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Sevgili Genç,
Sen sandığından çok daha fazlasısın! Geleceğin mimarı, bir bütünün parçasısın. Bireysel olarak kendini ne kadar
geliştirirsen geleceğe en büyük, en güzel katkıyı sağlamış olacaksın. Bu yolda ilk hedefin; kendini ifade edebilen,
iletişim kurabilen, bilgi ve teknolojiyi hedefleri doğrultusunda kullanabilen bir birey olmak olmalı. Bütün bunları
yaparken insana, düşünceye, ahlaki değerlere ve kültürel mirasa saygılı olmalı ve bu değerleri yaşatmalısın. Bütün
bu beceri ve değerlere sahip olabilmek için yapacağın yegane şey aldığın eğitim ve öğrenimi doğru şekillendirebilmek. Bu yolda yazarlarımızın çok boyutlu düşünüp planlayarak hazırladıkları bu kitabın eğitim – öğrenim hayatına
sağlayacağı en küçük katkı bile bizi son derece mutlu edecektir.

Değerli Öğretmenler,
Geleceğimizin teminatı gençlerin yukarıda belirttiğimiz nitelikte bireyler olarak yetişmeleri kuşkusuz önce ailelerinin sonra da sizlerin katkılarıyla gerçekleşecek. Bu kutsal görevde başarınızın sırrı başta insanî değerleriniz
olmak üzere yöntem ve teknikleriniz olacaktır. Bu büyük sorumluluğu gerçekleştirme yolunda elinizdeki bu kaynak
belki çok küçük bir etken olacak ancak küçük adımların büyük yeniliklerin habercisi olduğu düşüncesiyle AYDIN
Yayınları olarak AYDIN Nesiller yetiştirme yolunda daima yanınızda olacağımızı bilmenizi isteriz.

Küçük adımlarınızla büyük değişimlere katkı sağlamanız dileğiyle…
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1. ÜNİTE

KADER İNANCI
Allah’ın Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratması
Allah, kâinatta bulunan her şeyi belli bir plan ve ölçü içerisinde
yaratmış ve insandan kâinatı incelemesini, ondaki uyum ve denge
üzerine düşünmesini istemiştir. İnsanlar ve hayvanlar yaratılmadan
önce yeryüzü onların yaşamlarına uygun bir şekilde yaratılmıştır.
Bizlere düşen görev de evrendeki bu düzeni korumaktır.

“Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
Kamer suresi, 49. ayet

“Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk

Kâinattaki bu düzen ve uyum bize bir yaratıcının olduğunu kanıtlamaktadır. Çevremize baktığımızda bir düzensizlik ve dengesizlik
görülmemesi bunun en büyük kanıtıdır. Evren tesadüfen ve başıboş
yaratılmamıştır. Etrafımıza baktığımızda yaşadığımız evi yapan bir
mimar, kullandığımız sıra ve masaları yapan bir usta olduğu gibi bu
evreni yaratan ve düzeni sağlayan bir yaratıcısı vardır. Bu da eşi ve
benzeri olmayan Allah’tır. Allah’ın yaratması da sürekli olarak devam etmektedir.

görüyor musun?”
Mülk suresi, 3. ayet

Yeryüzündeki Düzen ve Ölçüye Örnekler
•

Güneş’in doğup batması (Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşü)

•

Mevsimlerin oluşumu (Dünya’nın Güneş etrafındaki hareketi)

•

Yağmurun yağması (Buharlaşan suyun tekrar yeryüzüne inmesi)

•

Deniz ve göllerdeki tuzun suda yaşayan canlıların hayatlarını
devam ettirmeleri için uygun oranda olması

•

Gezegen ve yıldızların büyüklükleri ile aralarındaki mesafenin
kâinattaki dengeyi bozmayacak şekilde olması.

