


1. ÜNİTE: KADER İNANCI

Kader: Terim olarak ise kader; Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan 
her şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür 
iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir. 

Kaza: Kelime anlamı, Kader inancının iyi anlaşılabilmesi için kaza kavramının da bilinmesi gerekir. 
Kelime olarak kaza, hükmetmek, emretmek, yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına gelir. Terim 
anlamı ise kaza, ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından 
yaratılması demektir. Örneğin; “Su 100 derecede kaynar.” Kuralı kader kavramını ifade ederken, 100 
dereceye ulaşan suyun kaynaması da kazadır. 

Kader ile ilgili Allah’ın sıfatları 

İlim: Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir. 

İrade: Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır. 

Kudret: Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir. 

Sünnetullah / Adetullah: Allah’ın (c.c.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara 
sünnetullah veya âdetullah denir. Sünnetullah kavramını fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar üçe 
ayrılır. 

Fiziksel Yasalar: madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkilerle 
ilgili yasalardır. 

“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. 
Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir…” (Yâsîn suresi, 37-38. ayetler) 

Biyolojik yasalar: Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi olaylardır. 

“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan 
hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…” (Fâtır suresi, 11. ayet) 

Toplumsal yasalar: Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara 
toplumsal yasalar denir. 

“… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…” 
(Ra’d suresi, 11. ayet) 

Akıl: insanı diğer varlıklardan ayıran ve sorumlu kılan doğruyu yanlıştan ayırt edebime yeteneğidir. 

İrade: Dileme, tercih etme, karar verme ve bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip olmayı ifade 
eden irade, küllî ve cüzî olmak üzere ikiye ayrılır. 

Cüz’i İrade: Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir. 

Külli İrade: Allah’ın (c.c) istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesi” olan küllî irade Allah’ın (c.c) 
mutlak ve sınırsız iradesidir. Küllî irade, her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir. 

Ömür: İnsanın dünyadaki yaşam süresi 

Ecel: Yaşam süresinin bitmesi ömrün sona ermesi 

Rızık: Allah’ın (c.c.) canlıların yaşamlarını sürdürmeleri için yarattığı nimetler 

Rezzak: Allah’ın (c.c.) rızık bol bol vermesi ile ilgili sıfatıdır.  



Tevekkül: Elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra gerisini Allah’a (c.c.) bırakmak. Ayetlerde bu kavram 
Allah’a güvenip dayanmak şeklinde ifade edilir. Sınavda en çok bu kavrama dikkat etmelisin.!!! 

Emek: İnsanın bir hedefe ulaşmak için gösterdiği çaba, gayret. Bu kavram sorularda geliyor. 
Yukarıdaki görselde yer almasa da tevekkül kavramının içinde anlatıldığı için ayrıca sorularda çıkıyor. 

Başarı ve Başarısızlık: İnsan kendisine verilen akıl ve iradesiyle başarıya gidecek yolları öğrenir ve 
tercih eder. Tercihleri sonucunda ya başarılı ya da başarısız olur. Burada Bir tercih söz konusu olduğu 
için başarı veya başarısızlığın sorumluluğu insanın kendisine aittir. Sana sınavda bu kısım sorulacaktır. 

Sağlık ve Hastalık: Hastalık, insanın sağlığının bozulmasıdır. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin sağlıklı 
olması; çevrenin hijyen şartlarına uygun olması, yaşadığımız ortamın ısı, ışık, hava gibi etkenlerinin 
yeterli olması; uyku ve dinlenme gibi hususlara dikkat edilmesi hastalıklardan korunmamız ve sağlıklı 
kalmamız için büyük bir önem arz eder. 

Yanlış kader anlayışı: Halk arasında ise “Kaderim böyleymiş!”, “kader mahkûmu”, “kötü talih”, 
“Kısmette ne varsa o olur.”, “alın yazısı” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Doğru bir kader anlayışı ve 
inancı için bu ifadelerin kaderle ilişkilerini sağlıklı bir şekilde kurmak gerekir. 

