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ÖZET 

1. ALLAH İNANCI VE İNSAN

❖ İslam’ın temelini inanç esasları

oluşturur. İnanç esasları içerisinde de en

başta Allah’a (c.c.) iman gelir.

❖ “Gerçekten müminler kurtuluşa 

ermiştir.” Mü’minûn suresi, 1. ayet. 

❖ İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür.

İmansız olan paslı yürek, sinede yüktür.

(M. Akif Ersoy, Safahat, Tevhid yahut

Feryad, s. 21.)

❖ Allah’a (c.c.) inanmak insanın hayatında olumlu değişiklikler yapar.

❖ Ayet: “Onlar ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları

affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.” Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.

❖ Hadis: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız.”

❖ Kâinatı ve her şeyi yaratanın Allah (c.c.) olduğunu idrak eden insan, kendisiyle evren arasında bir

yakınlık hisseder.

2. ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİ

❖ Ayet: “Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde,

insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten

indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında,

rüzgârları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir

toplum için (Allah’ın varlığını ve birliğini ispatlayan) birçok deliller vardır.” Bakara suresi, 164.

ayet.

❖ Ayet: “Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada

meyvelerin her birinden çifter çifter yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp

örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır.” Ra’d suresi, 3. ayet.

❖ “Göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar

mı?” (Gâşiye suresi, 18-20. ayetler.)

❖ “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket

ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Yeryüzünde
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rengarenk şeyleri de sizin için yaratmıştır. Bunda, öğüt alan kimseler için ibret vardır.” (Nahl 

suresi, 12-13. ayetler.) 

❖ Gaye ve Nizam Delili: Bu delil dış dünyada gördüğümüz varlıkların sahip olduğu düzen ve

amaçtan hareketle Allah’ın (c.c.) varlığını ve birliğini ispatlamaya çalışmaktır.

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

❖ Ayet: “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin

yaradılışı üzerinde düşünürler. ‘Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak

tutarız. Bizi ateş azabından koru’ derler.” (Âl-i İmrân suresi, 191. ayet.)

❖ Ekmel (Mükemmel) Varlık Delili: Bu delil Allah’ın (c.c.) varlığını insanın zihninde oluşan bir

düşünceden hareketle ispatlamaya çalışır.

❖ Buna göre insanın zihninde mükemmel varlık düşüncesi mevcuttur. Bu düşünce insanın kendi

ürettiği bir şey değildir. Böyle mükemmel bir varlığın mutlaka olması gerekir. İşte bu mükemmel

varlık düşüncesi insana kendisi mükemmel olan Allah’tan (c.c.) gelmiştir.

❖ “İşte O (Allah) sizin Rabbinizdir. O’ndan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse

O’na kulluk edin, O her şeye vekildir.” En’âm suresi, 102. ayet.

❖ “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu…”

Enbiyâ suresi, 22. ayet.

3. ALLAH’IN İSİM VE SIFATLARI

❖ İnanan bir kimsenin Allah’a (c.c.) yönelip O’na gönülden bağlanması için zihin ve gönül

dünyasının aydınlığa kavuşması gerekir. Bu da ancak Cenab-ı Hakk’ın güzel isimleri ve yüce

sıfatları hakkında bilgi edinmekle gerçekleşir.

❖ “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır.” Nisâ suresi, 126.

ayet.

❖

❖ İnsan da Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının 

tecellilerini görür ve hisseder. Örneğin bir 

bebeğin dünyaya gelişinde O’nun Muhyî (can 

veren), bir annenin şefkat ve merhametinde 

Rahmân (merhameti sonsuz olan), dalından 

koparılan bir elmada Rezzâk (kesintisiz biçimde 

çokça rızık veren) ve bir hastanın iyileşmesinde Şâfî (şifa veren) isimlerinin tecellileri görülür. 

❖ Ehad: Allah (c.c.) birdir. O’nun “Ehad” ismi bunu ifade eder. Kelime-i tevhid dediğimiz “La

ilahe illallah, Muhammedün resulullah” cümlesi de bunu vurgular. Yüce Allah’ın bir oluşu sayı

anlamında değildir.

❖ Tekvin: Allah (c.c.) yaratandır. Tekvin sıfatı Allah’ın (c.c.) yaratma özelliğine işaret eder.

Mikroskopla görülebilen küçük varlıklardan gök cisimlerine kadar her şeyi sonsuz ilmi ve kudreti
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ile Yüce Allah yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “... O, her 

şeyi yaratmıştır...” buyrularak Allah’ın (c.c.) her şeyin 

yaratıcısı olduğu vurgulanmıştır. 

❖ Yüce Allah’ın Hâlık, Bâri ve Musavvir gibi isimleri 

O’nun yaratma özelliğinin çok çeşitli boyutlara sahip 

olduğunu gösterir. 

❖ “Göklerde ve yerde olanlar her şeyi O’ndan isterler; O her 

an yaratma halindedir.” Rahmân suresi, 29. ayet. 

Zâtî Sıfatlar : Zâtî sıfatlar sadece Allah’ın (c.c.) zâtına has olan ve başka varlıklarda bulunmayan 

sıfatlardır. 

▪ Vücud: Allah’ın (c.c.) var olmasıdır. Allah (c.c.) vardır ve O’nun yokluğu düşünülemez. 

▪ Kıdem: Ezelî olmak, başlangıcı bulunmamaktır.  

▪ Beka: Varlığının sonu olmamak, ebedî olmaktır. 

▪ Vahdaniyet: Allah’ın (c.c.) bir olmasıdır. Allah (c.c.) tektir. Eşi, benzeri, ortağı yoktur. 

▪ Muhâlefetün li’l-Havâdis: Sonradan yaratılmışlara benzememektir. 

▪ Kıyâm bi Nefsihî: Var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamaktır. 

Sübûtî Sıfatlar: Sübûtî sıfatlar ise Yüce Allah’ın mutlak olarak, diğer varlıkların da sınırlı olarak sahip 

olduğu sıfatlardır. 

▪ Hayat: Diri ve canlı olmaktır. Allah (c.c.) diridir. Tüm varlıkların hayat kaynağı O’dur. 

▪ İlim: Allah’ın her şeyi bilmesidir. 

▪ Semi: Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesidir. 

▪ Basar: Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesidir. 

▪ İrade: Allah’ın (c.c.) dilemesidir. Bir şeyin var olmasını dilerse var eder. 

▪ Kudret: Allah’ın (c.c.) sınırsız güç sahibi olmasıdır. 

▪ Kelâm: Allah’ın (c.c.) konuşmasıdır. 

▪ Tekvin: Yaratmak anlamına gelir. Yüce Allah (c.c.) kudret ve tekvin sıfatıyla dilediğini yoktan 

yaratır. 

❖ Esmaül Hüsna: Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) güzel isimleri (Esmâ-i Hüsnâ) olduğu ifade 

edilmiş, Hz. Peygamber’in bazı hadislerinde de Allah’ın (c.c.) isimlerinin olduğu belirtilmiştir. 

Allah’ın (c.c.) isimleri ve Allah’ın (c.c.) sıfatları tabirleri çoğu zaman eş anlamlı olarak kullanılır. 

❖ Allah (c.c.) canlıların ihtiyaç duyduğu şeyleri yaratarak onları yaşatır.  

❖ Rahmân: rahmeti sınırsız olandır.  

❖ Rahîm: merhameti sonsuz olandır.  

❖ Rezzâk: maddi ve manevi lütuf ve ikramları yeryüzüne yayar. 

❖ Müheymin: Kâinatın işlerini gözetir.  
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❖ Kayyum: Kâinatı idare eder ve her şeyin varlığı kendisine bağlıdır.  

❖ Melik: Egemenliğin mutlak sahibidir  

❖ Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzaktır. 

❖ Selâm: Esenlik verendir. 

❖ Mümin: Güven sağlayan ve kendisine güvenilendir. 

❖ Azîz: Üstündür. 

❖ Cebbâr: İradesine sınır yoktur. 

❖ Mütekebbir: büyüklükte eşi olmayandır. 

❖ Hâlık: O, takdir ettiği gibi yaratandır. 

❖ Bâri: Canlıları örneği olmadan var edendir 

❖ Musavvir: Onlara biçim ve özellik veren Allah’tır.  

❖ Hakim: Hikmet Sahibi 

4. KUR’AN-I KERİM’DE İNSAN VE ÖZELLİKLERİ 

❖ Kur’an-ı Kerim’e göre Allah (c.c.) insanı en güzel şekilde yaratmış, ona doğru yolu göstermiş ve 

sorumluluk yüklemiştir. 

❖ “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” Tîn suresi, 4. ayet. 

❖ “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Enbiyâ suresi, 16. ayet. 

❖ “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici, isterse nankör olsun.” İnsân suresi, 3. 

ayet. 

❖ “Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında derin bir saygı hali yaşarlar. 

Anlamsız, yararsız şeylerden uzak dururlar. Zekâtı verirler. İffetlerini korurlar.” Mü’minûn 

suresi, 1-5. ayetler. 

❖ “Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, 

(sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi…” Ahzâb suresi, 72. ayet. 

❖ “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin hiç bir 

zaman kullarına zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet.) 

❖ “Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu görür.” 

5. İNSANIN ALLAH İLE İRTİBATI 

❖ Yüce Allah insanın kendisiyle irtibat kurmasını ister. 

❖ Yüce Allah da insanın kendisiyle irtibat kurmasını istemektedir. İnsanın Allah’la (c.c.) irtibatı 

dua, ibadet, tövbe ve Kur’an okuma gibi yollarla gerçekleşir. 

Dua 

❖ Dua: Allah Teâlâ’nın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesi, isteklerini O’na arz ederek 

O’nun lütuf ve yardımını dilemesidir. 

❖ “De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?...” Furkân suresi, 77. ayet. 
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❖ Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz.” Fâtiha suresi, 5. ayet. 

❖ “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim...” Mü’min suresi, 60. ayet. 

❖ Hadis: “Acele etmedikçe her birinizin duası kabul edilir. Bu sebeple (acelecilik yüzünden) insan, 

dua ettim de kabul olunmadı der” 

❖ “Dağlar gibi dalgalar kendilerini kuşattığında içten inanarak Allah’a yalvarırlar. Ama Allah onları 

kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir kısmı sözünde durur...” Lokmân suresi, 32. ayet. 

İbadet 

❖ İbadet: Allah’a (c.c.) gönülden isteyerek yönelmek, boyun eğmek ve itaat etmektir. 

❖ “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz...” Bakara suresi, 21. ayet. 

❖ “Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O’na ibadet et ve O’na ibadet 

etmede sabırlı ol. Hiç, O’nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?” (Meryem suresi, 65. 

ayet.) 

❖  “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah 

içindir.”  En’âm suresi, 162. ayet. 

❖ “Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” Hicr suresi, 99. ayet. 

Tövbe 

❖ İnsan zaman zaman yanlış tercihler yapmakta; hata, kusur ve günah işlemektedir. Böyle bir 

durumda yapılması gereken şey tövbe ve istiğfar etmektir. 

❖ “Onlar bir kötülük yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp 

günahlarından dolayı hemen tövbe-istiğfar ederler. Zaten günahları Allah’tan başka kim 

bağışlayabilir ki! Bir de onlar, işledikleri kötülüklerde, bile bile ısrar etmezler.” (Âl-i İmrân suresi, 

135. ayet.) 

❖  “Günahından tövbe eden kimse,günahsız kimse gibidir.” Hadis 

❖ Tövbe: insanın, bilerek veya bilmeyerek yaptığı hata, büyük ve küçük günahlarından dolayı 

pişman olup bir daha aynı kusurları yapmamaya karar vererek bunlardan vazgeçmesidir. 63 

❖ İstiğfar: günahların Allah (c.c.) tarafından bağışlaması için af dilemektir.  

❖ İstiğfar sözle; tövbe ise fiili olarak yapılan bağışlanma isteğidir. 

❖ “Rabbinizden mağfiret (istiğfar) dileyin, sonra O’na tövbe edin. Allah da sizi belirli bir süreye 

kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını 

versin...” Hûd suresi, 3. ayet. 

❖ “Günahtan pişmanlık duymak tövbedir.” Hadis  

❖ “Her kim de işlediği zulmün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun 

tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Mâide suresi, 

39. ayet. 

❖ “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin...” Tahrîm suresi, 8. ayet. 
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Kur’an Okumak 

❖ Kur’an-ı Kerim, insanları doğru yola iletmek için indirilmiş bir kitaptır.  

❖ Günümüze kadar hiç değişmeden gelen Allah (c.c.) kelamıdır. Bu nedenle sözlerin en güzeli 

olarak kabul edilir.  

❖ Kur’an okumak ve okunurken onu dinlemek Müslümanlara öğütlenmiştir. 

❖ Kur’an okumanın farklı şekilleri vardır. Kur’an-ı Kerim anlamak, hayata geçirmek ve sevap 

❖ kazanmak için okunur.  

❖ Kıraat: Kur’an okumaya genel olarak kıraat denir.  

❖ Tilavet: Hem okumak hem de emir ve yasaklarını hayata geçirmek amacıyla Kur’an okumaya ise 

tilavet denir. 

❖ “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” Hadis 

❖ “İnananlar ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer; ayetleri okunduğu zaman 

bu onların imanlarını artırır. Ve onlar Rablerine güvenirler.” Enfâl suresi, 2. ayet. 

❖ Ayet: Türkçede delil, kanıt, işaret gibi anlamlara gelir. Yaygın anlamına göre Kur’an-ı Kerim’in 

surelerini oluşturan cümleler demektir. Kur’an-ı Kerim’de daha çok “Yüce Allah’ın varlığını ve 

sınırsız kudretini gösteren kanıtlar” anlamında kullanılır. 

6. KUR’AN’DAN MESAJLAR: RÛM SURESİ 18-27. AYETLER 

❖ “Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde 

Allah’ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O 

canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının) 

delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz. Kendileri ile huzur bulasınız 

diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun 

delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. O’nun delillerinden biri 

de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda 

bilenler için (alınacak) dersler vardır. Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allah’ın lütfundan 

(nasibinizi) aramanız da O’nun delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir topluluk için ibretler 

vardır. Yine O’nun delillerindendir ki size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten 

su indirip ölümünün ardından yeryüzünü onunla diriltiyor. Doğrusu bunda, aklını kullanan bir 

topluluk için (alınacak) dersler vardır. Göğün ve yerin O’nun buyruğu ile durması da O’nun 

delillerindendir. Sonra sizi bulunduğunuz yerden bir çağırdı mı hemen çıkıverirsiniz. Göklerde 

ve yerde bulunanlar hep O’na aittir, hepsi O’na boyun eğmiştir. Yaratmaya başlayan, sonra onu 

tekrarlayan O’dur, ki bu, O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar 

O’nundur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.” 
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10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
1.	 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	konu	bakımından	diğer-

lerinden	farklıdır?

A) “...O (Allah), her an yaratma halindedir.” 
(Rahman suresi, 29. ayet)

B) “Gökleri ve yeryüzünü yoktan var eden O’dur...” 
(Şura suresi, 11. ayet)

C) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de odur...” 
(Rum suresi, 27. ayet)

D) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine karşılık  
 veririm...” 

(Bakara suresi, 186. ayet) 
E) “O, yaşatandır ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün  
 değişmesi onun eseridir...” 

(Mü’minun suresi, 80. ayet)

2. Ne yana baksan sarılmış her yan
 Sarılan olur da saran olmaz mı?
 Kim bu yüzü çizen sanatkâr ressam?
 Bakıp da aynaya soran olmaz mı?
                              (N. F. KISAKÜREK)
	 Bu	dizelerden	evren	ve	içindekilerin	meydana	gelme-

si	ile	ilgili	aşağıdaki	yargıların	hangisine	ulaşılamaz?

 A) Her varlığın bir eceli vardır.

 B) Bir sanat eseri gibi güzeldir. 

 C) Varlıktaki düzen tesadüfle açıklanamaz.