•

Dünya’nın Güneş’e ve Ay’a olan uzaklığı Dünya’daki yaşamı
olumsuz etkilemeyecek oranda olması

•

Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı

“O Rab ki seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü
bir biçim verdi.”
İnfitar suresi, 7.ayet

Kur’an’da bu durum nasıl anlatılmıştır?
“O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan sonra göğe
yönelip onu yedi gök hâlinde düzenleyendir.”
Bakara suresi, 29. ayet
“Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan odur. Her biri bir
yörüngede hareket etmektedir.”
Enbiya suresi, 33. ayet
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1. ÜNİTE: KADER İNANCI

1.

TEST
3.

Bir gün Nasreddin Hoca, köyüne dönerken büyük bir ceviz ağacının altına soluklanmak için
oturmuş. Ağacın yanında bal kabağı tarlası
varmış. Hoca: “Hey güzel Allah’ım! Kavuğum
kadar bal kabağının serçe parmağım kadar
sapı var, demiş. Şu boylu poslu ağacın meyveleri eşeğin gözü kadar bile değil” demiş. O,
böyle düşünüp dururken, bir ceviz “pat” diye
alnına düşmez mi? Alnı ceviz gibi şişince.
Hoca bir cevize, bir de kabaklara bakıp: Güzel
Allah’ım, sözümü geri aldım. Altında oturduğum ağacı ya bal kabağı ağacı yapsaydın?”
demiş.

A) “Hiç kimse başkasının günahını yüklenmez.” (Zümer 7)
B) “Allah kimseye gücünün üstünde yük yüklemez.” (Bakara 256)

A) Tevekkül 		 B) İrade

C) “Göğü ve Ay’ı yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu. Sakın o dengeyi bozmayın.”
(Rahman 4-5)

AYDIN YAYINLARI

C) Kader		 D) Kaza

D) “Ona iki yolu gösterdik (iyi ve kötü).”
(Beled 10)

4.
“O ki, yedi kat göğü yaratmıştır. Rahman olan
Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir düzensizlik görebiliyor musun?”
Mülk suresi, 3. ayet
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
(NASA) araştırmacıları Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Doğu Akdeniz Bölgesi’nde
1998 yılında başlayan kuraklığın muhtemelen
son 900 yılın en kötü kuraklığı olduğunu belirtmiştir. Bilim insanları bunun sebebini insan
kaynaklı iklim değişiklikleri olduğunu belirtmektedir.
Yukarıda anlatılan olaya sebep olan durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu fıkrada anlatılmak istenen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

2.

1

Evrendeki her şeyin belirli bir ölçü, düzen ve
plan içerinde yaratılmasına kader; planlanan
şeylerin zamanı geldiğinde gerçekleşmesine
ise kaza denir.
Aşağıdakilerden hangisi kader kavramına
örnektir?

Yukarıdaki ayette hangi kavramdan bahsedilmektedir?

A) Yazılıya yarın çalışacağım.

A) İrade		 B) Kader

C) Amcamlar dün bize misafirliğe geldiler.

C) Kaza		 D) Rızık

D) Dün mahallemize çok kar yağmıştı.

B) Projeyi bitirmediğim için düşük not aldım.