Hz. Musa: 

 Hz. Musa İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Bebekken annesi onu bir sala koyup Nil Nehri’ne
bırakmış, O’na Firavun’un sarayındakiler sahip çıkmış ve bu sarayda büyümüştür.

 Medyen şehrine gitmiş Hz. Şuayb ile tanışmıştır. Mısır’a dönerken Tur Dağı’nda kendisine
peygamberlik verilmiştir.

 Hz. Musa’nın (a.s.) kardeşi  Hz. Harun’a (a.s.) da onunla birlikte peygamberlik verilmiştir.

 Hz. Musa (a.s.), sihirbazlarla bir yarışa girmiş ve elindeki asa kocaman bir yılan olarak
onların asalarından olan yılanları yutmuştur. Sihirbazlar secdeye kapanarak Müslüman
olmuşlardır.

 Firavun’un zulmü gittikçe ağırlaşınca Hz. Musa (a.s.) ve ona inananlar Mısır’dan çıkıp
Filistin’e gitmeye karar verdiler. Ancak Firavun onları Kızıldeniz kenarında sıkıştırınca Allah
(c.c.) Kızıldeniz’i ikiye ayırarak onları kurtarmıştır.

 Mucize: Peygamberlerin Allah (c.c.) tarafından gönderildiğini insanlara gösteren
olağanüstü olaylar.

Ayet el-Kürsi içinde yer alan Allah’ın sıfatları 

 Tevhit: Allah’ın (c.c.) bir ve tek olması
 Aliyy: Allah’ın en yüce olması
 Azim: Allah’ın ulu olması
 Hayy: Allah’ın (c.c.) diri olması
 Kayyum: Allah’ın (c.c.) bütün varlığın idaresini yürütmesi
 İrade: Allah’ın (c.c.) istediği şeyi dilemesi (Külli İrade)
 İlim: Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi ilminin sonsuz olması
 Kudret: Allah’ın (c.c.) sınırsız bir güce sahip olması



2. ÜNİTE: ZEKÂT ve SADAKA

Yardımlaşma: Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak. 

Dayanışma: Bir topluluğu oluşturan kişiler bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği 
göstermek, birbirini kollamak. 

Zekât: Sözlükte temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme gibi anlamlara gelir. Dinen zengin sayılan 
Müslümanların yılda bir kez mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermelerine denir. 

İnfak: Müslümanın Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan Yüce Allah'ın emrettiği 
harcama yapması, bağışta bulunmasıdır. 

Sadaka: Doğru söylemek ve verdiği sözde durmak demektir. Terim olarak, bir Müslümanın Allah’ın 
(c.c.) sevgisini kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamı için kullanılır. 

Nisab: Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gidebilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali 
ibadetleri yerine getirebilmek için Allah (c.c.) ve Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve 
zenginlik ölçüsüne denir. 

Öşür: Arapça’da 10 sayısı için kullanılır. Toprak ürünlerinden alınan zekâta öşür adı verilir 

Zekât Tablosu 

KİMLER VERİR? NELERDEN VERİLİR? NE KADAR 
VERİLİR? KİMLERE VERİLİR? 

Dinen zengin sayılan 
yani nisap miktarı 
malı olan 
Müslümanlar 

Altın, gümüş, nakit para 
ve hisse sentleri 1/40  Yoksullar

 Düşkünler
 Borçlular
 Allah yolunda olanlar
 Yolda kalmışlar
 Özgürlüğünü yitirmiş

olanlar
 Kalbi İslam’a

ısındırılacak olanalar
 Zekât memurları

Küçükbaş hayvanlar 
(Koyun keçi) 1/40 

Büyükbaş hayvanlar 
(Sığır, manda) 1/30 

Deve 5 deve için 1 
koyun veya keçi 

Toprak ürünleri 1/10 

Madenler 1/5 

Kimlere zekât verilmez? 