 D) Sanatkârın varlığının delili eserinin var olmasıdır.

 E) Muhteşem düzen bir yaratıcının varlığını zorunlu kılar. 

3. Evrende hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız de-
ğildir. Her varlık birbiriyle uyum içerisinde, büyük bir bü-
tünün parçası olarak hareket etmektedir. Hiçbir varlık 
kendisi için belirlenmiş olan tabiat kanunlarının dışına 
çıkmamaktadır.

 Bu	parçadan	aşağıdaki	yargıların	hangisine	ulaşılamaz?

A) Her şeyin bir gayesi vardır.
B) Varlıklar arasında bir uyumsuzluk yoktur.
C) Her şey belli bir yasaya göre hareket etmektedir. 
D) Her varlığın evren bütünlüğünde bir anlamı vardır.
E) Evrendeki düzen kendiliğinden meydana gelmiştir.

4.  “...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun ilmi 
dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıkları için-
deki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi 
apaçık bir kitaptadır.” 

(En’am suresi, 59. ayet)
	 Bu	ayetten	

 I. Allah’ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

 II. Allah kullarına merhametle muamele edendir.

 III. Her varlık Allah’ın gözetimi ve denetimi altındadır.

 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III. 
D) II ve III.   E) I, II ve III.

5. “Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O’dur. 
Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? 
Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak; (kusur arayan) 
göz aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir.”

 (Mülk suresi, 3 ve 4. ayetler)
	 Bu	ayetlerden	

 I. Allah’ın yarattığı her şeyde bir düzen vardır.
 II. Varlıklar arasında uyum vardır.
 III. Evrende görülen düzen tek bir yaratıcının olduğunu  

 göstermektedir.
 sonuçların	hangilerine	ulaşılabilir?	

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve III. 
D) II ve III.   E) I, II ve III.

6. Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.

 Bu	 atasözü	 ile	 anlatılmak	 istenen	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Hayvanlar bitkilerle beslenmektedirler.
B) Hayvanların rızkı kendi türlerine özeldir.
C) Her canlı farklı bir nimetle rızıklandırılmaktadır.
D) Allah, yarattığı her varlığın rızkını da yaratmaktadır.
E) Her doğumdan sonra doğada birtakım değişimler ol 
 maktadır.

Allah	İnsan	İlişkisi	-	1

1
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Allah	İnsan	İlişkisi	-	1

 7. “Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan 
yaptı. Gökten su indirerek size besin olsun diye onunla; 
(yerden) çeşitli ürünler çıkardı...” 

                                                (Bakara suresi, 22. ayet) 
 Bu	ayette	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiştir? 

A) Canlıların, su ihtiyaçlarının yağmur ile karşılandığına
B) Allah’ın, yeryüzünü ve gökleri yarattıktan sonra insanı  
 yarattığına 
C) Yeryüzünün, insan için bir döşek gökyüzünün de bir  
 tavan gibi tasarlandığına
D) Allah’ın, canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için ge 
 rekli ortamı da yarattığına
E) Canlılara besin olması için topraktan çeşit çeşit ürün 
 ler çıkaranın Allah olduğuna

8. Aşağıdakilerden	 hangisi	Allah’ın	 yarattıklarını	 koru-
yup	gözettiğini	gösteren	durumlardan	biri	değildir?

A) Evreni ve içindeki tüm varlıkları yoktan yaratmış olması   
B) Canlıların yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak imkân-

lar yaratması
C) İnsana iyiyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı ayırabilmesi 

için insana akıl vermesi 
D) İnsanlara doğru yolu göstermek üzere birçok pey-

gamber göndermiş olması  
E) İnsanların doğru yaşaması için rehber olmak üzere 

ilahi kitaplar göndermiş olması 

9. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı ke-
sinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” 

(Enbiya suresi, 22. ayet)
 Bu	ayette	vurgulanan	husus	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Allah’ın her şeyi bildiği
B) Allah’ın bir ve tek olduğu
C) Her şeyin yaratıcısının Allah olduğu
D) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı 
E) Ezeli ve ebedi olanın yalnızca Allah olduğu 

10. Aynı güç ve yetkiye sahip iki ya da daha fazla ilah bulun-
saydı evrende düzen kurulamazdı. İlahlardan biri yağmur 
yağdırmak isterken diğeri havanın güneşli olmasını, aynı 
anda biri vaktin gece olmasını diğeri gündüz olmasını is-
teyebilirdi. Evrendeki kusursuz denge ve işleyiş böyle bir 
ikiliğin olmadığını göstermektedir.

	 Bu	durumu	doğrudan	vurgulayan	ayet	aşağıdakiler-
den	hangisidir?	

A) “...O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenlemiştir.”     
  (Furkan suresi, 2. ayet)
B) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...” 
  (Bakara suresi,163. ayet)
C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.  
 Sakın dengeyi bozmayın.” 
  (Rahman Suresi, 7 ve 8. ayetler)
D) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğ 
 lence olsun diye yaratmadık”. 
  (Duhan suresi, 38. ayet)
E) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı  
 kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” 
  (Enbiya suresi, 22. ayet)

11.	 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	konusu	bakımından	di-
ğerlerinden	farklıdır?

A) “Gece ile gündüz, Güneş ile Ay Allah’ın varlığının de-
lillerindendir...” 

(Fussilet suresi, 37. ayet)
B) “ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O, kalplerin için-

de ne varsa onu da hakkıyla bilendir.” 
(Fatır suresi, 38. ayet) 

C) “Gökleri, yeri ve bunların içinde üretip çoğalttığı bütün 
canlı varlıkları yaratması, Allah’ın varlığının işaretle-
rindendir...” 

(Şura suresi, 29. ayet)
D) “… Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin 

düşünürler (ve şöyle derler.) Rabbimiz sen bunu bo-
şuna yaratmadın...” 

(Al-i İmran suresi, 191. ayet)
E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar 

yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü 
olan, bilenin takdiridir. “ 

(Yasin suresi 38. ayet)
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2 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
1. • Allah bütün bir âlemi koruyup gözetir.
 • Allah insana herkesten ve her şeyden çok daha yakındır.

 • Allah görünen ve görünmeyen bütün varlık âlemini  
 her yönüyle bilir.

 • Allah, gözetimi altında olduğunu ve sorumlu tutulaca 
 ğını insana hatırlatır.

 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	bu	yargılara	doğrudan	
ulaştırmaz?

A) “Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı...”
(Nahl suresi, 3. ayet) 

B) “Allah göklerin ve yerin gaybını bilir…” 
(Fatır suresi, 38. ayet)

C) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” 
(Kıyame suresi, 36. ayet)

D) “… Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız.” 
(Kaf suresi,16. ayet)

E) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor  
 gelmez…” 

(Bakara suresi, 255. ayet)

2. Yüce Allah her şeyi yaratan, yaşatan ve gözetendir. Yaratıl-
dığı andan itibaren evrende meydana gelen her şey onun 
izni ve dilemesi ile gerçekleşmektedir. Bu, Allah’ın sürekli 
bir yaratma halinde olması demektir. Bu konuda Kur’an’da 
şöyle buyurulur: “ …O her an yaratma halindedir.” (Rah-
man suresi, 29. ayet)

 Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiştir? 

A) Allah’ın yaratmasının sürekliliğine 
B) Allah’ın eşi, benzeri ve ortağı olmadığına 
C) Her şeyi yaratan ve yaşatanın Allah olduğuna
D) Yaratılanları her an Allah’ın görüp gözettiğine
E) Meydana gelen her şeyin Allah’ın izni ile olduğuna

3. Hiç kimse her resmin bir ressamının her kitabın bir yaza-
rının her elbisenin bir terzisinin her binanın bir ustasının 
olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mut-
laka bir yapan vardır diye düşünür. O halde içinde yaşa-
dığımız muhteşem evrenin de bir - - - - vardır. 

	 Anlam	akışına	göre	cümledeki	boşluğa	aşağıdakiler-
den	hangisi	gelmelidir?

A) şekli B) ölçüsü C) yaratıcısı 
 D) güzelliği E) iklimi 

4. Yüce Allah’ın yaratması yoktan var etme şeklinde ve bir 
anda olabileceği gibi var olandan başka bir şey yaratma 
ve çeşitli evrelerden geçirerek yaratma şeklinde de ola-
bilir. Örneğin yüce Allah başlangıçta yer ve gökleri bitişik 
halde yaratmışken sonra birbirinden ayırmış ve dört evre-
de yerküreyi iki evrede de gökleri yaratmıştır. Sonra yer-
yüzünü canlılar için yaşanabilir bir hale getirmiş ve daha 
sonrada canlıları yaratmıştır.

 Bu	parçaya	göre	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	yanlıştır? 

A) Yaratılış canlıların var edilmesiyle son bulmuştur.
B) Allah’ın yaratması tek bir tarzda gerçekleşmemiştir.
C) Allah yeryüzünü canlıların yaşamasına uygun hale  
 getirmiştir.
D) Allah’ın var olan bir şeyden başka bir şey yaratması  
 mümkündür.
E) Gökler ve yeryüzü bugünkü haline çeşitli evrelerden  
 geçirilerek getirilmiştir.

5. “Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru ol-
maksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik. Yeryüzünü de 
düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik, orada her 
türden güzel bitkiler yetiştirdik; Bize yönelen her kula ay-
dınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye.” 

(Kâf suresi, 6-8. ayetler)

 Bu	ayetlerde	Allah’ın	sıfatlarından	hangisi	vurgulan-
maktadır?

A) Tekvin B) Hayat  C) Kelam
D) Basar E) Semi

6.	 Yüce	Allah’la	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	
yanlıştır?

A) Örneksiz yaratandır.
B) Her türlü rızkı verendir.
C) Her an görüp gözetmektedir.
D) Varlıkları kendi haline bırakmıştır.
E) Yarattığı her şeyde bir ölçü ve uyum vardır.

Allah	İnsan	İlişkisi	-	2
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

Allah	İnsan	İlişkisi	-	2

7. • Allah her şeyi yaratan ve yaşamasını sağlayandır.

 • Her canlı ancak Allah’ın yarattığı nimetle yaşamını  
 sürdürmektedir.

 • Evrende meydana gelen her şey Allah’ın bilgisi dâhi- 
 linde olmaktadır.

 • Allah’ın bir şeyi var etmesi için belli bir zamana ve  
 hazırlığa ihtiyacı yoktur.

	 Verilen	bilgilerle	aşağıdaki	ayetler	anlam	bakımından	
eşleştirildiğinde	hangi	ayet	dışarda	kalır?

A) “Yeryüzündeki her canlının rızkı yalnızca Allah’ın üze 
 rinedir...” 

(Hud suresi, 6. ayet)
B) “O (Allah), kalemle yazmayı öğretendir, insana bilme 
 diğini öğretendir.” 

(Alak suresi, 4 ve 5. ayetler)
C) “ O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün de 
 ğişmesi onun eseridir.”

(Mü’minun suresi, 80. ayet)
D) “Bir şeyin olmasını dilediğinde, onun işi “Ol!” demek 
 ten ibarettir; o da oluverir.” 

(Yasin suresi, 82. ayet)
E) “...O, (Allah) karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun  
 ilmi dışında bir yaprak bile düşmez...”

(En’am suresi, 59. ayet)  

8. Evrende mükemmel bir ölçü, varlıklar arasında harikula-
de bir uyum vardır. Hiçbir varlık kendisi için belirlenmiş 
tabiat kanunlarının dışına çıkmamaktadır. Güneş her gün 
doğudan doğup batıdan batmakta, gece ve gündüz bir-
birini takip etmekte, dünyamız yörüngesinden hiç çıkma-
dan hep aynı sürede dönüşünü tamamlamaktadır.

 Bu	parçadan;

I. Evren bilinçli bir tasarımın ürünüdür.

II. Bütün varlıkların bir amacının olduğunu söylemek  
 güçtür.

III. Evrende var olan düzen ve ahenk mutlak bir ilmi ge 
 rektirmektedir.

	 yargılarından	hangilerine	varılabilir?	

A) Yalnız I  B) Yalnız II C) I ve III. 
D) II ve III. E) I, II ve III.

9. Evren bir düzen içerisinde varlığını devam ettirmektedir. 
Bu durum ise mutlak bir güç ve ilmi gerekli kılmaktadır. 
Aksi halde bu düzenin devamı sağlanamaz.

 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisinde	bu	duruma	dair	bir	
vurgu	yoktur?	

A) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez. O yücedir, büyüktür.” 

(Bakara suresi, 255. ayet)
B) “… Ve biz, yakın semâyı kandillerle donattık, bozulmak-

tan da koruduk. İşte bu, azîz, alîm Allah’ın takdiridir.”
(Fussilet suresi, 12. ayet)

C) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak 
için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok 
bağışlayıcıdır.”

 (Mülk suresi, 2. ayet)
D) “O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meyda-

na getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki 
eş yaratandır…”

(Ra’d suresi, 3. ayet)
E) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 

birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için 
elbette ibretler vardır.”   

(Al-i İmran suresi, 190. ayet)

10.	 Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	konusu	bakımından	di-
ğerlerinden	farklıdır?

A) “De ki: Onları ilk defa var eden diriltecektir. O her ya-
ratılmışı hakkıyla bilendir.”

(Yasin suresi, 79. ayet)
B) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratma-

sında bir dengesizlik göremezsin.” 
(Mülk suresi,   3. ayet)

C) “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her 
biri bir yörüngede hareket etmektedir.” 

(Enbiya suresi, 33. ayet)
D) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onun-

la kupkuru ölü bir memlekete can verdik...” 
(Zuhruf suresi, 11. ayet)

E) “Güneşte, kendisi için (tespit edilmiş) olan bir karar 
yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan 
Allah’ın takdiridir. “

(Yasin suresi 38. ayet)
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3 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
1.	 Hz.	Peygamber’in	(sav.)	“ibadetin	özü”	olarak	nitelen-

dirdiği	ibadet	aşağıdakilerden	hangisidir?	

A) Abdest B) Namaz  C) Dua
D) Hac  E) Oruç

2.	 Aşağıdakilerden	hangisi	 ibadet	etmenin	insana	sağ-
ladığı	faydalardan	biri	değildir?

A) İnsanın iç huzurunu artırır.
B) Kulun Allah ile bağını güçlendirir.
C) İnsanda sorumluluk bilincini geliştirir.
D) İnsanın toplumdan soyutlanmasını sağlar.
E) Sabretme ve paylaşma bilincini güçlendirir. 

3.	 Aşağıdaki	durumlardan	hangisinde	insanı	dua	etme-
ye	yönelten	sebep	diğerlerinden	farklıdır?

A) Gireceği sınavda başarılı olma arzusu
B) Yakalandığı ağır hastalıktan kurtulma isteği
C) Tehlikeli bir durum karşısında güvende olma ihtiyacı
D) Bir zorluğun üstesinden gelebilmek için yardıma muhtaç  
 olması
E) İstediği üniversiteye yerleşmiş olmaktan dolayı hissettiği  
 şükür duygusu

4. Tövbe	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	yanlıştır? 

A) Günahı hafife almaktır.
B) Yapılan hatayı onarmaktır.
C) Günah işlediğine pişman olmaktır.
D) Günahtan dolayı Allah’tan af dilemektir.
E) Aynı hataya düşmemeye karar vermektir.

5.	 Aşağıdakilerden	hangisi	insanın	Allah	ile	iletişim	kur-
ma	yollarından	biri	değildir?

A) Dua etmek
B) Namaz kılmak
C) Tövbe etmek 
D) Selamlaşmak
E) Kur’an okumak

6.	 Duanın	insan	üzerindeki	etkileri	ile	ilgili	aşağıdakiler-
den	hangisi	söylenemez?

A) Dua eden kişi, Allah’ın kendisine yardım edeceğini  
düşünür. 

B) Dua etmek insanın güzel davranışlara yönelmesine  
katkı sağlar.