1. ÜNİTE

KADER İNANCI
Evrendeki Yasalar
Allah evrendeki düzen ve işleyişi birtakım yasalara bağlamıştır.
1. Fiziksel Yasalar: Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı ve maddeler arası ilişkilerle ilgili prensipleri konu alan yasalardır. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu anlaşabilen bu yasalar
değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir.
Kur’an’da bu durum nasıl anlatılmıştır?
“Onlara delil gecedir ki ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden
karanlığa gömülürler. Güneş de bir delildir onlara akar gider yörüngesinde. İşte, bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır.”
Yasin suresi, 37-40. ayet
“Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Her şeyin hazineleri
yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.”
Hicr suresi, 19-21. ayet
2. Biyolojik Yasalar: Biyoloji, canlıların doğması, gelişimi, üremesi, canlılığın devam etmesi, canlılığın sona ermesi gibi yaşayış
evrelerini, yapı ve işlev bakımından inceleyen bilim dalıdır. Biyolojik
yasalar; canlıların oluşumu, gelişimi, üremesi ve canlılık özellikleriyle ilgili koyduğu yasalardır. Biyolojik yasalar, fiziksel yasalar gibi
evrenseldir. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur.
Canlılar dış dünyayı algılayabilmek için duyu organlarına, balıklar suda solunum yapabilmek için solungaçlara, kuşlar uçabilmek
için kanatlara ihtiyaç duyar. İnsanın yaşaması için solunum, sindirim, dolaşım sistemlerine sahip olması gerekir. Bu durumların hepsi
biyolojik yasalarının konu alanına girmektedir.
Kur’an’da bu durum nasıl anlatılmıştır?
“(Ey insanlar!) biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o
suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da
ona ölçülü bir biçim verdik.”
Araf suresi, 34. ayet
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2. ÜNİTE

ZEKÂT VE SADAKA
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı

“Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve
yoksullar için bir hak vardır.”
Zariyat suresi, 19. ayet

İnsan yaratılış itibariyle muhtaç bir varlıktır. Dünyaya gözlerini
açtığı andan itibaren öncelikle anne ve babası olmak üzere diğer
insanlara ihtiyaç duyar. Bu sebeple insan, yaşamını içinde yaşadığı toplumun bir parçası olarak yardımlaşma ve paylaşma içerisinde
sürdürmek zorundadır.
Her toplumda zengin insanlar olduğu gibi yoksul insanlar da
bulunmaktadır. Bütün insanların gelir düzeyi aynı değildir. Sağlık
problemleri olduğu için çalışamayan insanlar olabildiği gibi savaş,
göç, işsizlik gibi sosyal sebeplerden dolayı geçimini sağlayamayan
insanlar da bulunmaktadır. Böyle durumlarda zengin insanların ihtiyaç sahiplerine yardım etmeleri ve sahip oldukları imkânları onlarla
paylaşmaları gerekir ki bu durum hem dinen gereklidir hem de sosyal bir varlık olan insanın sorumluluğudur.

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

“Bütün müminler kardeştir.”
Hucurat suresi, 10. ayet

“Hem cimrilik hem de korkaklık mümine yakışmaz.”
Hadis-i şerif

İslam dini, insanların yardımlaşma ve dayanışma içerisinde kardeşçe yaşamalarını ister. Hz. Muhammed, Müslümanları bir bedenin organlarına benzetmiştir. Bu organlar arasındaki uyum bedenin
sağlıklı çalışmasını sağlar. Dinimiz, insanların yardımlaşmalarını ve
eldeki imkânlarını başkalarıyla paylaşmalarını ister.
Paylaşmak veya yardım etmek için zengin olmak gerekmez.
Kişi kendi imkânları ölçüsünde de yardımda bulunabilir. Bunun en
güzel örneklerinden biri de Mekke’den Medine’ye göç edenler ile
Medine’de onlara kucaklarını açanlardır. Mekke’de baskı ve zulümler karşısında malını, evini terk eden muhacirlere kapılarını, sofralarını açıp onlarla kardeş olan ensar, bunun en güzel örneğidir.
Cimrilik, harcanması gereken malı sarf etmekten kaçınmak,
para ve malı çok sevdiğinden, başkasına bir şey vermekten çekinmektir. Dinimiz, başta zekât olmak üzere bazı maddi harcamalarda
bulunmamızı emretmiştir. Aile bireylerinin bakımı, akrabaların görülüp gözetilmesi de bu emirler arasında yer almaktadır. Parası ve
malı olduğu hâlde bir insan bu görevlerini yapmaz ve malını sarf
etmekten çekinirse cimrilik yapmış demektir.

