin Allah (c.c.) tarafından peygamberlere indirilmesi, 

gönderilmesi, vahyedilmesi.

nehiy: 1. Yasaklama, engelleme. 2. İslam’ın, haram olan söz ve davranışları ve yapılmasında fayda 

olmayan şeyleri hoş görmemesi, çirkin kabul etmesi, yasaklaması.

nefis: 1. Kişi, zat, varlığın kendisi. 2. Can. 3. Gönül, iç dünya. 4. Ruh. 5. Arzu, istek, tutku. 6. Kötü 

huy ve davranışların kaynağı.

nesep: Soy, baba soyu.

nimet: 1. İyilik, mutluluk, bağış, ihsan. 2. Hayırlı mal, evlat, servet, sağlık, yiyecek, içecek gibi şeyler. 

3. Ekmek. 4. Allah (c.c.) tarafından insanlara iman başta olmak üzere her çeşit iyiliğin verilmesi ve 

her çeşit zararın insandan uzaklaştırılması.

niyaz: Yalvarma, yakarma, dua.

nüfuz: Söz geçirme, güçlü olma, erk.

O                        

olgu: 1. Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa. 2. Varlığı 

deneyle kanıtlanmış şey.

Ö                        

örf: 1. Güzel ve iyi iş, iyilik, ihsan. 2. Aklın ve dinin iyi ve güzel bulduğu, akıl tarafından reddedilme-

yen güzel şeyler. 3. Yasalarla belirlenmeyen, halkın kendiliğinden uyduğu ve toplumda eskiden beri 

sürdürülen söz ve davranışlar.

P                        

peyderpey: Azar azar, bölüm bölüm, yavaş yavaş.

pir: 1. Yaşlı, ihtiyar kimse. 2. Bir tarikatın kurucusu durumunda olan kişi, tasavvuf yoluna giren ve 

kendini bu yolda geliştirmek isteyen insanlara yararlı ve zararlı şeyleri göstererek örnek olan kimse. 

3. Bir sanatın kurucusu, üstadı.

R                        

Rab: 1. Yetiştiren, besleyen, büyüten, olgunlaştıran. 2. Allah (c.c.). 3. Yaratmış olduğu varlıkları 

sürekli gözetim altında tutan, tüm varlıkların hayatlarını devam ettirebilmeleri için onlarla ilgili doğal 

kurallar koyan, dünyada mutlu olmaları için katından kanunlar ve vahiyler gönderen.
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Rahîm: “Yaratmış olduğu bütün varlıklara karşılıksız rızık veren, yarattıklarını koruyan, esirgeyen, 

bağışlayan, merhamet eden, ahirette ise sadece mümin kullarına şefkat edecek olan” anlamında 

Allah’ın (c.c.) esma-i hüsnasından biri.

Rahman: “Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara mer-

hamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan.” anlamında Allah’ın (c.c.) esma-i 

hüsnasından biri.

rahmet: 1. İncelik, sevgi, şefkat, merhamet. 2. Birinin suçunu bağışlama, affetme. 3. Sevap, lütuf ve 

ihsan. 4. Bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara her türlü yardımda bulunma isteği.

rıza: Razı olma, hoşnut olma durumu.

riayet etme: 1. Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme. 2. Uyma, boyun eğme.

rida: Örtü, belden yukarı örtülen şey, çar ve şal, hırka.

rivayet: Bir olayın, haberin veya sözün başkalarına nakledilmesi, anlatılması.

S                        

sadık: 1. Doğru, gerçek. 2. Sağlam, güçlü, içten, samimi.

sahabi: 1. Arkadaş, dost, veli. 2. Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında yaşamış, Müslüman olarak 

Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) çok kısa süre de olsa görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine 

Müslüman olarak ölmüş kimse.

salih: 1. İyi, güzel, düzgün, faydalı, hayırlı. 2.  Dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden, sorum-

luluk bilinci taşıyan, inancı ile ameller arasında uygunluk bulunan samimi mümin. 3. İnancında, niye-

tinde, sözlerinde, davranışlarında dosdoğru olan ve hayatında doğruluğu benimseyen kimse.

sarf etmek: Harcamak, kullanmak.

selamet: Esenlik, iyilik, hayır ve güven.

sema: Gök.

server: Baş, efendi, son.

sevk etmek: Göndermek, götürmek, sürüklemek, itmek, yöneltmek.