C) Dua ile isteklerinin gerçekleşeceğine inanan insan 
çalışmayı bırakır. 

D) Samimi olarak yapılan dua insanın kötülükten uzak 
laşmasına yardımcı olur.

E) Dua insanın manen rahatlamasına, kendini huzurlu  
hissetmesine katkı sağlar. 

Allah	İnsan	İlişkisi	-	3
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3

7. I. Dua insanın Allah katındaki değerini artırır.

II. İnsanlar isteklerini Allah’a dua yoluyla iletir.

III. Yalnızca zor bir durumda kalındığında dua edilmelidir.

IV. Yapılan dua kısa sürede gerçekleşmezse dua edilme 
 melidir.

	 Yukarıdaki	 dua	 ile	 ilgili	 numaralanmış	 cümlelerden	
hangileri	yanlıştır?

A) Yalnız I     B) Yalnız II  C) I ve III.     
D) II ve IV.  E) III ve IV.

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	insanları	dua	etmeye	yönel-
ten	etkenlerden	biri	değildir?

A) Gelecek endişesi
B) Hastalıktan şifa bulma isteği
C) Kendi kendine yetebilme duygusu
D) Her hangi bir şeyden duyulan korku
E) Sahip olduğu nimetler için şükretme arzusu

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	“Allah’a	niçin	ibadet	edilir?”	
sorusuna	cevap	olamaz?	

A) Emrine itaat için
B) Rızasına kavuşmak için
C) Sevgisini kazanmak için
D) Toplumda beğenilmek için
E) Verdiği nimetlere şükretmek için

10.	 Dua	ile	ilgili	aşağıdaki	yargılardan	hangisi	yanlıştır?

A) Dua yalnızca Allah’a yapılır.
B) Allah dua edenin duasına icabet eder. 
C) İnsan dua yoluyla Allah ile iletişime geçer.
D) Dua belli zamanlarla sınırlandırılmamalıdır.
E) Duanın kabul olması hangi mekânda yapıldığına bağlıdır.

11. I. “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” 
(Kıyame suresi, 36. ayet)

II. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler  
 diye yarattım.” 

(Zariyat suresi, 56. ayet)

III. “O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk  
 başta insanı çamurdan yaratmıştır.”

(Secde suresi, 7. ayet)

IV. “Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan  
 yarattı. Cinleri öz ateşten yarattı.” 

(Rahman Suresi, 14 ve 15. ayetler)

	 Yukarıdaki	 ayetlerden	 hangilerinde	 insanın	 yaratılış	
amacına	dair	doğrudan	bir	mesaj	vardır?

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve III.     
D) II ve IV.  E) III ve IV.

12. Dua	ile	ilgili	aşağıda	verilen	bilgilerden	hangisi	yanlıştır?

A) Sessizce ve içtenlikle dua edilmelidir. 
B) Hayır duada bulunmak ilke edinilmelidir.
C) Duanın hemen kabul olacağı bilinmelidir. 
D) Kişi yalnızca kendisi için değil tüm insanlık için duada  
 bulunmalıdır.
E) Dua halinde Allah ile doğrudan iletişim kurulduğunun  
 bilincinde olunmalıdır.

Allah	İnsan	İlişkisi	-	3
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Allah İnsan İlişkisi - 4

1.  Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim 
kurma yollarından biri değildir?

A)  Çalışmak
B)  Dua etmek
C)  İbadet etmek
D)  Tövbe etmek 
E)  Kur’an okumak

2.  Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” 
sorusuna cevap olamaz? 

A)  Emrine itaat için
B)  Rızasına kavuşmak için
C)  Sevgisini kazanmak için
D)  Toplumda beğenilmek için
E)  Verdiği nimetlere şükretmek için

3.  İslam düşüncesine göre ibadetlerini yerine getirmekle 
insanın;

I. Rabbiyle iletişim kurduğu,

II. Allah’ın emrine itaat ettiği,

III. sevap kazandığı

durumlarından hangilerini gerçekleştirdiği savunulabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.  C) I ve II.
D) II. ve III. E) I, II ve III.

4.  Aşağıdakilerden hangisi samimi olarak yapılan töv-
bede bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A)  Günah olan davranışı terk etmek
B)  Din görevlisinin huzurunda tövbe etmek
C)  Kul hakkı varsa hak sahibiyle helalleşmek
D)  İşlenen günahtan dolayı pişmanlık duymak
E)  Aynı günahı bir daha işlememeye kararlı olmak

5.  •  “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” 
 (Fatiha suresi, 5. ayet)

 •  “Amellerinizi sırf Allah rızası için yapınız. Çünkü Allah 
sadece kendisi için yapılan ibadeti kabul eder.”  

 (Hadis-i Şerif)  

Bu ayet ve hadiste ibadetlerle ilgili vurgulanan ortak 
husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Abdestli olarak yerine getirilmesi 
B)  Her durumda yerine getirilmesi
C)  Karşılığının hemen beklenmesi
D)  Allah rızası için yapılması  
E)  Gösterişten uzak olması

6.  “O kadar çok günah işledim ki artık Allah beni affetmez.”

Bu düşünce aşağıdaki ayetlerden hangisiyle açıkça 
çelişir? 

A)  “...Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok te-
mizlenenleri sever.” 

(Bakara suresi, 222. ayet) 

B)  “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsa-
nız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir 
yere sokarız.” 

(Nisa suresi, 31. ayet)

C)  “Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine 
ölüm gelip çatınca ‘Ben şimdi tövbe ettim.’ diyenler 
ile kâfir olarak ölenler için tövbe yoktur...” 

(Nisa suresi,18. ayet)

D)  “Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendile-
rine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından 
dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları 
Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki…”

(Al-i İmran suresi, 135. ayet)

E)   “De ki ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bü-
tün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan 
çok esirgeyendir.” 

(Zümer suresi, 53. ayet)

4 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

7.  Aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah’ın kudretinin delil-
leriyle ilgili değildir?

A)  “O’nun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış ol-
masıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzü-
ne dağılmış beşer topluluğusunuz.”

(Rûm suresi, 20. ayet)

B)  “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüz-
den eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları 
yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. …”

(Rûm suresi, 21. ayet)

C)  “Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan 
istemeniz de O’nun delillerindendir. …”

(Rûm suresi, 23. ayet)

D)  “Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göster-
mesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölü-
münden sonra diriltmesi, O’nun kanıtlarındandır.”

(Rûm suresi, 24. ayet)

E)  “O halde sen hanîf olarak bütün varlığınla dine, Allah 
insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel! 
Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din 
budur; fakat insanların çoğu bilmezler.”

(Rûm suresi, 27. ayet)”

8.  Rum suresiyle ilgili,
 I. Namazın kılınışı hakkında bilgili bilgi verilmiştir.
 II. Adını ikinci ayette geçen Rûm kelimesinden almıştır.
 III. Allah’ın kudretine işaret eden delillere dikkat çekilmiştir.
 IV. Kâinattaki tüm varlıkların Allah’a boyun eğdiği hatırla-

tılmıştır.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.   C) I ve II.
D) II. ve III. E) I, II ve III

9.  Allah’ın “merhametli, daima affeden, günahlardan dile-
diğini affedip suçları bağışlayan” anlamına gelen ismi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kerim
B) Kavi
C) Afuv 
D) Kadîr
E) Kayyûm

10.  “Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumu-
nu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. 
Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” 
    (Maide suresi, 39. ayet)

Bu ayete göre Allah’ın günahları bağışlaması aşağı-
daki şartlardan hangisine bağlanmıştır?

A)  Çok fazla ibadet edilmesine 
B)  İnsanlara yardımcı olunmasına
C)  İşlenen günahın itiraf edilmesine
D)  Bir daha günah işlenmemesine
E)  Af dileyip davranışların düzeltilmesine

11.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim okumanın ki-
şiye katkılarından biri değildir?

A)  Kendini Allah’a yakın hisseder. 
B)  Doğrudan Allah ile iletişim kurmuş olur.
C)  Allah’ın insana hitap ettiğinin farkına varır.
D)  Gayba ait bilgileri elde etmenin yollarını öğrenir.
E)  İslam dinini en temel kaynaktan öğrenmiş olur.  

12.  Ayşe Nine hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle gece 
boyunca hiç uyuyamamıştı. Vücudunda şiddetli ağrılar 
hissediyordu. Bir ara yatağından doğruldu, ellerini sema-
ya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah’a yalvarıp yakar-
dı. Bir süre sonra sabah ezanını işitti. Güçlükle yerinden 
kalkıp sabah namazını kıldı. Namazdan sonra rahmetli 
eşinin hediye ettiği Kur’an-ı Kerim’i açtı ve hava iyice ay-
dınlanıncaya kadar okudu.

Bu parçada insanın Allah ile iletişim kurma yolların-
dan kaç tanesine yer verilmiştir?    

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
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ÖZET 

1. KUR’AN-I KERİM’DE GENÇLER 

 

❖ Gençlik; çocukluk ve erişkinlik arasında yer alan gelişme ve bağımsız yaşamaya hazırlanma ile 

birlikte bedensel, toplumsal ve ruhsal olgunlaşma dönemidir. 

❖ İslam’ın tebliğ edildiği ilk yıllarda da gençler, dinî, ilmî, askerî, idari, siyasi, sosyal alanlarda çok 

önemli görev ve sorumluluklar üstlenerek önemli devlet görevlerinde bulunmuşlardır. 

Hz. İbrahim 

❖ Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı (c.c.) arama gayreti içerisinde bir genç olarak Hz. İbrahim (a.s.) 

örnek verilir. 

❖ “Gece basınca bir yıldız gördü, ‘İşte bu benim Rabbim!’ dedi; yıldız batınca, ‘Batanları 

sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce, ‘Rabbim budur.’ dedi. O da batınca ‘Rabbim bana 

doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum’ dedi. Güneşi doğarken 

görünce de ‘Rabbim budur, zira bu daha büyük.’ dedi. O da batınca dedi ki: ‘Ey kavmim! Ben 

sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri 

yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben ortak koşanlardan değilim.” En’âm suresinin 76-79. 

Ayetler. 

❖ Hz. İbrahim’den (a.s.) bahsedilirken müşrik olan babasını Allah’ın (c.c.) birliği inancına 

çağırmasına, iyiliğe ve yardıma, yakın çevresinden başlamasına dikkat çekilmektedir.  

❖ Ayrıca onun canını tehlikeye atarak kalplerdeki batıl inancı sarsmak amacıyla putları kırmıştır. 

Ashab-ı Kehf 

❖ Ashab-ı Kehf, putperest bir kavmin içinde olmasına rağmen Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine 

inanmış, bu inançlarını açıkça dile getirerek içinde bulundukları topluma karşı çıkmışlardır.  

❖ Bu yüzden Kur’an’da bu gençlerden “Rablerine inanmış gençler” şeklinde söz edilmektedir. 

❖ Kur’an-ı Kerim’de, genç şahsiyet modeli olarak Hz. Yusuf (a.s.), Hz. Musa (a.s.), Hz. Şuayb’ın 

10. SINIF 2. ÜNİTE:  Hz. MUHAMMED VE GENÇLİK 
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(a.s.) kızları ve Hz. Meryem’den bahsedilmektedir. 

Hz. Musa 

❖ Hz. Musa (a.s.) ile Hz. Şuayb’ın (a.s.) kızları arasında geçen olayda da iffet ve hayâ örneklerini 

görmekteyiz. Hz. Musa (a.s.) su başında karşılaştığı genç bir kızın edep ve hayâsına aynı şekilde 

karşılık vermiştir. 

Hz. Meryem 

❖ İffet ve hayâ örneği bir diğer genç şahsiyet de Hz. Meryem’dir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın 

onu üstün kıldığı, en önemli vasfının ise iffet, hayâ, edep ve takva olduğu belirtilmektedir. Yine 

Kur’an-ı Kerim’de onun kendisini ibadete verdiği, en zor zamanlarda bile teslimiyetinden hiçbir 

şey kaybetmediği ifade edilmektedir. 

Hz. Yusuf 

❖ Yusuf suresi, iffet ve sabır örneği olarak gösterilen bir gençten övgüyle bahseden ayetlerle 

örülüdür. Hz. Yusuf (a.s.), kendisine yapılan teklif karşısında iffetini koruyarak Rabbine 

sığınmıştır. 

2. BİR GENÇ OLARAK HZ. MUHAMMED 

❖ Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğmadan önce babası, altı yaşında iken annesi, sekiz yaşında iken de 

dedesi vefat etmiştir. Daha çok küçük yaşlardayken büyük acılar yaşayan Hz. Peygamber, 

dedesinin vasiyetiyle amcası Ebû Talib’in himayesinde yaşamaya başlamıştır. 

❖ Hz. Muhammed (s.a.v.) gençlik yıllarında cahiliye kültürünü yansıtan panayırlara katılmaktan da 

kaçınmıştır. 

❖ Hz. Peygamber ticari hayata ilk adımını amcası Ebû Talib ile atmış, dokuz yaşından itibaren 

ticaret kervanları ile Şam istikametindeki şehirlere gidip gelmeye başlamıştır.  

❖ Ticaret sayesinde Hz. Peygamber, alışveriş usullerini, insanlarla iletişim kurma yollarını 

öğrenmiştir. Sosyal yönü gelişmiş, değişik ülkelerin insanlarını ve kültürlerini tanımıştır. Onun 

ticaretle uğraşması, başkasına yük olmamasını ve kendi alın teriyle kazancını temin etmesini 

sağlamıştır. 

❖ Hilfu’l-fudûl: Mekke ve çevresinde ticari faaliyetlerle ilgili konularda güvensizlik ortamını 

önlemek amacıyla kurulan Erdemliler Topluluğu anlamına gelir. Hz. Peygamber genç yaşında 

İslam’dan önceki sosyal ve iktisadi hayatı iyileştirmeye yönelik bazı faaliyetlerde kendi iradesiyle 

bulunmuştur.  

❖ Hz. Peygamber, gençlik yıllarında Kâbe’nin tamirinde bulunmuş, Hacerü’l-esved’in yerine 

konulması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlığın giderilmesinde hakem olarak seçilmiştir. 

❖ Muhammedü’l Emin: Güvenilir ve dürüst bir kişi olduğu için gençlik döneminde 

peygamberimize Muhammedü’l Emin denilmiştir. 
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❖ el-Emin:  Doğru, dürüst, güvenilir. 

3. HZ. MUHAMMED VE GENÇLER 

❖ Hz. Peygamber gençlere ayrı bir önem vermiştir. Çocukları hafife almamış, onlara yetişkin bir 

insana verdiği gibi selam vermiş ve böylece geleceğin gençlerine ne kadar önemli birer insan 

oldukları duygusunu yaşatmıştır. 

❖ Mekke Dönemi’nde Müslüman olanlara baktığımızda elli yaşın üzerinde sadece birkaç kişinin 

olduğunu geri kalan çoğunluğun ise otuz yaşın altında bulunduğunu görmekteyiz. Örneğin genç 

yaşta İslam’ı kabul edenlerden Zeyd b. Hârise (r.a.) 15, Erkam b. Ebi’l-Erkam (r.a.) 19, Mus’ab 

b. Umeyr (r.a.) 20, Cafer b. Ebi Talib (r.a.) 22 ve Hz. Ömer (r.a.) de 25 yaşında idi. 

❖ Genç kızlar da İslam’ı ilk seçenler arasında yerlerini almışlardır. Hz. Ömer’in (r.a.) kız kardeşi 

Fâtıma binti el-Hattâb (r.a.), Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) kızları Esmâ (r.a.) ve Aişe (r.a.) bunların 

başında gelir. Bu gençlerin çoğu büyük çile ve fedakârlıklara katlanarak Hz. Peygamber’in 

safında yer almayı tercih etmişlerdir. 

❖ Tebük seferinde sancağı önce Zeyd bin Sabit’e (r.a.) vermiş,  

❖ Yirmi yaşlarında olan Üsâme bin Zeyd’i (r.a.) ise Suriye’ye göndermek üzere hazırladığı orduya 

komutan olarak tayin etmiştir.  