“Verdiğiniz her hayır ( sadaka ) kendiniz içindir. Allah rızasını umarak yaptığınız her hayrın
karşılığı size eksiksiz olarak verilir.”
Bakara suresi, 272. ayet

52

“Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De
ki: İnfak edeceğiniz mal; anne baba, akrabalar, yetimler, yoksullar
ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir.”
Bakara suresi, 215. ayet

2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA

1.

TEST
3.

“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında
ödülleri vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü
de çekmeyeceklerdir.”
Bakara suresi, 262. ayet
Bu ayette vurgulanmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapılan iyiliğe, karşılık beklenmelidir.
B) İyilik yapmaya yakınlarımızdan başlamalıyız.
C) İyilik yapılırken insan onur ve gururunun
D) Yardım ederken öncelikle aileden başlanması gerekir.

Ali’ye bu davranışı yapmaya iten ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Ey iman edenler! Malını insanlara gösteriş için infak eden ve Allah’a da ahiret gününe de iman etmeyen kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve eziyet etmek
suretiyle boşa çıkarmayın.” (Bakara, 264)
B) “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda
harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları
affedenlerdir.” (Ali imran, 134)
C) “Onlar içleri çektiği hâlde, yiyeceği yoksulla, öksüze ve esire yedirirler.” (İnsan, 8)
D) “De ki: Rabbim, kullarından dilediğine
bol rızık verir ve (dilediğinden de) kısar.”
(Sebe, 39)

54

Bu hikâyede asıl anlatılmak istenen düşünce aşağıdaki ayetlerin hangisidir?
AYDIN YAYINLARI

Ali, okuldan dönerken yolda simitçiyi gördü ve
ondan bir simit aldı. Simidi tam yemeğe başlayacağı sırada yolda hâlinden çok aç olduğu
anlaşılan bir çocuk gördü. Bunun üzerine çok
aç olmasına rağmen elindeki simidi ona verdi.

Herkesin uykuya çekildiği gece vakitlerinde fakir fukaranın evlerini gezen Peygamber
Efendimizin torunu Zeynel Abidin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına çuvalla yiyecek bırakır
ve hepsinin üzerine de “Helaldir.” yazılı not
iliştirirdi. Yiyeceğin nereden geldiğini bilmeyen ihtiyaç sahipleri, bu gerçeği ancak Zeynel
Abidin ölüp de yardımlar kesilince anlayabildi.
Cenaze hazırlığı yapılırken kendisini yıkayan
kişi sırtındaki büyük nasırı görünce Etraftan
biri kişi sebebini sorunca “Peygamber torunu
Zeynel Abidin’in sırtı, geceleri fakirlerin kapısına erzak taşıya taşıya bu hâle geldi.” cevabını
aldı. Hayatı boyunca yaralı sırtla muhtaçlara
erzak taşımıştı. Bunu sağlığında kimse bilmedi. Ancak öldükten sonra bu durum anlaşıldı.

korunması gerekir.

2.

1

A) “(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın.
Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik
edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.”
(Bakara, 195)
B) “Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel!
Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Bakara,
271)
C) “Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut
bir kötülüğü affederseniz (bilin ki), Allah
da çok affedicidir.” (Nisa, 149)
D) O yaptığı iyiliği birinden karşılık görmek
için değil ancak yüce Rabbinin hoşnutluğunu (rızasını) gözeterek yapmıştır.
(Leyl, 19-20)

3. ÜNİTE
Temel İnanç Esasları
İbadet Esasları
İslam Dininin Korunmasını İstediği İlkeler
Hz. Yusuf’un hayatı
Asr suresi

3. ÜNİTE

DİN VE AHLAK
Temel Inanç Esasları

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine,

İman sözlükte tasdik etmek, bir şeyin doğru olduğunu söylemek
ve onu doğru olarak kabul etmek, güvenmek, inanmak, boyun eğmek ve güven vermek anlamlarına gelir.
Terim anlamı ise Allah’ın varlığına, birliğine, tereddütsüz inanmak ve Hz. Muhammed’in peygamber olduğunu ve bize bildirdiklerinin hak ve doğru olduğunu hiçbir şüphe duymadan kabul etmek ve
onaylamaktır.
Allah’a İman: Allah’a iman etmek demek; Allah’ın varlığına, birliğine, tek oluşuna, eşi benzerinin olmadığına iman etmek demektir.
Buna “tevhit inancı” da denir.

Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce
indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim
Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam
manasıyla sapıtmıştır.”
Nisa suresi, 136. ayet

İnsanları koruyan “hafaza” (koruyucu) melekleri, iyilik ve kötülüklerimizi yazan “kiramen katibin” (yazıcı) ve kabirde insanları
sorgulayacak olan “münker-nekir” (sorgu)
melekleri vardır.

“İnsanın yapıp ettikleri, melekler tarafından
kayıt edilmektedir.”

90

Allah’a İman Etmenin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
• Bir yaratıcının var olduğunu düşünüp bilinçli davranmamızı
sağlar. Bireyin diğer bireylere adaletli davranmasını sağlar.
• Hesap günü bilinciyle yanlış davranışlardan kaçınmamamızı sağlar.
• Kimsenin olmadığı yerlerde bile Allah’ın bizi her an gördüğü
inancı, işlediğimiz kötülüklerin cezasız kalmayacağı korkusu, bizi kötülüklerden alıkoyar.
Meleklere İman: Melek sözlükte “haber götüren, elçi” anlamındadır. Nurdan yaratıldığına ve Allah ile insan arasında aracılık yaptığına inanılan, gözle görülmeyen varlıklara verilen addır. Melekler
duyu organlarıyla algılanmayan varlıklardır. Meleklerin erkeklik-dişilik, yemek yeme, uyuma, gençlik ve ihtiyarlık gibi özellikleri yoktur.
Gözle görülmezler. Dört büyük melek vardır ve bu meleklerin görevleri ise şunlardır: Cebrail, vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı vahyi
peygamberlere ulaştırır. Azrail, ölüm meleğidir. Allah’ın izni ile ecel
anı gelmiş olan kimselerinin canını almakla görevli melektir. Mikail, doğa olayları ve insanların rızıklarını sağlayan melektir. İsrafil,
kıyamet kopacağı zaman, Allah’ın emriyle sur’a üfleyerek dünya
yaşamının bittiğini ve kıyamet gününün başladığını bildirecek olan
melektir.
Meleklere iman etmenin kişiye ve topluma kazandırdıkları
• Meleklere inanan kimse, meleklerin darlık ve sıkıntılı anlarda müminlerin yardımına yetişeceğini bildiğinden bu gibi durumlarda ümiDinî kaybetmez.
• Her zaman ve her mekânda bizimle beraber olan, bizden
hiç ayrılmayan melekler bulunduğuna inanan bir Müslüman,
gizli yerlerde “Beni kimse görmüyor, istediğimi yaparım.” diyemez.

4. ÜNİTE
Hz. Muhammed (SAV) Dürüst ve Güvenilir Bir İnsandı
Hz. Muhammed (SAV) Merhametli ve Affediciydi
Hz. Muhammed (SAV) İnsanlara Değer Verirdi
Hz. Muhammed (SAV) Danışarak İş Yapardı
Hz. Muhammed (SAV) Cesaretli, Kararlı ve Sabırlıydı
Hz. Muhammed (SAV) Hakkı Gözetirdi
Hz. Muhammed (SAV) Bilgiye Önem Verirdi
Hz. Muhammed (SAV) Güzel Söz ve Davranışları Öğütler
	
Hz. Muhammed (SAV) Örnek Davranışlarının Toplumsal Hayattaki Önemi
Kureyş Suresi

4. ÜNİTE

HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
Hz. Muhammed (sav.) Dürüst ve Güvenilir Bir İnsandı