 Anne – Baba
 Dede – Nine
 Çocuklar
 Torunlar

Kardeşlere, anne baba kardeşlerine (dayı, amca, teyze hala) ve dede nine kardeşlerine (büyük dayı, 
büyük amca, büyük teyze, büyük hala) zekât verilir. 



 Fıtır sadakası (fitre) : Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, nisab miktarı kadar malı bulunanlar 
kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimseler için fıtır sadakası verirler. Bu kimselerin fıtır sadakası 
vermesi vaciptir.  

 Fıtır sadakasının bayram namazı vaktine kadar verilmesi gerekir.
 Fıtır sadakası olarak verilecek sadakanın miktarı, veren kişinin bir günlük yemek masrafı

kadardır.
 Miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl belirlenir. (2021 yılı 28 TL olarak

belirlemiştir.)

Sadaka-i Cariye: İnsanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı 
hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırır. (Hastane, Cami, Okul, 
Çeşme, Yurt, Bakımevi, Aşevi, Huzurevi vb.) 

Vakıf: İslam’a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma hakkını Allah’ın (c.c.) rızasını umarak 
toplumun kullanımına veren hayır kurumudur 

Hz. Şuayb (a.s.): 

 Kuzey Arabistan bölgesindeki Medyen şehrine peygamber olarak görevlendirilmiştir.
 Medyen şehri çok gelişmiş ticaret yolları üzerinde bulunan bir şehirdir.
 Medyen halkı ölçü ve tartıda hile yapmayı adet edinmişlerdi.
 Medyen halkı Allah’a inanmayı bırakıp putlara tapıyorlardı.
 Hz. Şuayb (a.s.) onları uyarmasına rağmen onlar bu duruma aldırmadılar hatta Hz. Şuayb’ı (a.s.)

öldürmekle tehdit ettiler.
 Allah (c.c.) Medyen halkından Hz. Şuayb’ın (a.s.) davetine uymayıp bozgunculuk yapmaya

devam edenleri helak etmiştir.
 Bu kıssadan çıkarılacak ders ölçü ve tartıda hile yapmamak ve insanlara haksızlık etmemektir.

Maun Suresi: 

 Maûn, yardım ve zekât demektir. Kur'an-ı Kerim'in yüz yedinci suresidir.
 Surede, biri Allah’ın (c.c.) nimetlerini ve hesap gününü inkâr eden nankör, diğeri amellerini

gösteriş için yapan riyakâr olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir.
 Bir kimse ibadetlerini sadece Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapmalıdır.

Riya: Gösteriş yapmak 

3. ÜNİTE: DİN ve HAYAT

Dinin temel gayesi: İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. 

Birey: Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen 
insanların her biri, fert, kişi. 

Toplum: Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan 
insanların tümü, insan topluluğu, cemiyet. 

Din: Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu 
amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür. 

Fıtrat: İnsanın doğuştan Allah’a (c.c.) inanma eğiliminde yaratılması. 



DİNİN BİREYSEL FAYDALARI DİNİN TOPLUMSAL FAYDALARI 

 Din bireyin yaşamına anlam katar.
 Ölümsüzlük isteğine cevap verir.
 Olumsuzluklara karşı direnme gücü ve sabır

duygusunu geliştirir.
 İnsanı iyi ve güzel davranışa yöneltir.
 İnsanın huzurlu olmasını sağlar.
 İbadet ve dua sayesinde yaratıcısı ile iletişim

kurmasını sağlar.
 İnsanın duygu dünyasını zenginleştirir.
 Zamanı verimli kullanmayı öğretir.
 Doğuştan gelen inanma ve sığınma

duygusuna karşılık verir.

 Yardımlaşmaya katkı sağlar.
 Toplumsal birlik ve beraberliğe önem verir.
 Akrabalık bağlarını güçlendirir.
 İnsanlar arasındaki ilişkileri ahlaki temelde

düzenler.
 Toplumsal adaleti sağlar.
 Fakir ve zengin arasında köprü görevi görür.