❖ Hz. Peygamber Attab bin Esîd’i (r.a.) ise yirmi yaşlarında iken Mekke valisi olarak tayin edip ona 

maaş bağlamıştır. 

4. BAZI GENÇ SAHABİLER 

Bilge ve Kahraman Bir Genç: Hz. Ali (r.a.) 

❖ Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber’in amcası Ebû Talib’in en küçük oğludur.  

❖ Mekke’de baş gösteren kıtlık üzerine Hz. Peygamber, onu himayesine almıştır. Hz. Ali (r.a.), aynı 

zamanda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. 

❖ Peygamber, Yesrib halkının daveti üzerine Yüce Allah’ın izniyle hicret etmeye karar vermiştir. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hz. Ali’yi (r.a.), kendisini öldürmeye gelecek müşrikleri oyalamak 

amacıyla Mekke’de bırakmıştır.  

❖ Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasında yakınlık ve dayanışma sağlamak amacıyla 

kurulan muahat (kardeşlik antlaşması) sırasında Hz. Peygamber, Ali’yi (r.a.) kendisine kardeş 

olarak seçmiştir. 

❖ Muâhât: Hicretten sonra Hz. Peygamber’in, Mekke’den hicret eden muhacirlerle Medineli 

ensardan olan Müslümanlar arasında yapmış olduğu kardeşlik antlaşması. 

❖ Hz. Ali (r.a.); Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen bütün gazve ve 

seriyyelere katılmıştır. 

❖ Haydar-ı Kerrâr:  Hz. Ali’ye (r.a.) savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı “Haydar-ı 

Kerrâr” (döne döne saldıran) ismi verilmiştir. 

17



❖ Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber’e kâtiplik ve vahiy kâtipliği yapmış, Hudeybiye Antlaşması’nı da 

yazmıştır.  

❖ Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’deki putları imha etme görevi ona verilmiştir. 

❖ Hz. Peygamber vefat ettiğinde, cenaze hizmetlerini, O’nun vasiyeti üzerine Hz. Ali (r.a.) 

yapmıştır.  

Genç Bir Davetçi: Erkam b. Ebi’l-Erkam 

❖ İslam’a ilk giren gençlerden biri olan Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın (r.a.) Safa Tepesi’nin yanındaki 

evi, Hz. Peygamber ve diğer Müslümanlar için adeta bir karargah olmuştur.  

❖ Dârü’l-Erkam: Erkam (r.a.) Hz. Peygamber’e sadakatle bağlanarak evini onun emrine verdi. Hz. 

Peygamber, İslam tarihinde “Dârü’l-Erkam” diye anılacak olan bu evi tebliğ faaliyeti için çok 

elverişli bularak, merkez haline getirmiştir.  

❖ Henüz 17-18 yaşındaki bir gencin, Kâbe’nin hemen yanı başındaki evini İslam davetine 

açabilmesi, onun ne denli cesur ve fedakâr bir genç olduğunu da göstermektedir. 

Genç Bir Öğretmen: Mus’ab b. Umeyr 

❖ Mekke’nin en zengin ve asil ailesine mensup olan Mus’ab b. Umeyr (r.a.), refah ve bolluk içinde 

yetişmiş, kılık kıyafeti, nezaketi ile herkesin beğenisini kazanmıştır. Son derece zeki ve akıllı aynı 

zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da herkesin gıpta ettiği bir gençti. 

❖ Ailesi onu İslam’dan vazgeçirmek için her çareye başvurmuştu. Ama Mus’ab (r.a.), ailesini de 

servetini de terk edip Habeşistan’a hicret etti. 

❖ I. Akabe Biatı’nda Medineliler, kendilerine İslamiyet’i öğretecek bir öğretmen isteyince, Hz. 

Peygamber onu bu göreve tayin etti. 

❖ Medine’de birçok kişi İslam’a onun çabasıyla girdi ve birçoğu İslam’ı ondan öğrendi. 

Genç Bir Komutan: Üsame b. Zeyd 

❖ Üsame b. Zeyd (r.a.), Hz. Peygamber’in evlatlığı ve azatlısı olan Zeyd b. Harise’nin (r.a.) oğludur. 

Hz. Peygamber, Üsame’yi (r.a.) küçüklüğünden beri çok sever, bir dizine onu, diğer dizine de Hz. 

Hasan’ı (r.a.) oturtur ve “Allah’ım, ben bunları seviyorum, sen de sev!” diye dua ederdi. 

❖ Hz. Peygamber, vefatından kısa bir süre önce, Üsame’yi (r.a), aralarında Hz. Ebû Bekir ve 

Hz.Ömer’in (r.a) de bulunduğu, Suriye dolaylarına gönderilecek ordunun komutanlığına atamıştı. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), burada İslam’ın öngördüğü yönetim anlayışında sınıf ve yaş farkının 

değil, ehliyet ve liyakatin asıl olduğunu fiilî olarak göstermiştir. 

Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel 

❖ Muaz b. Cebel gerek kendi kabilesi arasında gerekse Medine’de İslam dininin yayılmasında etkin 

bir şekilde yer aldı. 
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❖ Hz. Peygamber, genç bir yetenek olan Muaz’ı (r.a.) hicretin 9. Yılında zekât memuru ve kadılık 

göreviyle Yemen’e göndermiştir. 

❖ Muaz (r.a.), Hz. Peygamber’in vefatına kadar Yemen’deki kadılık görevine devam etti. 

❖ Muaz (r.a.), âlim sahabilerdendir. Yaşadığı dönemde Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezbere 

bilenlerdendir. Hz. Peygamber, kendisinden Kur’an-ı Kerim öğrenilebilecek kişilerden biri olarak 

Muaz’ı (r.a.) zikretmiştir.  

❖ Hz. Ömer (r.a.) halifeliği döneminde de fıkhi konularda Muaz‘a (r.a.) sık sık başvurmuştur. 

Genç Bir Âlim: Hz. Aişe (r.a.) 

❖ Hz. Peygamberin eşi Hz. Aişe (r.a.), dinî ilimleri bizzat Hz. Peygamber’den öğrenmişti. Hz. 

Peygamber ile aynı evi paylaştığı için, onun ilminden gece gündüz istifade etmiştir.  

❖ Hz. Peygamber’in ders ve sohbetlerini dinlemiş, kavrayamadığı veya merak ettiği her meseleyi 

de Hz. Peygamber’e sorup öğrenmiştir. 

❖ Sünneti nakledip onu açıklamakla kalmamış; aynı zamanda onun doğru anlaşılması konusunda 

yoğun bir çaba ortaya koymuştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamber’in hadis ve 

sünnetinin, daha sonraki nesillere ulaştırılmasında üstün çaba göstermiştir. Rivayet ettiği toplam 

2210 hadisle, en çok hadis aktaran yedi âlim sahabiden biri olmuştur. 

❖ Âlim: Sözlükte bilgin, iyi bilen, hakkıyla bilen anlamına gelen âlim, bir ilim dalında daha çok 

ilerleyip uzmanlaşan kimseye denir. 

Genç Bir Anne: Hz. Fatıma (r.a.) 

❖ Hz. Fatıma (r.a.) İslam’ın tebliğ sürecini birebir yaşayarak tecrübe etmiş, Mekke Dönemi’nin 

acımasız sosyal ortamını bizzat yaşamıştır. 

❖ Hz. Peygamber, onun hakkında: “Cennetlik olan kadınların en faziletlisi şu dört kişidir: İmran’ın 

kızı Meryem, Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed’in kızı Fatıma, Muzahim’in kızı (Firavun’un 

hanımı) Asiye.” Şeklinde buyurmuştur. 

❖ Hz. Fatıma (r.a.), Hz. Peygamber’in neslini devam ettiren tek evladıdır. Hz. Fatıma (r.a.) ile Hz. 

Ali’nin (r.a.) evliliklerinden Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.) dünyaya gelmiştir. 

Sorumluluk Sahibi Bir Genç: Esma binti Ebi Bekir 

❖ Hz. Esma binti Ebi Bekir (r.a.), Hz. Peygamber’in sadık dostu Hz. Ebû Bekir’in (r.a.) kızı, 

müminlerin annesi Hz. Aişe (r.a.)’nin kız kardeşidir. Zübeyr b. Avvam’ın eşi ve Abdullah b. 

Zübeyr’in annesidir. 

❖ Esma (r.a.) “iki kuşak sahibi” anlamına gelen “Zatü’n-nitâkeyn” lakabıyla anılmıştır. 

❖ O, İslam’ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş, son nefesine kadar da İslam’a hizmet etmiştir. 

Pek çok kez Hz. Peygamber’in övgüsüne de mazhar olan Esma (r.a.), Asr-ı saâdet’in örnek 

kadınlardan biri olmuştur.  
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Habeş Kralının Huzurunda Bir Genç: Cafer b. Ebi Talib 

❖ Cafer b. Ebi Talib (r.a.), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası Ebû Talib’in oğlu, Hz. Ali’nin (r.a.) 

de ağabeyidir.  

❖ Cafer (r.a.), Hz. Peygamber’e ilk iman edenler arasında yer almıştır. Mekkeli müşriklerin 

Müslümanlara yönelik eziyet ve işkenceleri artınca hanımı ile birlikte Habeşistan’a hicret eden 

ikinci kafileye kafileye başkanlık yapmıştır. 

❖ Habeştan kralı karşısındaki konuşması ve cesareti ile oradaki müslümanların orada kalmalarına 

vesile olmuştur. 

❖ Cafer (r.a.) genç yaşta, uluslararası sahada göstermiş olduğu diplomatik başarısı, azmi, kararlığı 

ve cesaretiyle sahabe toplumunun genç yıldızlarından biri olmuştur. 

5. KUR’AN’DAN MESAJLAR: ÂL-İ İMRÂN SURESİ 159.AYET 

❖ “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, 

onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah’tan bağışlama 

dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül 

et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” 

❖ İstişare: Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında güvenilir bir uzmanın görüşüne 

başvurulmasıdır. 
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5

Hz. Muhammed ve Gençlik - 1

1.  • Putperest bir kavmin içinde olmalarına rağmen Allah’ın 
varlığına ve birliğine iman etmişlerdir.

 • İnançlarını açıkça dile getirip içinde bulundukları top-
luma karşı çıkmışlardır.

 • İnançlarından ötürü öldürülmekten korunmak için bir 
mağaraya sığınmışlardır.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Ashab-I Suffe 
B) Ashab-I Kehf    
C) Darun Nedve 
D) Darul Erkam    
E) Hilful Fudul

2.  Hz. Peygamber ticari hayata ilk adımını amcası Ebu Talip 
ile atmış, dokuz yaşından itibaren ticaret kervanları ile 
Şam istikametindeki şehirlere gidip gelmeye başlamıştır.

Bu durumun Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisine yol açtığı söylenemez? 

A) İnsanlarla iletişim kurmasına
B) Alış veriş usullerini öğrenmesine
C) Alın teriyle kazancını temin etmesine
D) Peygamber olarak görevlendirilmesine
E) Farklı ülkeleri ve kültürleri tanımasına

3.  Hz. Muhammed;

 • Attab b. Esid’i 21 yaşında Mekke Valisi tayin etmiştir. 
 • Muaz b. Cebel’i 21 yaşında Yemen’e yönetici tayin 

etmiştir.
 • 25 yaşında olan Musab b. Umeyr’i Medine’ye öğret-

men olarak göndermiştir.
 • 18 yaşındaki Usame b. Zeyd’i Rumlara karşı hazırla-

nan ordunun başına getirmiştir.

Bu bilgilerden hareketle, Hz. Muhammed ile ilgili söy-
lenebilecek en genel ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitime önem vermiştir.
B) Gençlere önemli görevler vermiştir.
C) Zor durumda olanlara yardım etmiştir.
D) Gençlere karşı merhametli davranmıştır.
E) İslam’ı ilk önce yakınlarına tebliğ etmiştir.

4.  • Hicretin beşinci ayında muhacirler ile ensar arasın-
da muahat (Kardeşlik Antlaşması) yaptığında Hz. 
Peygamber kendisini kardeş olarak seçmiştir.

 • Bedir, Uhut, Hendek ve Hayber başta olmak üzere 
hemen hemen bütün gazve ve seriyyelere katılmıştır.

 • Savaştaki cesaret ve kahramanlığından dolayı kendi-
sine “Haydar-ı Kerrar” ismi verilmiştir.

Verilen bilgiler hangi sahabeye aittir?

A) Musab b. Umeyr 
B) Usame b. Zeyd
C) Muaz b. Cebel
E) Hz. Osman
D) Hz. Ali

5.  İslam’a ilk giren gençlerden biri olan Erkam b. Ebi’l 
Erkam’ın Safa tepesinin yanındaki evi, Hz. Peygamber 
ve diğer Müslümanlar için adeta bir eğitim yeri olmuştur. 
Erkam, Hz Peygambere sadakatle bağlanarak evini O’nun 
emrine vermiştir. Hz. Peygamber İslam tarihinde “Daru’l 
Erkam” diye anılacak bu evi tebliğ faaliyeti için çok elve-
rişli bularak, merkez haline getirmiştir. Hz. Peygamber, 
peygamberliğinin ilk dönemlerinde insanları İslam’a bu 
evde davet emiş, onlara ibadetleri burada öğretmiştir. 
Müslümanlar, müşriklerin şerrinden korunmak için de bu 
evde gizlenmişlerdir.

Bu parçadan hareketle Daru’l Erkam ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Erkam b. Ebi’l Erkam’ın Müslümanların kullanımına 
açtığı evidir.

B) Hz. Muhammed bu evi İslam’ı tebliğ ettiği bir mekân 
haline getirmiştir.

C) Müslümanların, müşriklerin kötülüklerinden kaçıp giz-
lenebildikleri bir yerdir.

D) Hz. Peygamberin ibadetlerin yapılışını Müslümanlara 
öğrettiği bir okul olmuştur.

E) Odalarının geniş olmasından dolayı Mekkeliler için 
ideal bir merkez konumuna gelmiştir.

10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

Hz. Muhammed ve Gençlik - 1

6.  Mekke’nin en zengin ve en asil ailesine mensup olup, re-
fah ve bolluk içerisinde yetişmiş; kılık kıyafeti, nezaketi ile 
herkesin beğenisini kazanmıştır. Son derece zeki ve akıllı 
oluşu aynı zamanda güzel ve açık konuşmasıyla da her-
kesin gıpta ettiği bir gençti. Ailesi onu İslam’dan vazgeçir-
mek için her yola başvurmuş ama O ailesini de servetini 
de terk edip Müslümanlarla Habeşistan’a hicret etmiştir. 
I. Akabe Biatı’nda Medineliler kendilerine İslamiyet’i öğ-
retecek bir öğretmen isteyince Hz. Peygamber onu bu 
göreve tayin etmiştir. Medine’de birçok kişi İslam’a onun 
çabasıyla girmiş ve birçoğu İslam’ı O’ndan öğrenmiştir.

Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hz. Ali 
B) Muaz B. Cebel 
C) Musab b. Umeyr 
D) Usame b. Zeyd 
E) Hz. Osman

7.  “Herhangi bir konuda doğruyu bulmak için sahasında 
güvenilir bir uzmanın görüşüne başvurulması” olarak ta-
nımlanan kavram hangisidir?

A) İstişare  B) İstihare  C) Mukabele
D) Mülakat E) İlmihal

8.  Hz. İbrahim’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Süleyman’la aynı zaman diliminde yaşamıştır.
B) Babasını ve kavmini tevhit inancına davet etmiştir.
C) Nemrut’un itirazlarına susturucu cevaplar vermiştir.
D) O, Kur’an’da samimi bir Müslüman ve Hanif olarak 

anılmıştır.
E) Putları kırarak onların kendilerini savunamadıklarını 

göstermiştir.