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru
söz söyleyin.”
Ahzap suresi, 70. ayet

Güven: Çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma
duygusu, itimat anlamına gelir. Dürüstlük ise sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru (kimse)anlamına gelmektedir.
Hz. Muhammed (sav.) güvenilir bir insan olduğundan gençlik
yıllarında, daha Peygamberlik görevi verilmeden önce kendisine
Muhammed’ül Emin (Güvenilir Muhammed) ismi verilmiştir. Her zaman doğru sözlü olmuş, verdiği sözde durmuş ve kendisine verilen emanetleri korumuştur. Gençlik yıllarında Kâbe’nin onarılması
esnasında Mekkeliler arasında çıkan anlaşmazlık Peygamberimizin
hakemliğiyle çözülmüştür. Bu olaya “Hz. Muhammed’in Kâbe Hakemliği” denilmektedir. İnsan ilişkilerinde her zaman dürüst ve güvenilir olan Hz. Muhammed, inananların da güvenilir ve dürüst olmasını istemiştir. “Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende
olduğu kimsedir.” buyurarak dürüstlük ve güvenirliğin önemine işaret etmiştir.
Hz. Muhammed (sav.), peygamber olarak görevlendirildikten
sonra birçok baskı ve haksızlıklara maruz kalmıştır. Bu baskıları
yapan kimseler Peygamberimizi kâhinlikle, büyücülükle suçlamışlar
ancak hiç kimse onu yalancılıkla veya sahtekârlıkla suçlayamamıştır. İnsanları ikna etmesindeki en önemli etken, dürüstlüğü ile verdiği güven duygusudur. Bu sayede birçok insan Müslüman olmuştur.
İnsanlar Peygamberimize o kadar çok güveniyordu ki düşmanlık
edenler bile şehir dışına gidecekleri zaman kıymetli eşyalarını ona
emanet ediyorlardı. Mekkeliler onu, dürüstlüğü ve güvenilirliğinden
dolayı daha genç yaşta Mekke’nin en önemli meclisi olan “Hılful Fudul” (Erdemliler Topluluğu) üyesi yapmıştır.

“Acı da olsa doğruyu söyleyiniz.”
Hadis-i şerif

Hz. Muhammed (sav.) Merhametli ve Affediciydi

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.”
Hadis-i şerif
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Merhamet: Herhangi bir canlının zarar görmesini, cezaya çarptırılmasını istememek, her zaman insanlara acımak ve onların iyiliğini düşünmektir.
Hz. Muhammed (sav.) tüm insanlar için rahmet ve merhamet
kaynağı olmuştur. Hz. Muhammed (sav.) insanların hatalarını hoş
görür, onların hatalarını affetme yolunu tercih ederdi. İnsanların
Peygamberimizin etrafında kısa süre içinde toplanmalarının sebebi
Peygamberimizin insanlara karşı merhametli ve affedici davranmasıdır.

4. ÜNITE: HZ. MUHAMMED

3.

Bir gün Peygamber Efendimiz, ashabıyla birlikte otururken oradan bir cenaze geçer, Peygamberimiz hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler geçen cenazenin müslüman bir kimseye
ait olmadığını, ölen kişinin bir Yahudi olduğunu söylerler. Peygamberimiz “Olsun, bir Yahudi de olsa insandır.” diyerek cevap vermiştir.

1

Hz. Muhammed (sav.) insanların onurunun
korunmasını istemiştir. Yaşadığı toplumda
güçsüz, kimsesiz ve haksızlığa uğrayan kimselerin yanında olmuştur. Savaşta esir alınan
kimselere iyi davranılmasını istemiş. Kadınların, kız çocuklarının ve yaşlıların bakımına
özen gösterilmesini istemiştir.

Yukarıda verilen örnek olayda Peygamberimizin hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?