Sübhan: Her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzeh olan Allahü Teâlâ (c.c.).

sükûnet: Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik, sessizlik, huzur, rahat, sükûn.

sünnet: 1. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) söz, fiil ve takrirlerini (onamalarını) içeren örnek davranışlar. 2. 

Hz. Peygamber’in yapmış olduğu farz ve vacibin dışındaki tavsiyeler, öğütler. 3. Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) kendi döneminde İslam toplumunu inanç, ibadet, tebliğ, hukuk, ekonomi, eğitim, ahlak, siya-

set gibi çeşitli alanlarda kısacası bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere hayatın her alanında 

yönlendirip yönetmede, Kur’an başta olmak üzere esas aldığı ilke ve prensipler bütününün oluştur-

duğu bir zihniyet, dünya görüşü.

süzgün: Solgun, üzüntülü, kederli. 
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Ş                        

şehadet etmek: Tanıklık etmek, şahitlik etmek.

şer: 1. Kötülük, fenalık, kötü olan şey. 2. Dinin ve aklın kötü gördüğü, zararlı kabul ettiği her şey. 3. 

Bu dünyada hukuki yaptırımları ve kınamayı, ahirette de cehennem azabını ve Allah’ın (c.c.) gazabını 

gerektiren kötü, zararlı, söz ve davranışlar.

şeref: 1. Başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur. 2. Toplumca benimsen-

miş iyi şöhret.

şerh: Bir anlatım veya kitabı açıklama, yorumlama.

T                        

taat: Allah’ın (c.c.) buyruklarını yerine getirme, Allah’a (c.c.) itaat etme, ibadet etme.

tahrifat: Bir şeyin aslını bozma, değiştirme.

tahsil etmek: 1. Parayı toplamak. 2. İlim öğrenmek.

takdim: Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma. 2. Tanıtma, tanıştırma. 3. Öne alma, önceye 

alma.

takva: 1. Bilinçli davranma, uyanıklık, dikkatli olma, sakınma, korunma, korkma, endişelenme, 

kaygılanma. 2. Allah’ı görüyormuşçasına bir bilinç içerisinde farzları, vacipleri hakkıyla yerine getir-

me, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak amacıyla nafileleri çokça yapma ve sünneti yerine getirme. 3. 

Haramları ve dinen şüpheli olan durumları, dinin kötü gördüğü şeyleri terk etme.

tarikat: 1. Yol, takip edilen metot, meslek, yapılan iş. 2. Tasavvufta, Allah’ın (c.c.) rızasını elde etmek 

ve Allah’ı (c.c.) görüyormuş gibi ibadet etme bilinci kazanmak için girilen ve kendine ait kuralları olan 

yol.

tasavvuf: 1. İslam’ın ruhi ve manevi yönünü öne çıkaran, insana Allah’ı (c.c.) görüyormuşçasına bir 

ibadet ve davranış bilinci kazandırmayı amaçlayan düşünce biçimi, hayat tarzı. 2. Kötü huyları terk 

edip güzel huylar edinme, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) edep ve ahlakını davranış hâline getirme yolu.

tasadduk: 1. Bağışlama, sadaka verme, yardım etme, hayır yapma. 2. Allah (c.c.) yolunda harcama 

yapma, zekât, sadaka ve fitre verme.

tasdik: Doğrulama, doğru olduğunu söyleme, onama.

tatmin: İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum.

tavaf: 1. Dönme, çevresini dolaşma. 2. Hac ve umre ibadetini yapacak kişinin Kâbe’nin çevresini yedi 

kez dönmesi.

tayin etmek: Belirlemek.