9.  Hz. Muhammed hak ve adalet konusunda çok hassastı. 
O, kimseye haksızlık etmediği gibi başkalarının da hak-
sızlık etmesini istemezdi. Haksızlıkları önlemeye çalışır, 
haksızlığa uğrayanlara haklarını almaları için yardımcı 
olurdu. Bu yüzden yirmi yaşlarındayken Mekke’de kuru-
lan “Hılfu’I-Fudul” yani “Erdemliler Topluluğu”na katılmış-
tır. Bu topluluğun kuruluş amacı - - - - 

Bu cümle anlam akışına uygun olarak aşağıdakiler-
den hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) fakirlere yardım etmektir.
B) yabancıların güvenliğini temin etmektir.
C) zulme uğrayanın mağduriyetini gidermektir. 
D) iflas eden tüccarlara sermaye bulmaktır.
E) haksızlık yapanları yetkililere şikâyet etmektir.

10.  Hz. Peygamberden aldığı bilgi sayesinde İslam esas-
larının en seçkin öğreticilerinden biri olmuştur. Sünneti 
nakledip onu açıklamakla kalmamış, aynı zamanda onun 
doğru anlaşılması konusunda yoğun bir çaba ortaya koy-
muştur. Kuvvetli hafızası sayesinde Hz. Peygamberin 
hadis ve sünnetinin, daha sonraki nesillere ulaştırılma-
sında üstün çaba göstermiştir. Rivayet ettiği yaklaşık 
2210 hadisle, en çok hadis aktaran yedi âlim sahabeden 
biri olmuştur.

Hakkında bilgi verilen sahabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Cafer b. Ebi Talip 
B) Hz. Fatıma 
C) Muaz b. Cebel 
D) Hz. Aişe 
E) Esma binti Ebi Bekir
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Hz. Muhammed ve Gençlik - 2

1.  Hz. Ali’yle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlış-
lık yapılmıştır?

A)  Hz. Peygamber, onu himayesine almış ve büyütmüştür. 
B)  Hz. Muhammed’in sancaktarlığını yapmış bir sahabidir. 
C)  Hz. Peygamber’in amcası Ebû Talib’in en küçük oğludur. 
D)  Hendek Savaşı’nda şehit olan sahabilerden biridir.
E)  Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenler-

dendir.

2.  I. Hz. Peygamber, kendisine kardeş olarak Hz. Ali’yi 
seçmiştir.

 II.  Mekkeli Muhacirlerle Medineli Ensar arasında yapıl-
mıştır.

 III. Mekkeli müşriklerin kalplerinin İslam’a ısındırılması 
hedeflenmiştir.

Medine’de yapılan muahat (kardeşlik) antlaşmasıyla 
ilgili öncüllerin hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.   B) Yalnız III.   C) I ve II. 
D) II ve III.   E) I, II ve III.

3.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Ali’yle ilgili değildir?

A) Zeki, âlim, bilge ve kahraman bir sahabidir.
B) Kâbe’deki putları yok etme görevi verilmiştir.
C) Hz. Peygamber’in kızı Hz. Fatma ile evlenmiştir.
D) Hz. Peygamber’e kâtiplik ve vahiy kâtipliği yapmıştır.
E) Hicretten önce Medine’ye öğretmen olarak gönderil-

miştir.

4.  Erkam b. Ebi’l-Erkam, evini Hz. Peygamberin emrine ver-
miştir. O, İslam tarihinde “Daru’l-Erkâm” diye anılan bu 
evi çeşitli amaçlarla kullanmıştır.

Bu evle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A) Müşriklerin şerrinden korunmak isteyenler sığınmıştır.
B) Hac ibadetini yapmaya gelen yabancılar ağırlanmıştır.
C) Hz. Peygamber kendisine gelen vahiyleri öğretmiştir.
D) Peygamberliğin ilk yıllarında tebliğ için kullanılmıştır.
E) Safa Tepesi’nin yanında ve Kâbe’nin yakınındadır.

5.  Aşağıdaki Erkam b. Ebi’l-Erkam’la ilgili bilgilerin han-
gisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Mekke’den hiç ayrılmamıştır.
B) Zekât toplamakla görevlendirilmiştir.
C) Ziraat ve ticaretle evini geçindirmiştir.
D) Mağdurların hakkını arayan Hılfu’l Fudul’a katılmıştır. 
E) İslam’ı tebliğ etmiş, Müslümanlara dinlerini öğretmiştir.

6.  Ailesi Mekke’nin ileri gelen zengin ailelerindendi. 18 ya-
şında iken Müslüman oldu ancak ailesi, onun tercihine 
karşı çıktı ve putperest inancına dönmesi için baskı yaptı. 
O, Habeşistan’a hicret etti. Daha sonra Mekke’ye döndü 
ve Hz. Peygamber’in yanında yer aldı.

Bu parçada söz edilen sahabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Muaz b. Cebel 
B) Üsame b. Zeyd 
C) Abdullah b. Ömer 
D) Mus’ab b. Umeyr
E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

6 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6

7.  Mus’ab b. Umeyr, Hz. Erkam’ın evinde yeni inen ayet-
leri hemen ezberler, onlarla ilgili açıklamaları Hz. 
Peygamber’den dinlerdi. Hz. Peygamber’in tebliğ me-
todunu gözlemleyip kavramaya gayret ederdi. Hz. 
Peygamber, onun bilgisini ve başkalarına anlatabilme be-
cerisini fark etti. Zaman zaman ona öğreticilik görevi ver-
di. Bunların en önemlisi Medine’deki Müslümanlara İslam 
dinini öğretmek için öğretmen olarak görevlendirmesidir. 
Bu sebeple Mus’ab b. Umeyr, Medine’ye ilk hicret eden 
sahabi ve İslam tarihinde görevlendirilen ilk öğretmendir.

Buna göre Mus’ab b. Umeyr hakkında aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Çok iyi bir öğrenciydi.
B) İslam dinini tebliğ etti.
C) Mekke’den hiç ayrılmadı.
D) Kur’an’ı Kerim’i çok iyi bilirdi.
E) Müslümanlara dinlerini öğretti.

8.   • Hz. Peygamber’in evlatlığı Zeyd b. Harise’nin oğludur.
• Hz. Peygamber, ordu komutanı olarak görevlendirmiştir.
• Hz. Hasan ve onun için “Allah’ım, ben bunları seviyorum, 

sen de sev!” diye dua etmiştir.

Hakkında bilgi verilen bu sahabe aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Muaz b. Cebel 
B) Üsame b. Zeyd 
C) Mus’ab b. Umeyr 
D) Abdullah b. Ömer
E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

9.  Aşağıdakilerden hangisi Muaz b. Cebel’e verilen gö-
revlerden biri değildir?

A) Kadılık
B) Öğretmenlik
C) Şehir yöneticiliği 
D) Ordu komutanlığı
E) Zekât toplama memurluğu

10.  Hz. Peygamber, Yemen’e kadı olarak görevlendirdiği Hz. 
Muaz’a sorar: “Sana bir dava getirildiğinde neye göre hü-
küm vereceksin?” O, ‘AIIah’ın kitabına göre hüküm veri-
rim.’ der. Hz. Peygamber, bunun üzerine “Onda bir hü-
küm bulamazsan neye göre verirsin?” diye sorar. Muaz, 
‘Resulullah’ın sünnetine göre hüküm veririm.’ diye cevap-
lar. Hz. Peygamber, “Eğer Resulullah’ın sünnetinde de 
hüküm bulamazsan ne yaparsın?” diye sorunca Muaz 
b. Cebel, ‘Kendi görüşüme göre hüküm veririm.’ der. Hz. 
Peygamber onun cevabından son derece memnun olur.

Bu parçadan Hz. Muaz’la ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi çıkarılamaz?

A) Bir davayı çözme yöntemini bilmektedir.
B) Yemen’e gönderilen görevlilerden biridir.
C) İslam’ın temel kaynaklarını iyi bilmektedir.
D) Hâkimde olması gereken niteliklere sahiptir.
E) Kur’an’ı Kerim’in tamamını ezbere bilmektedir.

11.  İlim, takva, samimiyet, fedakârlık, kahramanlık vb. ni-
teliklere sahiptir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra 
Medine’de kalıp ilimle uğraşmıştır. Âlim ve bilge olma-
sından dolayı hem Hz. Ebû Bekir hem Hz. Ömer onun 
fikrini almıştır.

Bu parçada söz edilen sahabe aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Ali b. Ebi Talip
B) Muaz b. Cebel
C) Üsame b. Zeyd
D) Mus’ab b. Umeyr
E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

12.  Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nda şehit edilen 
sahabedir?

A) Erkam b. Ebi’I-Erkam
B) Mus’ab b. Umeyr
C) Üsame b. Zeyd
D) Muaz b. Cebel
E) Ali b. Ebi Talip
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Hz. Muhammed ve Gençlik - 3

1.  Hz. Aişe ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yan-
lışlık yapılmıştır?

A) Usta bir hatiptir
B) Hz. Ömer’in kızıdır.
C) İyi bir eğitim almıştır.
D) Mekke’de doğmuştur.
E) Pek çok şiir ezberlemiştir. 

2.  Kur’an’ı ve hadisleri hem nakletti hem de açıklayıp yo-
rumladı. Hadisleri, Kur’an-ı Kerim’e uymayan bir şey içe-
rip içermediği açısından inceledi. Bazı sahabilerin hadis 
rivayet ederken yaptıkları hataları düzeltti. Hadislerin 
doğru anlaşılması konusunda ilmî yöntemler ortaya koy-
du. Yeni ortaya çıkan problemler hakkında Kur’an ve ha-
dislerden hareketle hüküm verdi. 

Bu parçadan Hz. Aişe’yle ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisi çıkarılamaz?

A)  Kur’an’ı en iyi anlayan sahabilerden biridir.
B)  Konulara eleştirel bakabilen zeki bir kadındır.
C)  Yanlış olduğunu düşündüğü görüşleri düzeltmiştir.
D)  Çok sayıda hadis rivayet etmekle meşhur olmuştur.
E)  Karşılaşılan problemler hakkında görüşlerini açıklamıştır.

3.  O’nun evi; ilim, irfan, irşat ve danışma merkezi gibiydi. 
Bu mütevazı ev, kadın erkek, büyük küçük birçok kim-
senin kendisini dinlediği, sorularına cevap aldığı bir ilim 
ocağı oldu. Onun sayesinde Medine, İslam ilimlerinin te-
mellerinin atıldığı bir şehir olmuştur. Her yıl hac için gittiği 
Mekke’de kendisine sorulan sorulara cevap verdiği gibi 
mektuplarla gelen soruları da cevapsız bırakmamıştır.

Bu parçada Hz. Aişe ile ilgili aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Medine’de yaşamıştır.
B) Her yıl hacca gitmiştir.
C) Hz. Ebubekir’in kızıdır.
D) Okuma yazma bilmektedir.
E) Halkın sorunlarını çözmüştür.

4.  Hz. Aişe ile ilgili,
I.   Tıp konusunda oldukça bilgiliydi.
II.  Kur’an’ı ve sünneti kaynağından öğrendi.
III. İlmi faaliyetleri sayesinde Medine ekolü oluştu.

bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve III. 
D) II ve III.  E) I, II ve III.

5.  Aşağıdaki bilgilerin hangisi Hz. Fatıma’yla ilgili değildir?

A) Çocuk yaşta Habeşistan’a hicret etti.
B) Yirmi yaşında iken Hz. Ali ile evlendi.
C) Sade ve gösterişsiz bir hayat yaşadı.
D) Çocuklarının terbiyesi ile yakından ilgilendi.
E) Hz. Peygamber’in en küçük kızı olup Mekke’de doğdu.

6.  Hz. Peygamber, Kâbe’de namaz kılarken bir müşrik 
onun üzerine pislik attı ancak o, namazını kılmaya de-
vam etti. Orada bulunan hiç kimse sesini çıkaramadı. 
Çocuklarından biri olayı duyup hemen geldi ve babasının 
üzerini temizledi. Yapılan zulmün hesabını sormak için 
müşriklerin yanına gidip onları kınadı. Onlar neye uğra-
dıklarını şaşırdılar ve hiçbiri tek kelime söyleyemedi.

Bu parçada söz edilen sahabi aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Hz. Esma  B) Hz. Fatma C) Hz. Zeynep
D) Ümmü Gülsüm E) Rukiye

10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7

Hz. Muhammed ve Gençlik - 3

7.  Aşağıdaki Esma binti Ebi Bekir hakkındaki bilgilerin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Sorumluluk sahibi bir genç olarak tanınmıştır.
B) Hz. Ebu Bekir’in kızı ve Hz. Aişe’nin ablasıdır.
C) Hz. Peygamberle birlikte Medine’ye hicret etmiştir.
D) Hz. Peygamberden hadis rivayet eden sahabilerdendir.
E) Üç gün boyunca Sevr Mağarası’na yiyecek götürmüştür.

8.  Aşağıdaki bilgilerden hangisi Cafer b. Ebi Talip’le ilgili 
değildir?

A)  Hz. Peygamber ordu komutanı olarak görevlendirmiştir. 
B)  Mekkelilerin temsilcisi olarak Habeşistan’a gönderilmiştir.
C)  Hz. Peygamberin isteği üzerine Habeşistan’dan dön-

müştür.
D)  Habeşistan’a hicret ettiğinde yirmi beş yaşlarında bir 

gençtir.
E)  Habeş kralının huzurunda Müslümanların sözcülüğünü 

yapmıştır.

9.  Yüce Allah, bizim içimizden asil, doğru, güvenilir, iffetli 
olarak bildiğimiz birini peygamber olarak gönderdi. O bizi, 
bir olan Allah’a inanmaya ve yalnızca ona ibadet etmeye 
çağırdı. Atalarımızdan miras kalan putlara tapmaktan 
bizleri kurtardı. Doğru söylemeyi, emanete riayet etmeyi, 
akrabalarla iyi geçinmeyi, komşuları gözetmeyi emretti. 
Bütün kötülük ve günahları, kan dökmeyi, yalancı şahitlik 
yapmayı, yetim mali yemeyi ve namuslu kadınlara iftira 
etmeyi ise yasakladı.

Hz. Cafer bu konuşmada aşağıdakilerden hangisine 
değinmemiştir?

A) Mekke’de kendilerine eziyet edildiğine 
B) Hz. Peygamberin mükemmel ahlakına
C) Hz. Peygamberin içlerinden biri olduğuna 
D) İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmasının istendiğine
E) Başkalarına zarar verilmesinin yasaklandığına

10.   • Hz. Ali’nin ağabeyidir.
• Habeşistan’a hicret etmiştir.
• Mute Savaşı’nda şehit olmuştur.

Bu bilgiler aşağıdaki sahabilerden hangisine aittir?

A) Muaz b. Cebel 
B) Üsame b. Zeyd 
C) Mus’ab b. Umeyr 
D) Cafer b. Ebi Talip
E) Erkam b. Ebi’I-Erkam

11 ve 12. soruları Âl-i İmrân suresinin 159. ayetine 
göre cevaplayınız.

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin 
etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar 
için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla istişa-
re et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a te-
vekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül 
edenleri sever.”

11.  Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  İstişare kavramının tanımı yapılmaktadır.
B)  İnsanların kalplerine girmenin yolu gösterilmektedir.
C)  Hz. Peygamberin çevresindekilere davranış tarzı 

övülmektedir.
D)  İnsan ilişkilerinde yumuşak huyluluğun önemi vurgu-

lanmaktadır.
E)  Hata edenlere karşı nasıl davranılması gerektiği açık-

lanmaktadır.

12.  Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajına uygun 
değildir?

A) Hata eden kişiyi bağışlamak
B) Uzmanların görüşlerini almak
C) Yanlış yapana anlayış göstermek 
D) Gerekeni yapıp sonucu Allah’a bırakmak 
E) Yerine getirilmesi zor olan kararı değiştirmek
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ÖZET 

1. DİN VE AİLE 

❖ Aile: Akrabalık ilişkileriyle birbirine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği toplumun en küçük 

yapı taşıdır. 