Yukarıda verilen paragrafta Peygamberimizin hangi özelliğine dikkat çekilmiştir?

A) Sabırlı olduğu

A)

İnsanlara değer vermesi

B) Cesaretli olduğu

B)

Güvenilir olması

C) İnsanlara değer verdiği

C)

Hoşgörülü olması

D) Sözünde durduğu

D)

Adaletli olması

AYDIN YAYINLARI

1.

TEST

2.
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Peygamberimiz çok zor şartlarda dahi emaneti iade etme sorumluluğunu asla ihmal etmezdi. Evi, onu öldürmek isteyen putperestler
tarafından kuşatıldığında o, Hz. Ali’ye şöyle
diyordu: “Bu gece yatağımda sen yatacaksın;
ben hicret ediyorum. Bende bulunan emanetleri yarın sahiplerine ver, sonra sen de yola
çık.” demiştir.

4.

Hz. Peygamber hicretin sekizinci yılında
Mekke’nin fethine giderken bir vadide, yolun
kenarında yeni doğmuş yavrularını emziren
bir köpek gördü. Bir sahabeyi çağırıp ondan,
köpeğin ve yavruların rahatsız edilmemesini
sağlamak üzere ordu geçinceye kadar orada
nöbet tutmasını istedi.

Bu olay Peygamberimizin en çok hangi yönünü göstermektedir?

Bu olay Peygamberimizin en çok hangi yönünü göstermektedir?

A)

İnsanlara değer vermesi

A) Merhametli olduğu

B)

Güvenilir olması

B) Hoşgörülü ve affedici olduğu

C)

Hoşgörülü olması

C) Adaletli olduğu

D)

Adaletli olması

D) Güvenilir olduğu

5. ÜNİTE
İslam Dinînin Temel Kaynakları
Dinîmizde Sünnetin Önemi
Kur’an’ın Ana Konuları
Kur’an-I Kerim ile İlgili Kavramlar
Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
Kur’an İyiye ve Güzele Yönelmemizi İstemektedir
Ku’ran Açıklayıcı ve Yol Göstericidir
Hz. Nuh Kıssası

5. ÜNİTE

KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
İslam Dinînin Temel Kaynakları

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

“Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu inkâr etmek,
mevcut ilimlerin batıl olduğunu ileri sürmek
kadar gülünçtür.”

İslam dinînin temel kaynağı ikidir. Biri Kur’an-ı Kerim, diğeri sünnettir.
Kur’an-ı Kerim: Kur’an sözlükte “okumak, okunan kitap ve toplamak” anlamlarına gelir. Kur’an-ı Kerim, İslam’ın temel kaynağıdır.
Bu sebeple dinîn temel esaslarını içerir. İslam dinînin inanç, ahlak,
ibadet ve insanlar arası ilişkiler gibi konularını öğrenmede başvurulacak birinci ve temel kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerim
Peygamber Efendimize (sav.) 610 yılında Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmış, 632 yılına kadar devam etmiştir. Kur’an-ı Kerim’in
indiriliş süreci yaklaşık 23 yıl sürmüştür. Kur’an-ı Kerim’in tamamı
Allah’ın sözüdür. Bu sebeple Kur’an-a “Kelamullah” da denilmiştir.
İndirildiği ilk yıllardan itibaren hem ezberlenmiş hem de yazılmıştır.
Bu sebeple tahrif olmaktan(değiştirilmekten) korunmuştur. Kıyamete kadar da korunacaktır. Kur’an-ı Kerim evrensel bir kitaptır. O’nun
hükümleri belli bir zaman ve mekâna göre değişiklik göstermez.

Kur’an’ın Kitap Hâline Getirilişi
Vahiy katiplerinden Zeyd Bin Sabit’in başkanlığında büyük titizlikle kitap hâline dönüştürülen Kur’an nüshası, ilk halife Hz. Ebu Bekir döneminde kitap hâline getirilmiştir.