Dinin koruma altına aldığı temel değerler: Can, Nesil, Mal, Akıl, Din 

1. Canın Korunması:

“Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları 
öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.” (İsra suresi, 31. ayet) 

2. Neslin Korunması: Nesil iki açıdan koruma altına alınmıştır.

1. Bir aile olabilmesi için gerekli olan evlilik kurumunun olması: Zina etmek gibi gayri meşru ilişkilerin
olmaması.

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve
merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…” (Rum suresi, 21. ayet)

“Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. Çünkü evlenmek gözü8 haramdan korumak ve iffeti
muhafaza etmek için en iyi yoldur…” (Hadis)

2. Çocukların aile içinde ahlaki açıdan iyi yetişmesi:

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz.” (Hadis)

3. Malın Korunması: Mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili
hakları kapsar. Başkasının malına haksız yere el uzatmamak ve kendi malını da meşru yollardan
kazanmak konularını içerir.

Rüşvet: Yaptırılmak istenilen bir işe yasadışı kolaylık sağlaması için ilgili görevliye ya da 
görevlilere el altından verilen para, mal. 

Faiz: Paradan haksız yer gelir getiren kazanç.  (Ör: Tefecilik yoluyla kazanılan para) 

Kumar: Şans faktörü ile haksız kazanç elde etmek. 

4. Aklın Korunması: İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
Bu nedenle akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını
yasaklamıştır.

“İçki bütün kötülüklerin anasıdır.” (Hadis) 

“Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki 
saadete eresiniz.”  

Bu ayette yer alan; 



İçki: Aklın korunması 

Kumar: Malın korunması 

Putlar ve fal okları: Dinin Korunması ile ilgilidir. 

Dinin Korunması: Bu konu iki açıdan ele alınmaktadır. 

1. İslam dininin korunması: Doğru bilgi kaynaklarıyla dinin anlaşılması ve dine aykırı her türlü
inancın reddedilmesidir. Bidat, hurafe, batıl inanç, ruh çağırmak, büyü putlara tapmak.

Bidat: İslam’da olmayan ve herhangi bir dini delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlara 
denir.  

Hurafe: Hurafeler dinden olmayan masal, efsane ve rivayetlere dayanır. Sihir, büyü, ruh çağırma 
gibi çeşitli batıl inanışlardır. 

Tahrif: Tahrif, saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir. Dinin aslını bozmak, 
çarpıtmak demektir.  

Hz. Yusuf: 

 Hz. Yakub’un 12 oğlundan biridir.
 Kardeşleri onu kuyuya atmış yoldan geçen bir kervan onu kuyudan çıkarıp Mısır’a götürmüş

ve köle olarak satmıştır.
 Gençlik çağına geldiğinde sahibi olan kadın onunla birlikte olmak istemiş ama o kabul

etmeyince iffeti ile ilgili bir iftiraya maruz kalmış ve zindana atılmıştır.
 Zindanda kendisine peygamberlik verilmiş ve rüya yorumları öğretilmiştir.
 Devrin Firavununun rüyasını yorumlamış ve Mısır’a hazine bakanı olmuştur.
 Bu dönemde kıtlık olmuş kardeşleri de yardım aramak için Mısır’a geldiğinde O, kardeşlerini

tanımış ve onları affetmiştir.
 Bu kıssa Kur’an’da “Kıssaların en güzeli” olarak geçmektedir.

Asr Suresi: 

Andolsun zamana ki (1). İnsan gerçekten ziyan içindedir (2). Ancak, iman edip de salih ameller 
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda 
değillerdir) (3). 

Salih Amel: Kur’an-ı Kerim ve sünnetten alan, Allah rızası için yapılan tüm güzel davranışlar, inançlar, 
ibadetler ve insanlığın faydasına yapılan işler. 