❖ Aile, dünyaya gözlerini henüz açmış bir bireyin beslenmesi, sığınması ve korunması için bir liman 

ve dış dünyaya karşı en temel kalkandır. 

❖ Dinî, millî ve sosyal özelliklerin korunması geniş ölçüde ailenin ve neslin korunmasına 

bağlıdır. 

❖  “Sizden bekâr olanları, ..., evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfu ile onları 

zenginleştirir. Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir.” Nûr suresi, 32. ayet. 

❖ “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” İsrâ suresi, 32. ayet. 

İslam’da Aile İçi Sorumluluk ve Görevler 

❖ “Bu sebeple Hz. Peygamber eş seçiminde insanların zenginlik, asalet, güzellik ve dindarlık gibi 

kriterleri göz önünde bulundurduklarını ifade ettikten sonra dindarlığın seçilmesini tavsiye 

etmiştir.” Hadis 

❖ Boşanma, evliliğin devamına imkân kalmadığı takdirde başvurulabilecek son seçenektir. Çünkü 

aile, İslam için çok değerli bir kurumdur. Ailenin korunması ve devamı temel amaçtır. Bu konuyla 

ilgili Hz. Peygamber, “Yüce Allah’ın en sevmediği helal, boşanmadır.” buyurarak boşamanın 

istenmeyen bir durum olduğunu belirtmiştir. 

❖ “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde 

emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘of!’ bile deme, onları 

azarlama, ikisine de güzel söz söyle.” (İsrâ suresi, 23. ayet.) 

❖ “… Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah’ın hakkınızda çok hayırlı 

kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz …” (Nisâ suresi, 19. ayet.) 

❖ “Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının 

ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur; şüphesiz Allah 

her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.” (Nisâ suresi, 35. ayet.) 

❖ Eşlerin birbirlerine karşı iyi davranması çocuklar için de önemlidir. Çünkü çocuklar büyüklerini 

örnek alırlar. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’de çocuklara öğretilecek herhangi bir şeyin önce anne 

ve baba tarafından uygulanması istenmiştir. Çocuklara örnek olunması ise şöyle öğütlenmiştir: 

“Ailene namaz kılmalarını emret, kendin de onda devamlı ol...” Tâhâ suresi, 132. ayet. 

❖ Aile içi iletişim sevgi, merhamet, müsamaha, fedakârlık, saygı, nezaket gibi ilkeler üzerine inşa 

edilir.  

10. SINIF 3. ÜNİTE: DİN VE HAYAT 
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❖ “İnsan ölünce şu üç şeyden dolayı amel defteri kapanmaz:  Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz 

sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat.” Hadis 

❖ Helal yedirme, içirme, giydirme, barındırma, güzel bir ad koyma, iyi eğitim almasını sağlama, 

meslek edindirme, evlendirme, güzel ahlakı benimsetme vb. çocuğun anne baba üzerindeki 

haklarıdır.  

❖ “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.” Hadis 

❖ İslam dini, ebeveynlerin görev ve sorumluluklarını belirlediği gibi; çocukların görevlerini de 

belirlemiştir. Çocuğun anne babasına iyi davranması, aile bireyleri ile iyi geçinmesi, ev işlerinde 

aile bireylerine yardımcı olması, onların kendisi için sağladığı maddi ve manevi imkânlara minnet 

duyması, eğitimiyle ilgili çaba sarf etmesi, aile içi problemlerde yapıcı rol üstlenmesi başlıca 

görevlerindendir. 

❖ “Biz insana, anne babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara 

katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da 

ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır.” Lokmân suresi, 14. ayet. 

2. DİN, KÜLTÜR VE SANAT 

❖ Sanat: Arapçada kelime olarak “yapmak, etmek”, “işinde mahir olmak” anlamlarına gelir. Terim 

olarak ise “maddî veya zihnî bir iş ve çabada izlenen düzenli ve özel yol, yöntem” diye tarif 

edilmiştir.  

❖ Medeniyet: Bir milletin örf, âdet, dil, din vb. unsurlarının etkisiyle oluşmuş sanat, giyim kuşam, 

edebiyat, mimari, müzik vb. alanları içeren, toplumların yaşamına dair geniş bir yapıdır. 

Medeniyet, insanlığın maddi yönünü, kültür ise manevi yönünü temsil eder.  

Mimari 

❖ Mimari: İnsanların barınma, dinlenme, çalışma gibi gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli 

yapıları inşa etmesiyle başlamıştır. 

❖ İslam mimarisinin başlangıcı, Hz. Peygamber dönemine dayanır. Hz. Peygamber Medine’ye 

hicret edince ilk eylem olarak Mescid-i Nebevi’yi inşa etmiştir. 

❖ Medrese: İslam tarihindeki Üniversiteler 

❖ Daruşşifa: Hastane 

❖ Dergah / Tekke: Dini ilimlerin ve tasavvuf eğitiminin verildiği yer. 

❖ Han: Eskiden yolcuların konaklamaları için yapılan, yolların konaklama yerlerine inşa edilmiş 

yapı. 

❖ Kervansaray: Kervanların ticaret yolları üzerinde kurulan konak yeridir. 

❖ Şadırvan: Abdest almak için yapılan yapı. 
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Edebiyat 

❖ Edebiyat: Bir milletin duygu, düşünce ve değerlerinin dil aracılığıyla aktarılmasını sağlayan 

sanattır.  

❖ Karahanlılar dönemiyle (XI. yüzyıl) İslamiyet’in etkisi altına giren edebiyatımızda “Kutadgu 

Bilig” ve “Divan-ı Lügati’t-Türk” ilk akla gelen iki eserdir. 

❖ Karahanlılar dönemine ait diğer dinî edebî eserler ise Edib Ahmed’in Atabetü’l-Hakayık, Ahmed 

Yesevi’nin Divan-ı Hikmet ve Rabguzi’nin Kısasu’l-Enbiya isimli eserleridir. 

❖ Hacı Bektaş-ı Veli: Makalat, Velayetname 

 

❖ Mevlana Celâleddîn-i Rûmî “Mesnevi”sinde; Yunus Emre şiir ve ilahilerinde Allah (c.c.) aşkını 

anlatmışlardır. Bu isimler tarafsızlık, uzlaştırıcılık, ve evrensel duyguları dile getirmeleri 

sebebiyle Türk edebiyatının bütün tarzlarını etkilemişlerdir. 

❖ Divan şairi Fuzulî’nin, Hz. Peygamber’i metheden “Su Kasidesi” edebiyatımızda çok meşhurdur. 

Yakın dönemde de İstiklal şairi olarak tanınmış olan Mehmet Akif Ersoy “Safahat” adlı eseriyle 

iz bırakmıştır. 

Musiki 

❖ İslam toplumu, Hz. Peygamber döneminden itibaren musiki ile ilgilenmiştir. Hz. Peygamber 

Kur’an’ın güzel sesle okunmasını teşvik etmiş ve ezanın güzel sesli kimseler tarafından 

okunmasını istemiştir. Ayrıca insanların düğün gibi zamanlarda da musiki eşliğinde ölçülü 

biçimde eğlenmelerine izin vermiştir. 

❖ İslam dini, musikiyi yasaklayan bir tutuma sahip değildir. İslam’ın musikiye bakışı ve diğer 

sanatlardan beklentisi dinin öğretileriyle ters düşmemesidir. 

❖ İslam medeniyetinde musiki alanında ilk ciddi çalışmalar Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozoflar 

tarafından yapılmıştır. Itrî ve Dede Efendi gibi bestekârlarımızın eserleri de musiki alanında 

önemli bir yere sahiptir. 

Hat 

❖ Hat sanatı Arap harflerinden doğarak İslam medeniyetinde müstakil ve olağanüstü bir konum 

kazanan güzel yazı ( hüsnü hat) sanatıdır. 
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❖ Hz. Peygamber’e gelen Kur’an ayetlerini onun talimatına göre 

yazan vahiy kâtiplerinden günümüze kadar İslam dünyasında 

binlerce hattat yetişmiştir. Bu hattatların çalışmalarıyla 

‘Aklâm-ı Sitte’ (Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhani, Tevki, 

Rika) yazı usulü meydana çıkmıştır. 

Tezhib 

❖ Arapça “zeheb (altın)” kelimesinden gelen tezhib, altınla 

süslemek anlamına gelir. Bir çeşit süsleme sanatıdır.  

❖ Ana malzeme olarak altın veya yaldız kullanıldığından bu isimle anılmaktadır. Tezhib alanının 

sanatçılarına “müzehhib” denir. Tezhip sanatı, hat sanatı ile birlikte kullanılarak estetik bir 

birliktelik sağlanmıştır. 

Ebru 

❖ Ebru: Türk süsleme sanatlarından biri olan ebrunun, 

mevcut verilere göre tarihi XV-XVI. yüzyıllara 

dayanmaktadır. Ebru, geleneksel süsleme 

sanatlarımızdandır. Ebru, elde hazırlanmış boyaların 

öd ve su ilavesiyle ayarlarının yapıldıktan sonra 

yoğunlaştırılmış su üzerine serpilip kâğıda transfer 

edilmesiyle oluşan bir sanattır. 

Minyatür 

❖ Minyatür, bir tür resim sanatıdır. Minyatür sözlük 

anlamı ile “yazma kitaplara yapılan küçük, renkli ve 

ince işlenmiş resim, nakış; bir şeyin küçük benzeri veya kopyası” gibi anlamlara gelir.  

❖ Minyatür sanatının sanatçılarına “nakkaş”, atölyelerine de “nakkaşhane” denilmektedir. İslam 

dünyasında resim denilince minyatür akla gelir. 

3. DİN VE ÇEVRE 

❖ Çevre: Belli bir yaşam ortamında canlıların yaşamı üzerinde etkili olan fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik faktörlerin bütünüdür. Diğer bir deyişle çevre; etkilediğimiz, etkilendiğimiz, 

biçimlediğimiz, iç dünyamızla yoğurduğumuz ve kendimizi gerçekleştirdiğimiz yerdir. 

❖ “Elbiseni temiz tut ve kötü şeyleri terk et.” Müddessir suresi, 4-5. ayetler. 

❖ “Temizlik imandandır.” Hadis 

❖ “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki Allah 

yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın, belki de (tuttukları kötü yoldan) dönerler.” (Rûm suresi, 

41. ayet.) 
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❖ Çevre insana emanettir. İslam düşüncesine göre insan çevrenin asıl sahibi değildir, onu emanet 

olarak kullanmaktadır.  

❖ “Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette hesaba çekileceksiniz.” Tekâsür 

suresi, 8. ayet. 

❖ İslam’da çevre bilinci ve eğitimi konusundaki mesajlar genellikle ahlak temelli bazı prensiplere 

dayanır. Bu prensipler; denge, ölçü, adalet, emanet, sorumluluk ve tasarruftur. 

4. DİN VE SOSYAL DEĞİŞİM 

❖ Sosyal değişimin çağrıştırdığı kavramların başında “ilerleme”, “gelişme”, “bütünleşme” ve 

“çözülme” gelmektedir. “Değişme” değer yargısı taşımayan tarafsız bir kavram olmasına karşılık, 

diğer kavramlar değer yüklüdür. Gelişme kavramı daha çok değişmedeki olumlu farklılaşmayı 

ortaya koyar. 

❖ Sosyal değişme: tabii çevrenin özelliklerinin farklılaşması, biyolojik yapıya tesir eden unsurların 

çoğalması, teknik yeniliklerin artması ve kültür yapısının özelliği dolayısıyla meydana gelen 

değişikliklerle izah edilmektedir. 

❖ Sosyal değişim, maddi ve manevi dengeler ile fert ve cemiyet menfaatleri denk bir şekilde bir 

arada tutulduğu takdirde ideal bir şekilde gerçekleşebilir. 

❖ “Böylece insanlara şahid ve örnek olmanız için sizi orta (vasat) bir ümmet kıldık...” Bakara suresi, 

143. ayet. 

❖ Zarurat-ı Diniye: Sosyal değişimler neticesinde toplumun aldığı yeni şekil, İslam’ın temel 

prensiplerine uygunluk arz ediyorsa tasvip edilir. Yaşanan değişimler Kur’an ve sünnetle ortaya 

konulan ve zarurat-ı diniye olarak ifade edilen dinin değişmeyen sabit ilkelerine aykırı 

olmamalıdır. 

❖ Hz. Peygamber, karşılaşılan yeni durumlarda Kur’an ve sünnetten hareketle aklın kullanılmasını 

önermiştir. 

❖ Kur’an ve Sünnetle kesin olarak bilinen konular dinin esaslarını oluşturmaktadır. Her 

Müslümanın bilmesi ve kabul etmesi gereken hususlar dinin sabiteleridir. Dinin sabiteleri 

değişmez. İnanç ve ibadet hususlarında ictihat olmaz. 

❖ İçtihat: her zaman ve her yerde dinin hayat ile bağlantısını kuran ve pratiğe yansımasını sağlayan 

faaliyettir. 

❖ Sosyal değişimin beraberinde getirdiği sorunlar çok boyutludur. Sorunların çözümünde konu ile 

ilgili uzmanların görüşleri alınarak İslam’ın çağımıza mesajları daha iyi sunulabilecektir 

❖ Zaruri hâllerde İslam, hayatın kolaylaşması yönünde ruhsatlar vermiştir. Mesela suyun olmadığı 

yerde teyemmüm abdesti alınır. Ayakların yıkanmasında zorluk olan durumlarda, mestler üzerine 

mesh ve yaralarda sargının üzerine mesh edilir. Zaruret durumlarında özel hükümler konulmuştur. 

Örneğin açlıktan ölmek üzere olan kişinin, başka imkânı yoksa aslen haram olan domuz etini 

ölmeyecek kadar yemesinde sakınca yoktur. 
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5. DİN VE EKONOMİ 

❖ “Çalışana emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veriniz.” Hadis 

❖ Ekonomi: iktisatla eş anlamlı kullanılmaktadır. ve sınırsız insan gereksinmelerinin 

karşılanmasında kıt kaynakların alternatif kullanımları karşısında karar verme ve seçim yapma 

yollarını inceleyen bir bilim dalıdır. 

❖  “Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık.” Nebe suresi, 10-11. ayetler. 

❖ “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” Necm suresi, 39. ayet. 

❖ “Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir.” Hadis 

❖ İslam dini; ticareti, alışverişten sağlanan kazancı helal kılmış, hatta alışveriş yapılmasını teşvik 

etmiştir. 

❖ İslam başkasının malını gasp ve telef etmeyi, aldatmayı, yolsuzluk yapmayı, rüşvet almayı, 

tefecilik yapmayı ve faizi yasaklamıştır. 

❖ Hz. Peygamber, gençliğinde ticaretle uğraşmış, işini dürüst yapmış, başkalarına haksızlık 

etmekten kaçınmıştır. 

❖  “Ücretle bir kişiyi çalıştırıp da onun ücretini ödemeyen kimsenin kıyamet gününde düşmanıyım.” 

Hadis 

❖ Kur’an-ı Kerim’deki zekât, sadaka ve infak emirleri sosyal dengeyi sağlamaya yöneliktir. Ayrıca 

“… o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç hâline gelmesin …”  

Haşr suresi, 7. ayet. 

❖ “Hiç kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.’’ Hadis 

6. DİN VE SOSYAL ADALET 

❖ İnsan sosyal bir varlıktır, yalnız başına yaşayamaz. Toplumun kopmaz bir parçası olarak bir takım 

iyi vasıflarla, güzel huy ve ahlakla donatılması gerekir. Şahsi menfaatlerini, kişisel çıkarlarını ön 

plana alanlar, bir bakıma topluma ters düşerler. 

❖ Haklar ve özgürlükler, insanların bir arada yaşayabilmeleri bakımından herkesin karşılıklı olarak 

gözetmesi gereken bir alandır. Hukuk, bu alanın kurallarını ifade eder. 