tecelli: 1. Belirme, görünme, ortaya çıkma. 2. Tasavvufta, Allahü Teâlâ’nın (c.c.) zat ve sıfatlarının 

gönülde zuhur etmesi, görünmeyenin gönüllerde görünür hâle gelmesi.
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tefekkür: 1. Düşünme, derin düşünme, fikir yürütme, kavramaya çalışma, kafa yorma. 2. Allah’ın 

(c.c.) ayetleri, yarattığı tüm varlıklar ve olaylar üzerinde kafa yorup düşünme, ibret alma, yaratan ile 

yaratılanlar arasında ilgi kurma, Allah’ın (c.c.) Rablığını kavramaya gayret etme.

tefsir: 1. Kapalı bir şeyi açma, bir manayı açığa çıkarma ve bir şeyi açıklama. 2. İnsanın bilgi biriki-

mi ve Arap diline hâkimiyeti ölçüsünde Kur’an-ı Kerim metninin içerdiği manaları ortaya çıkarması, 

yorumlaması. 3. Kur’an ayetlerinin anlamlarını açıklamaya, hükümlerinin ve bu hükümlerin dayandığı 

gerekçeleri açığa çıkarmaya ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlamaya yarayan ilim 

dalı.

tesbih: 1. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve isimlerinde her türlü noksanlıktan uzak 

tutma. 2. Allah’ı (c.c.) yüceliğine layık olmayan kusur ve eksikliklerden, yanlış nitelemelerden gerek 

inanç gerekse söz ve kalp ile tenzih etme. 3. “Süphanallah” sözünü söyleme.

tesir: Etki.

tesis etmek: Kurmak, ortaya çıkarmak, oluşturmak.

teskin: Sakinleştirmek, rahatlatmak.

tilavet: Okuma, Kur’an okuma.

U                        

umre: Hac mevsimi dışında, ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa’y yaptıktan 

sonra tıraş olmak suretiyle ihramdan çıkarak yapılan ibadet.

Ü                        

ümmet: 1. Topluluk, cemaat, millet. 2. Din ve inanç birliği temelinde bir araya gelen ve aynı peygam-

bere bağlanan insanlar topluluğu, bir din üzerinde birleşen millet.

ümmî: Okuma yazma bilmeyen.

V                        

vahiy kâtibi: Hz. Peygamber’e (s.a.v.) vahyedilen ayet ve sureleri, vahyin başlangıcından kesilmesine 

kadar yazan sahabeler.

vaka: Olay, hadise.

vâris: Mirastan pay alma hakkı bulunan, mirasçı.

vasıta: Araç, aracı.
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vecd: 1. Coşku, heyecan, aşırı sevgi, aşk. 2. Kalbe doğan Allah (c.c.) sevgisi. 3. Allah’ı (c.c.) anmaktan, 

ona ibadet etmekten, onun eserlerindeki güzelliği ve evrendeki varlıklar arasındaki uyum ve dengeyi 

düşünmenin sonunda kalpte oluşan ilahi aşkla kişinin kendinden geçmesi.

Y                        

Yahudi: Allah’ın (c.c.) Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğullarına göndermiş olduğu Yahudilik inancına bağlı 

olan kimse.

yâr: Sevgili, dost, tanıdık.

Z                        

zan: 1. Şüphe, tereddüt, sanı, şek. 2. Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olarak kanıtlanmayan şey.

zat: Kişi, kendi, öz.

zikir: 1. Adını söylemek, sözünü söylemek, anmak. 2. Okunması âdet olan duaları ve Kur’an ayet-

lerini sürekli tekrarlamak. 3. Allah’ın (c.c.) bazı isimlerini, anlamlarını düşünerek belli sayıda ve belli 

miktarlarda okumak.

zina: Aralarında nikâh bağı bulunmayan erkek ve kadın arasındaki cinsel ilişki.

ziyan: Zarar, kayıp.

züht: 1. Yüz çevirme, değer vermeme, terk etme. 2. Ahirette mutlu olabilmek için kişiyi Allah’ı (c.c.) 

anmaktan alıkoyacak şeylerden yüz çevirme. 3. Kur’an ve sünnette dünya ve içindekiler nasıl tanıtıl-

dıysa onları öylece kabul edip dünyaya ve dünyalıklara tapmama.
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