Otto Von BISMACK

“Çağımızda Kur‘an’sız yaşamak; kör sağır dil-

Kur’an’ın Çoğaltılması
Kur’an nüshalarının çoğaltılma işlemi üçüncü halife Hz. Osman
zamanında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Arap yazısının farklı okumalara el verişli durumu, İslam cağrafyasının genişlemesi ve Müslümanların sayısal artışının da bir sonucu Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak
büyük İslam beldelerine gönderilmiştir.

siz ve şuursuz yaşamaktır.”
KNEMATIRUL

Dinîmizde Kur’an-ı Kerim’in Önemi
İslam dinînde hüküm çıkarırken veya bir konu hakkında hüküm
ararken başvurulacak ilk kaynak Kur’an’dır. Eğer Kur’an’da yoksa
sünnete bakılır. Kur’an, insanları hidayete erdirmek için, insanlara
yol göstermek için gönderilmiştir. Kur’an insanlara, İslam’ın gerektirdiği şekilde yaşamayı, Allah’a ibadet etmeyi, haramı, helali, kısacası
Müslümanlığı öğretir. Bu yüzden Kur’an, İslam dinînin olmazsa olmazlarının başında gelir.
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5. ÜNITE: KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

1.

TEST
3.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi, diğerlerinden farklı bir konudan bahsetmektedir?
A) “Bana itaat eden Allah’a itaat etmiş, bana
isyan eden de Allah’a isyan etmiş demektir. Bana itaat eden, benim emrime uyan
kimsedir.” (Nur, 54)
B) “Kim, Peygamber’e itaat ederse Allah’a
itaat etmiş olur. (Nisa, 80)
C) “Peygamber size ne verdiyse onu alın,
size neyi yasakladıysa ondan da sakının.”
(Haşr, 7)
dirdik. Bunları ancak fasıklar inkâr eder.”
(Bakara, 99)

AYDIN YAYINLARI

A) “And olsun, sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resul’ünde güzel bir örnek
vardır.” (Ahzap, 21)

III. “Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu
Kitap’ın indirilişi, âlemlerin Rabb’i tarafındandır.”
Secde suresi, 2. ayet
Yukarıda verilen ayetlerden hangilerinde
Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın sözü olduğunu
vurgulamaktadır?
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B) “Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından
verilmektedir.” (Neml, 6)
C) “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip
dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (Araf, 204)
D) “Sen buna karşılık onlardan bir ücret de
istemiyorsun. O (Kur’an) âlemler için ancak bir öğüttür.” (Yusuf, 104)

I. “Kim, Peygambere itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur.
Nisa suresi, 80.ayet
II. “Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından
verilmektedir.”
Neml suresi, 6. ayet

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

Kur’an inananlara karşı şefkatli olmayı, güzel söz söylemeyi, alçak gönüllü davranmayı
emretmiştir. İyiliği emretmeyi, kötülükten alıkoymayı hedef edinmiştir. İslam ahlakını tüm
insanlara tebliğ etmeyi farz kılmıştır. Temizliği imanın şartı koşmuştur. Ancak bunların
nasıl gerçekleştirileceği Kur’an’da belirli bir
şekilde anlatılır. Mümin, tüm bunların nasıl
ve ne ölçüde uygulanacağına dair örnekleri
Peygamberimiz’in (sav.) hayatındaki uygulamalarla öğrenir. Bu durum, Kur’an-ı Kerim’de
şu şekilde açıklanmıştır: ...
Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?

D) “And olsun, biz sana apaçık ayetler in-

2.

1

4.

Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetleri ne zaman indirilmeye başlanmıştır?
A) 622 yılının
Gecesi’nde

Ramazan

ayında

Kadir

B) 610 yılının Şaban ayının Berat Gecesi’nde
C) 571 yılının Rebuevvel ayının Mevlit
Gecesi’nde
D) 610 yılının
Gecesi’nde

Ramazan

ayının

Kadir