❖ Özgürlük; insanın serbest olması, tercihte bulunup karar verebilmesi ve isteklerini 

gerçekleştirebilme imkânına sahip olması anlamına gelir. 

❖ Ancak özgürlüğün sınırsızlık olarak algılanmaması gerekir. Hakların ve özgürlüklerin çerçevesini 

belirlemede en önemli sınır, sorumluluklar ve diğer insanların haklarına ve özgürlüklerine 

gösterilecek saygıdır. 

❖ İlim ve fazilet açısından insanlar arasında farklar vardır.  

❖ “... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...”  Zümer suresi, 9. ayet. 

❖ “... Allah sizden inananların ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltir.” Mücâdele 

suresi, 11. Ayet 
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Yaşama ve Sağlık Hakkı 

❖ İslam dininde yaşama hakkı dokunulmaz kabul edilmiştir. 

❖ “… Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın…” İsrâ suresi, 33. ayet. 

❖ “… Kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir kimseyi öldürürse 

bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasını sağlarsa bütün insanları 

yaşatmış gibi olur...” Mâide suresi, 32. ayet. 

❖ “İki nimet vardır ki insanlardan çoğu bunların kıymetini bilmezler: Sağlık ve boş vakit.” Hadis 

Eğitim Hakkı 

❖ Eğitim: İnsanın bir plan ve hedefe göre yetiştirilmesi, ruh ve beden sağlığını koruyarak 

geliştirilmesi için yapılan bütün çalışmalardır.  

❖ Eğitim hakkı: İnsanın olgun bir seviyeye gelebilmesi için kendini ve çevresini tanıma hakkı 

olarak tanımlayabiliriz. 

❖  “... Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...” Zümer suresi, 9. ayet. 

❖ Dârü’l-Erkam: Hz. Peygamber Mekke Dönemi’nin ilk yıllarında Dârü’l-Erkam’ı bir eğitim 

merkezi olarak kullanmıştır.  

❖ Suffe: Medine’ye hicretten sonra Mescid-i Nebî’nin yanına Suffe denilen okulu kurmuştur. Bu 

okuldaki öğrenci sayısı kimi zaman dört yüzü bulmuştur. 

❖ “İlim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.” Hadis 

Düşünce ve İfade Özgürlüğü 

❖ Düşünmek ve düşündüklerini söz, yazı, çizim, resim ve diğer yollarla ifade etmek insana mahsus 

en temel niteliklerdendir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran bu özelliğin baskı altına alınması ve 

engellenmesi insan haklarına aykırıdır. 

❖ “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır...” Bakara suresi, 256. 

ayet. 

❖ “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn iman ederlerdi. Böyle 

iken sen mi mümin olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?”  Yûnus suresi, 99. ayet. 

İbadet Özgürlüğü 

❖ İnanç özgürlüğünü bir hak olarak tanımak doğal olarak ibadet hakkını ve kişinin inancı 

doğrultusunda ibadet edebilmesini beraberinde getirir. İslam dininde inanç özgürlüğü yanında 

ibadetleri yerine getirebilme özgürlüğü de tanınmış, bu ikisi birbirini tamamlayan unsurlar 

olarak görülmüştür. 

❖ “Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Hâlbuki, hepiniz O’na 

döndürüleceksiniz. O’nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? …” Yasin suresi, 21-22. ayetler. 
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Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı 

❖ Özel yaşamın gizliliği ve dokunulmazlığı, İslam dininde daha çok mahremiyet kelimesiyle ifade 

edilir.  

❖ Özel yaşam alanı: Kişinin başkalarıyla paylaşmak istemediği, başkaları tarafından bilinmesi, 

görülmesi veya görüntülenmesinden rahatsızlık duyduğu alan olarak tanımlanır. 

❖  “Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzak durması, iyi bir Müslüman olduğunu 

gösterir.” Hadis 

❖ “Ey iman edenler, başkasının evine izin almadan, seslenip selam vermeden girmeyiniz. Eğer 

düşünürseniz böyle hareket etmeniz sizin için hayırlıdır.” Nûr suresi, 27. ayet. 

7. KUR’AN’DAN MESAJLAR ÂL-İ İMRÂN SURESİ 103-105. AYETLER 

❖ “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: 

Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti 

sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan sizi O 

kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız. Sizden, hayra çağıran, 

iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. 

Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar 

için büyük bir azap vardır.” 

❖ Müfessirlere göre “Allah’ın ipi”nden maksat, Kur’an ve İslam’dır. “Hep birlikte Allah’ın ipine 

sımsıkı yapışmak”, İslam dinine inanmayı, onu kabul etmeyi ve gereklerini yerine getirmeyi 

ifade eder.  

❖ Sebeb-i nüzul (nüzul sebebi): Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik döneminde meydana 

gelen ve Kur’an-ı Kerim’in bir veya birkaç ayetinin yahut bir suresinin inmesine yol açan olayı, 

durumu veya ayet ve surelerin hangi ortam ve şartlarda, ne gibi nedenlerle indirildiğini bildiren 

ilim dalı. 
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Din ve Hayat - 1

1.  Cami süslemelerinde,
 I.   Hüsnü hat 
	 II.		Minyatür	
	 III.	Çini
	 IV.	Ebru

sanatlarından hangileri yaygın olarak kullanılmıştır?

A)	Yalnız	I.	 	 B)	Yalnız	II.	 	 C)	I	ve	III.
D)	II	ve	IV.	 	 E)	III	ve	IV.

2.  Bir	aile,	kendi	bireylerini	maddi	ve	manevi	her	türlü	tehlikeden	
uzak	tutmayı	ve	onların	güven	içinde	yaşamalarını	hedefler.

Bu ifadede ailenin sorumluluklarından hangisi vur-
gulanmaktadır?

A)	Çocukları	iyi	yetiştirme	
B)	Aile	bireylerini	koruma
C)	Birbirlerine	karşı	adil	olma
D)	Maddi	ihtiyaçları	karşılama
E)	Sevgi	ve	şefkatle	davranma

3.   • “Rabb’in,	sadece	kendisine	kulluk	etmenizi	ve	anne	ba-
banıza	iyi	davranmanızı	emretti...”

(İsrâ	suresi,	23.	ayet)
• “Allah’ın	 rızası	anne	ve	babanın	 rızasındadır.	Allah’ın	
öfkesi	de	anne	ve	babanın	öfkesindedir.”

(Hadis-i	şerif)

Bu ayet ve hadisten aşağıdaki yargıların hangisine 
varılamaz?

A)	Anne	babanın	dini	inancına	bağlı	olunmalıdır.	
B)	Anne	babanın	razı	edilmesi	hedeflenmelidir.
C)	Anne	ve	babayı	üzmekten	sakınılmalıdır.
D)	Anne	ve	babayla	güzel	konuşulmalıdır.
E)	Yalnızca	Allah’a	İbadet	edilmelidir.

 

4.  Aile-toplum ilişkisiyle ilgili,
	 I.	 	 	Ailedeki	huzur	ve	mutluluk	toplumsal	hayata	olumlu	

olarak	yansır.
	 II.		Ailede	kazanılan	sevgi	ve	saygı	gibi	değerler	toplum-

sal	birlikteliği	güçlendirir.
	 III.	Aile	içinde	hak	ve	sorumluluk	bilincinin	gelişmesi,	bu	

bilincin	toplumda	da	yerleşmesini	sağlar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A)	Yalnız	II.		 	 B)	Yalnız	III.		 	 C)	I	ve	II.
D)	II	ve	III.		 	 E)	I,	II	ve	III.

5.  Aşağıdaki hadislerin hangisi aile kurmayı öğütlemek-
tedir?

A)		“Sizin	en	hayırlınız	ailesine	en	faydalı	olandır.”
B)		“Allah’tan	korkun	ve	evlatlarınız	arasında	adil	olun.”
C)		“Sizin	hanımlarınız	üzerinde	hakkınız	olduğu	gibi	on-

ların	da	sizin	üzerinizde	hakları	vardır.”
D)		“Aranızdan	evlenmeye	gücü	yetenler	evlensin.	Çün-

kü	evlenmek,	gözü	haramdan	korumak	ve	 iffeti	mu-
hafaza	etmek	için	en	iyi	yoldur.”	

E)		“…Allah	rızasını	umarak	ailen	için	yaptığın	her	harca-
madan	muhakkak	 ecir	 alırsın,	 eşinin	 ağzına	 koydu-
ğun	bir	lokmadan	bile!”

6.  “Rabbin,	sadece	kendisine	kulluk	etmenizi	ve	anne	baba-
nıza	iyi	davranmanızı	emretti.	Onlardan	biri	veya	ikisi	se-
nin	yanında	yaşlanırsa	onlara	öf	bile	deme!	Onları	azar-
lama!	 İkisine	 de	 gönül	 alıcı	 güzel	 sözler	 söyle.	 Onlara	
merhametle	ve	alçak	gönüllülükle	kol	kanat	ger.	‘Rabbim!	
Onlar	nasıl	küçüklükte	beni	şefkatle	eğitip	yetiştirdilerse	
şimdi	sen	de	onlara	merhamet	göster.’	diyerek	dua	et.”

(İsra	suresi,	23	ve	24.	ayetler)
Bu ayetlerde aile içi ilişkilerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir?

A)		Çocukların,	anne	babalarına	iyi	davranması	gerektiğine
B)		Çocukların,	anne	babalarına	hayır	dua	etmesi	gerektiğine	
C)		İhtiyarlayan	anne	babanın	ilgi	ve	şefkate	muhtaç	ol-

duğuna	
D)		Anne	babaya	karşı	en	küçük	kırıcı	sözün	bile	yasak-

landığına
E)	Anne	babanın	sözünü	dinlemeyenin	Allah’ı	 dinleme-

miş	olacağına	

8
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Din ve Hayat - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8

7.   • “Çocuklarınıza	karşı	adaletli	davranınız.”
• “Erkeklerin,	 kadınlar	 üzerinde	 hakları	 olduğu	 gibi	 ka-
dınların	da	erkekler	üzerinde	hakları	vardır.”

• “Günahların	en	büyükleri;	Allah’a	ortak	koşmak,	anne	ba-
baya	saygısızlık	yapmak	ve	yalancı	şahitlik	yapmaktır.”

Bu hadislerin ortak mesajı aşağıdaki konuların han-
gisiyle ilgilidir?

A)	Anne	ve	babaya	itaat
B)	Birlikte	yaşamanın	faydaları
C)	Aile	bireylerinin	sorumlulukları	
D)	Günahlara	karşı	takınılan	tutum
E)	Çocukların	hak	ve	sorumlulukları

8.  Sağlıklı	nesiller	yetiştirmek,	 topluma	faydalı	bireyler	ka-
zandırmak	ailenin	amaçlarından	bazılarıdır.

Bu durum İslam’ın aşağıda verilen temel amaçların-
dan hangisiyle örtüşmektedir?

A)	Aklın	korunması		 B)	Dinin	korunması		
C)	Malın	korunması		 D)	Canın	korunması		

E)	Neslin	korunması

9.  İslam	 medeniyetinde	 görülen	 güzel	 sanatlardan	 biridir.	
Işık,	gölge	ve	hacim	verilmeden	çizilen	küçük	ve	 renkli	
resim	sanatıdır.	Bu	sanat,	el	yazması	kitapların	süsleme-
sinde	kullanılmıştır.	Resimler	kitabın	konusuyla	ilgilidir.	

Bu metinde söz edilen sanat dalı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A)	Hüsn-ü	hat	 	 B)	Minyatür	 	 C)	Ciltcilik
D)	Ebru		 	 E)	Oymacılık

10.  Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu di-
ğerlerinden farklıdır?

A)		“Akrabaya,	yoksula,	yolda	kalmışa	hakkını	ver…”
(İsra	suresi,	26.	ayet)

B)		“Allah’a	ve	ahiret	gününe	inanan	kişi,	akrabasını	gö-
rüp	gözetsin.”	

(Hadis-i	şerif)
C)		“Muhakkak	ki	Allah;	adaleti,	iyiliği	ve	akrabaya	yardım	

etmeyi	emreder…”
(Nahl	suresi,	90.	ayet)

D)		“Hiçbir	baba,	çocuğuna	güzel	ahlaktan	daha	değerli	
bir	miras	bırakmaz.”

(Hadis-i	şerif)
E)		“…Allah’a	karşı	gelmekten	ve	akrabalık	haklarına	ria-

yetsizlikten	sakının…”
(Nisa	suresi,	1.	ayet)

11.  Din,	 genelde	 insanoğlunun	bu	dünyadaki	 yaşamını	 an-
lamlandırma	 ve	 daha	 iyiye	 götürme	 amacına	 hizmet	
eder.	Dolayısıyla	din,	ahlak,	hukuk,	aile,	toplum	içerisin-
deki	 davranış	 biçimleri,	 yöneticilerin	 nasıl	 davranmaları	
gerektiği	 vb.	 konularda	 düzenleyici	 kurallar	 getirir.	 Bu	
özelliğiyle	din,	kültürün	diğer	ögelerini	etkileyen	bir	nite-
liğe	sahiptir.	Tarih	boyunca	din;	dil,	örf	ve	adet,	ahlak	ve	
sanat	gibi	kültürel	ögelerin	şekillenmesinde	önemli	rol	oy-
namıştır.	Ülkemiz	 insanının	büyük	çoğunluğunun	 inancı	
olan	 İslam	 dininin	 de	 kültürümüzün	 ögelerinin	 şekillen-
mesinde	önemli	bir	yeri	vardır.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A)		İnsan,	dini	sayesinde	varlığı	anlamlandırmaktadır.
B)		Ahlak,	hukuk,	aile	ve	kültür	dinden	etkilenmektedir.
C)		Tezhip,	İslam	medeniyetine	özel	sanatlardan	biridir.
D)		İslam	dini	dünyada	mutlu	olma	yolunu	göstermektedir.
E)		Dil,	örf	ve	adet,	ahlak	ve	sanat	kültürel	ögelerin	bazı-

larıdır.
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1.  “Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmeti-
nize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca 
ihsan ettiğini görmediniz mi?”

(Lokman suresi, 20. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İnsana pek çok nimet bağışlandığına
B) Bütün varlıkları yaratanın Allah olduğuna 
C) Evrenin insanın yararlanması için yaratıldığına
D) Allah’ın verdiği nimetlere insanın şahit olduğuna
E) Gözlem yoluyla Allah’ın birliğine ulaşabileceğine

2.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından di-
ğerlerinden farklıdır? 

A)  “Onlar kesinlikle Rabb’lerine kavuşacaklarını ve O’na 
döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir.” 

(Bakara suresi, 46. ayet)
B)  “İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs 

(eşyası ) çıkarmanız için denizi emrinize veren O’dur...” 
(Nahl suresi, 14. ayet)

C)  “Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) 
ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.” 

(Nahl suresi, 5. ayet)
D)  “Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yi-

yin, eğer gerçekten yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız 
O’nun nimetine şükredin.” 

(Nahl suresi, 114. ayet)
E)  “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) 

sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak 
size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” 

(Lokman suresi, 20. ayet)

3.  Aşağıdaki insan ve evrenle ilgili yargıların hangisi 
İslam dinine göre yanlıştır?

A)  Evrenin düzenini bozacak davranışlardan kaçınılmalıdır.
B)  Allah evreni yaratmış ve hepsini insanın emrine vermiştir. 
C)  İnsan kendisine emanet edilen varlığı dilediği gibi kul-

lanmalıdır.
D)  İnsanlar birbirleriyle ve diğer varlıklarla iyi ilişkiler 

kurmalıdır.
E)  Dünya insanın yaşamını sürdürebileceği şekilde ya-

ratılmıştır.