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

Üsve-i hasene: Kur’an’da geçen Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel 
model.” anlamında Hz. Muhammed’in sıfatı. 

Sıdk: Doğruluk 

Örnek olaylar: 

 Safa tepeside insanları çağırması
 Çarşıda dolaşırken ıslak buğday olayı



Emanet: Güvenilir olmak. 

Muhammedü’l-Emin: Güvenilir Muhammed 

Örnek olaylar: 

 Hz. Hatice’nin kendisine ticaret kervanını emanet etmesi
 Hicret ederken kendine emanet edilenleri Hz. Ali’ye teslim etmesi
 Kâbe Hakemliği ve Hacerü’l Esved taşının yerine konulması
 El-Emin lakabının verilmesi
 Müslüman olmadan önce düşmanı olan Ebu Süfyan’ın onun hakkında Roma İmparatoruna

yaptığı konuşma (s.94)
 Bir kadının çocuğunu bir şey vermek için çağırması

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Örnek Olaylar: 

 Çocuklarını öpmesi ve sevgisini göstermesi
 Yetimleri gözetip koruması
 Taif şehrinden dönerken Cebrail olayı
 Mekke fethedilince daha önce kendine eziyet edenleri serbest bırakması

3. 3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

İstişare: Bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde bulunmak 
anlamlarına gelir. 

Örnek Olaylar: 

 Bedir, Uhud ve Hendek savaşında arkadaşlarına danışması
 Hudeybiye Antlaşması sonrası huzursuzluğun çözümünde  eşi Ümmü Seleme’ye danışması
 Bedir savaşındaki esrilerin durumu ile ilgili istişaresi

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Cesaret: Yiğitlik ve kahramanlık anlamına gelen cesaret; güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin 
kendinde bulduğu güven duygusudur.  

Örnek Olaylar: 

 Taif’te taşlanma ve eziyet edilme pahasına tebliğ etmesi
 Sevr mağarasında Ebu Bekir’e “... Üzülme! Allah bizimle beraberdir...” demesi
 Bedir savaşında kahramanca orduyu yönetmesi
 Medine’de bir gece değişik seslerin geldiği yöne gitmesi
 Huneyn savaşında kahramanca ortaya atılıp dağılan orduyu toparlaması

Kararlılık: Bir işi yapmaktan vazgeçmemek, sabırla sürdürmek ve karardan dönememektir. 

Örnek Olaylar:  

 Tebliğ faaliyetinden hiç vazgeçmemesi
 Teklifler karşısında “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseler yine de yolumdan dönmem…”

demesi.



Azim: Karar vermek, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek anlamına 
gelir.  

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

Adalet: Hakkı özetmek, Bir işi yerli yerine koyma, hak sahibine hakkını verme, hak ve hukuka 
uygunluk. 

Örnek Olaylar: 

 Peygamber olmadan önce Hilfü’l-Fudûl’un (erdemliler birliği) çalışmalarına aktif bir şekilde
katılması

 Bedir esirlerinden olan amcası Abbas’ın bile diyet ödemeden salıverilmemesi
 Bir Müslümanın Yahudi birinden aldığı borcu ödeme olayı
 Suç işleyen zengin ve soylu bir kadın için yapılan bağışlanma teklifini reddetmesi

6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

Örnek Olaylar:

 Müslüman olmayan komşularıyla iyi ilişkiler kurması
 Mescid-i Nebi’nin temizliğini herhangi bir karşılık almadan yapan Ümmü Mihcen’in vefat

haberini alınca mezarını ziyaret etmesi
 İnsanların dertlerini sabırla dinleyip, sorunlarına çözüm bulmaya çalışması
 Çocuklarla vakit geçirir ve ibadet ederken bile onları ihmal etmemesi
 Çocuklarla şakalaşması, oynaması, onlara çeşitli hediyeler vermesi
 Küçük bir çocuğun kuşu ölünce cenaze töreni yapmaları
 Gayri Müslim birinin cenazesi geçerken ayağa kalkması

Kureyş Suresi: 

Kureyş kabilesi, Kâbe’nin gözetim ve bakımını üstlenmişti. Bu yüzden diğer Arap kabileleri onlara 
büyük saygı gösteriyorlardı. Özellikle fil olayından sonra bu saygınlıkları daha da arttı. Hatta Mekke 
dışında yaşayan Araplar katında da saygınlık kazandılar. 

Meal: Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, 
kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk 
etsinler. (Kureyş Suresi, 1-4. ayet) 

Mesajlar: 

 Allah (c.c.) onlara yaz ve kış yolculuklarında kolaylık ve güven imkân vermiştir.
 Allah (c.c.) onları her türlü açlık ve korkudan emin kılmıştır.
 Bütün bu nimetler Kâbe sayesinde olduğu için sadece Allah’a ibadet edilmelidir.

5. Ünite: KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

Kur’an: sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamlarına gelir. Hz. Peygambere vahiy 
yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve 
yaşanması ile ibadet edilen, Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır. 



Kur’an’ın isimleri: 

Furkan: İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran. 

Hadi: İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden. 

Nur: Her şeyi aydınlatan. 

Şifa: Kalpleri iyileştiren, şifa veren. 

Zikir: Düşündüren, hatırlatan. 

Sünnet: Sözlükte yol, âdet, gidişat, gibi anlamlara gelen sünnet; terim olarak Hz. Peygamberin sözleri, 
uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylaması şeklinde tanımlanır. 

İslam dininin temel kaynakları: Kur’an ve Sünnet 

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları 

İnanç: Sözlükte itikad, iman, birine duyulan güven anlamına gelir. Allah’ın (c.c.) peygamberleri 
aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna gönülden 
inanmaktır. 

İbadet: Sözlükte; boyun eğme, itaat etme, saygı duyma” anlamlarına gelen ibadet, Allah’ın (c.c.) 
insanlara emrettiği ve insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışlardır. 

Ahlak: Sözlükte “huy, mizaç, karakter” anlamlarına gelir. İnsanın, iyi veya kötü olarak 
vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu 
davranışlarının bütünüdür. 

Muamelat; “İnsanlar arasındaki hukuki, beşerî ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler” anlamına 
gelir.  Sosyal hayatı konu edinen ayetleri kapsar. Bu ayetlerde borç alıp vermek, alışveriş yapmak, 
evlenmek, boşanmak, miras, suçlar ve cezalar vb. 

Kıssa: Hikâye etmek, anlatmak, haber vermek anlamlarına gelir. Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş 
peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder. 

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri: 

 Kur’an-ı Kerim, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir.
 Kur’an-ı Kerim, kötülüklerden sakındırır.
 Kur’an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı

birbirinden ayıran bir kitaptır.
 Kur’an-ı Kerim’in insanlara doğru yolu gösterir.
 Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan bir

kitaptır.

Hz. Nuh: 

 Nuh (a.s.), Kur’an’da adı sıkça geçen bir peygamberdir.
 Bununla birlikte ülü'l-azm* olarak bahsedilen beş büyük peygamberden biri ve bunların ilkidir.

(Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed)
 Hz. Nuh döneminde putperestlikle birlikte toplum düzeni bozulmuş, ahlaki çöküş yaşanmış,

taşkınlık, zulüm, haksızlık yaygınlaşmıştı.
 O, kavmini gece gündüz demeden uzun yıllar bir olan Allah’a (c.c.) inanmaya çağırdı ama ona

çok az kişi inandı. İnananlar gemiye binerek kurtuldu.
 Hz. Nuh’un (a.s.) bıkmadan usanmadan yaptığı tebliğe inatla karşı çıkan inkârcılar, tufanda

boğularak can verdiler.
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