4.  Aşağıdaki tutumlardan hangisi çevre bilincine sahip 
bir kişi de görülmez?

A) Sokağını güzelleştirmek 
B) Yoldaki engeli kaldırmak
C) Her fırsatta ağaç dikmek
D) Orman içinde ateş yakmak 
E) Piknik yerini temiz bırakmak

5.  İnsan, kendisine emanet edilen çevreyi korumalıdır. O, tabi-
ata egemen olmaya çalışırken doğal dengeyi bozarsa ema-
nete hıyanet etmiş olur. Bunun zararını hem kendisi hem di-
ğer canlılar görür. Bununla ilgili olarak Kur’an’da şöyle buy-
rulur: “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada 
ve denizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını 
onlara tattırsın; belki de (tuttukları yanlış yoldan) dönerler.”

(Rum suresi, 41. ayet)

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Çevre kirliliğinin sorumlusu insanlardır.
B) Çevre bilinci erken yaşlarda verilmelidir.
C) Her insan bir çevre içinde yaşamaktadır.
D) İşlerin sonuçları yapanı da etkilemektedir.
E) Çevreyi korumak öncelikle insanın yararınadır.

6.  “Yollar ve gölgelikleri, insanların oturup dinlendikleri yer-
leri kirletmekten sakının.”

Bu hadisten,

 I.   Yolcular gölgeliklerde dinlenmelidir.
 II.  Kullanılan yerler temiz bırakılmalıdır.
 III. Dinlenmek için temiz yerler tercih edilmelidir.

sonuçlarının hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

Din ve Hayat - 2

9
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

9

7.  Aşağıdaki sosyal değişimle ilgili yargıların hangisi 
yanlıştır?

A)  Toplumun yapısında gözlenen değişmenin adıdır.
B)  Toplumun değişmesi insanın değişmesine bağlıdır.
C)  Değişime yol açan faktörlerin başında din gelmektedir.
D)  Çevre, nüfus, iklim değişimin nedenlerinden bazılarıdır.
E)  Yalnızca peygamberlerin yaşadıkları yerlerde görül-

mektedir.

8.  Günümüzde sosyal hayat sürekli değişmekte, gelişmek-
te ve yenilenmektedir. Bu değişim, bugünün dünyasında 
eskisine göre baş döndürücü bir hıza ulaşmıştır. İstekler, 
ihtiyaçlar değişmekte, bazı değerler kaybolmakta, yenile-
ri ortaya çıkmaktadır.

Buna göre değişimle ilgili, 

 I.   Toplumların değer anlayışı sabittir.
 II.  Eskisine oranla değişim daha hızlıdır.
 III. Toplum az ya da çok sürekli değişmektedir.

yargılarından hangilerine varılamaz?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

9.  “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve de-
nizde düzen bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını on-
lara tattırsın; belki de (tuttukları yanlış yoldan) dönerler.”

(Rum suresi, 41. ayet)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla 
uyumlu değildir?

A) Evrende görülen düzen Allah’ın iradesinin eseridir.
B) Allah insanları iyi insan olmaya yönlendirmektedir.
C) İnsan ormanların azalmasından sorumlu değildir.
D) Ekolojik dengenin korunması insanın yararınadır.
E) Hatadan vazgeçmek her zaman mümkündür.

10.  Günümüzde pek çok toplumsal değişim gerçekleşmiş ve 
gerçekleşmektedir. Eskiden televizyon, bilgisayar, telefon 
vb. teknolojik araçlar yoktu. Tıp alanında pek çok gelişme-
ler oldu. Aile ve iş hayatları farklılaştı. Değişim, hemen her 
alanda gerçekleşmektedir. Bu değişim ve gelişmeler, İslam 
dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile çelişmediği ve in-
sanın yararına olduğu sürece doğaldır. Bu durum İslam’ın 
evrensel ve dinamik bir din olma özelliği ile çelişmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam dininin de-
ğişim karşısındaki tutumuyla ilgili değildir?

A)  Değişimin yol açtığı sorunlara çözüm bulma özelliği-
ne sahiptir.

B)  Âlimlere değer vermekte ve ilmî çalışmaları destekle-
mektedir. 

C)  Teknolojik araçların insanlığın yararına olmasını iste-
mektedir. 

D)  İman esasları Hz. Peygamberin öğrettiği gibi korun-
maktadır.

E)  İslam dininin ruhuna uygun olan yenilikleri onayla-
maktadır.

11.  Hz. Peygamber’in çevrenin korunmasıyla ilgili pek çok 
öğüdü vardır. Onun, “Yollar ve gölgelikleri ve insanların 
oturup dinlendikleri yerleri kirletmekten sakının.” öğüdü, 
evrensel bir çevre bilincini kazandırmaya yöneliktir. Yine 
Hz. Peygamber’in kıyametin kopması anında bile ağaç 
dikmekten geri durmamamızı öğütlemesi de çevre bilinci-
nin oluşturulmasına yönelik önemli bir uyarıdır. O, halkın 
geçtiği yollarda, gölgelendiği yerlerde abdest bozmayı ve 
yere tükürmeyi yasaklamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin 
tutumuyla çelişmektedir?

A)  Parktan ayrılırken kullanılan yeri temiz bırakmak 
B)  Kaldırıma bırakılmış bir çöpü çöp kutusuna atmak
C)  Komşularla birlikte sokağı baştanbaşa düzenlemek 
D)  Çamur bulaşan ayakkabıları merdivenlerde temizlemek
E)  Evlerin etrafına duvar örmek yerine sarmaşık vb. bit-

kiler ekmek
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10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
Din ve Hayat - 3

1.  I.  “Çalışana emeğinin karşılığını alın teri kurumadan veriniz.”
 II.  “Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç 

elde etmemiştir.”
 III. “İnsan, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir 

lokma yememiştir.”

Numaralanmış hadislerin hangileri çalışmaya teşvik 
etmektedir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

2.  Ekonomik hayatta işçi ve işveren ilişkileri önemlidir. İslam 
bu ilişkileri düzenlerken ahlak temelli, iki tarafın hak ve 
hukukunu koruyan ilke ve esaslar getirir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi işverenin görev 
ve sorumluluklarından biri değildir?

A) İşi ehline vermesi
B) İşini gerektiği gibi yapması
C) Ücreti zamanında ödemesi
D) Ücreti emeğe göre belirlemesi 
E) İş yerinin güvenliğini sağlaması 

3.  Hz. Peygamber, bir gün Sa’d b. Muaz adlı sahabi ile kar-
şılaşır ve onunla tokalaşır. Sa’d’ın ellerinin nasırlaşmış 
olduğunu görünce bunun sebebini sorar. Sa’d, ‘Çoluk ço-
cuğumun rızkını temin etmek için hurma bahçesinde çalı-
şıyorum.’ diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Peygamber 
şöyle buyurur: “İşte bu eller Allah’ın sevdiği ellerdir.”

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) İnsanlar çiftçilikle geçinmeye teşvik edilmiştir.
B) Geçimini sağlamak için çalışmak övülmüştür.
C) Hz. Muhammed, insanlara değer vermiştir.
D) Sa’d’in çalışması Hz. Peygamberi sevindirmiştir.
E) Hz. Peygamber insanları çalışmaya yönlendirmiştir.

4.  İslam dininde, kişinin kimseye muhtaç olmadan yaşamını 
sürdürmesi, ailesinin rızkını temin etmek amacıyla çalışıp 
kazanması ibadet olarak değerlendirilir. Çalışıp kazanma 
teşvik edilmekle birlikte rızkın helal yollardan elde edil-
mesi de gerekmektedir. Helal kazanç, İslam dininin belir-
lediği sınırlar içinde elde edilen rızıktır. Hz. Peygamber’e 
en temiz kazancın ne olduğu sorulduğunda, “Kişinin ken-
di elinin emeği, bir de dürüst ticaretin kazancıdır.” diye 
cevap verir.

Buna göre,

 I.   Kazanç, helal ve meşru yollardan elde edilmelidir.
 II.  Ekonomik ilişkiler sırasında ahlaki esas ve ilkelere 

dikkat edilmelidir.
 III. Helal kazançla geçinen kişi kazancını kendisine sınır 

koymadan harcamalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.   C) I ve II.
D) I ve III.   E) II ve III.

5.   • Hz. Peygamber malın kusurunu gizleyen satıcıyı, “Bizi 
aldatan bizden değildir.” diyerek uyarmıştır.

• “İnsanlara satmak üzere mal getiren rızıklandırılır. 
Malını stoklayıp karaborsaya düşüren lanetlenir.” 

(Hadis-i şerif) 
• “İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara 

vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hi-
lekârlara yazıklar olsun!” 

(Mutaffifin suresi, 1-3. ayetler)

Bu ayet ve hadislerin ortak mesajı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tüccar mallarını aldığı fiyata satmalıdır.
B) Alışveriş yaparken güler yüzlü olunmalıdır.
C) Tüccar piyasa şartlarını gözeterek iş yapmalıdır.
D) Alışverişte haksızlık yapmaktan uzak durulmalıdır.
E) İhtiyaçları karşılayacak kadar gelir hedeflenmelidir.

10
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Din ve Hayat - 3

6.  “Karun, Musa’nın kavminden idi de onlara karşı azgınlık 
etmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki anahtarlarını 
güçlü-kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. Kavmi ona şöyle 
demişti: Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez. Allah’ın 
sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yur-
dunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah sana 
ihsan ettiği gibi, sen de (insanlara) iyilik et. Yeryüzünde 
bozgunculuğu arzulama. Şüphesiz ki Allah, bozguncuları 
sevmez.”

(Kasas suresi, 76 ve 77. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin mesajlarından 
biri değildir?

A)  İyilik yapmak inanan insanların sorumlulukları arasın-
dadır. 

B)  Allah yeryüzünde insanca bir düzenin kurulmasını is-
temektedir.

C)  Birbirinin devamı olan dünya ve ahirete gereken de-
ğer verilmelidir.

D)  Zenginlik, bazılarını insana yakışmayan davranışlara 
sürüklemektedir.

E)  Malın belli ellerde toplanması toplumsal sorunların 
nedenlerinden biridir.

7.  Bir sahabi malının bir kısmını oğluna bağışladığını söyler. 
Bunun üzerine O, “Çocuklarının hepsine bu şekilde bağış-
ladın mı?” diye sorar. Sahabi, “Yapmadım.” deyince, Hz. 
Peygamber, “Çocuklarının hepsinin sana karşı aynı şekil-
de iyi davranmalarını ister misin?” diye sordu. “Evet!” de-
yince “Öyle ise aralarında ayrım yapma.” buyurdu.

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu hadisle iliş-
kilendirilemez?

A) “Çocuklarınız arasında adaletli davranınız.”  
(Hadis-i şerif)

B) “Akrabalarla ilişkiyi kesenler Cennet’e giremez.”  
(Hadis-i şerif)

C) “(Herhangi bir konuda) hakemlik yaptığınız zaman adil 
olun.”  

(Hadis-i şerif)
D) “Allah adaleti, ihsanı ve akrabaya yardım etmeyi em-

reder. …” 
(Nahl suresi, 90. ayet)

E) “Eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet zira 
Allah adil olanları sever.”  

(Maide suresi, 42. ayet)

8.  “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü mene-
den bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.”

(Al-i İmrân suresi, 104. ayet)

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu bu ayetin 
konusundan farklıdır?

A) “… Onlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, nama-
zı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resulüne 
itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. ...”   

(Tevbe suresi, 71. ayet)
B) “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vaz-

geçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu 
bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.” 

(Lokman suresi, 17. ayet)
C) “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emre-

der, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar. 
İşte bunlar iyi insanlardandır.” 

(Al-i İmrân suresi, 114. ayet)
D) “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile 

tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir.” 
(İsrâ suresi, 35. ayet)

E) “Onlar, işledikleri kötülükten, birbirlerini vazgeçirmeye 
çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür!” 

(Mâide suresi, 79. ayet)

9.  “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an) sımsıkı yapışın; par-
çalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz 
birbirinize düşman idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti 
ve O’nun nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz 
bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O 
kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğ-
ru yolu bulasınız.”

(Al-i İmrân suresi, 103. ayet) 

Aşağıdaki yargıların hangisi bu ayetin mesajıyla ilişkilidir?

A)  Kur’an, toplumun birliğini sağlayacak öğütler içer-
mektedir.

B) Bir toplumdaki farklı düşünceler zenginlik olarak gö-
rülmelidir.

C) İlke ve değerler üzerinden oluşan birlik ve beraberlik 
kalıcıdır.

D) İnsanların birbirlerinden farklı düşünmesi son derece 
doğaldır.

E) Fikir ayrılıkları, düşünce dünyasının canlanmasını 
sağlamaktadır. 
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ÖZET 

1. İSLAM AHLAKININ KONUSU VE GAYESİ 

❖ Ahlak: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve 

bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlarının bütünüdür. 

❖ Ahlak, din ve hukuk gibi disiplinler, yaptıkları düzenlemelerle insan hürriyetinin sınırlarını 

belirlerler. Ahlak, din ve hukukun düzenlemeleri sayesinde, insanların bir arada huzur içinde 

yaşamaları mümkün olur. 

❖ “Utanmıyorsan dilediğini yap!” Hadis 

❖ Ben güzel ahlakı (huyları) tamamlamak için gönderildim.’’ Hadis 

2. İSLAM AHLAKININ KAYNAKLARI 

❖ İslam ahlakının kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir 

❖ “Andolsun ki Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok 

zikredenler için güzel bir örnektir.” Ahzâb suresi, 21. ayet. 

❖ Kur’an’ın yaşama geçirilmiş hali Hz. Peygamber’in sözleri ve uygulamalarıdır. Nitekim Hz. 

Aişe’ye (r.a.) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı sorulunca O: “Siz Kur’an okumuyor musunuz? 

O’nun ahlakı Kur’an’dı.” diye cevap vermiştir. 

❖ İslam ahlakı” terimi, İslamiyet’in sunmuş olduğu hayat tarzını ifade etmek için kullanılır. 

3. AHLAK İLE TERBİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

❖ Terbiye: Arapça bir kelime olup ıslah etmek, düzene koymak, idare etmek, eğitmek ve gözetmek 

anlamlarına gelir.  Yüce Allah’ın isimlerinden olan “Rab” ile ilgilidir. Türkçede daha çok eğitim 

yoluyla amaçlanan davranışları ortaya çıkarmak anlamında kullanılır. 

❖ Ahlak eğitimi ise insanın beden, zihin ve ahlak bakımından geliştirilip olgunlaştırılmasına denir. 

Ahlak eğitimi ilk önce ailede başlar, okul ve toplum içerisinde devam eder. 

❖ “Çünkü ümmîlere (bilmeyenlere) içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, 

onlara Kitab’ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O’dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık 

bir sapıklık içindeydiler.” Cuma suresi, 2. ayet. 

❖ Peygamber öğretici (muallim) olarak da vasıflandırılmıştır. Nitekim Hz. Peygamber, “Ben 

muallim olarak gönderildim.” Buyurmuştur. 

❖ “(Resulüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine çevir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte 

dosdoğru din budur; fakat insanların çoğu bilmezler.” Rûm suresi, 30. ayet. 

10. SINIF 4. ÜNİTE: AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 
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❖ “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve 

kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” 

Ankebût suresi, 45. Ayet 

İbadetlerin Faydaları 

❖ Namaz insanı güvensizlik ve yalnızlık duygularından uzaklaştırarak sağlıklı ve dengeli bir kişi 

haline getirir. İnsanın yaşantısını düzene koyar. Zamanı yönetme bilinci oluşturur. 

❖ Oruç ibadetinin farz kılınmasındaki gaye, oruç sayesinde insanların takva sahibi olmalarını 

sağlamak olarak gösterilmiştir. Takva ise insanın her türlü kötülükten uzaklaşarak özü ile 

sözünün bir olması demektir. 

❖ Oruç ibadetinin tıbbi faydalarının yanında psikolojik faydaları da vardır. Oruç irademizi 

güçlendirir, sevgi ve şefkat duygularını geliştirir. Diğer bir deyişle oruç ibadeti duygu 

yönetimidir. 

❖ Zekât ve sadaka sosyal dayanışmayı sağlar. Bu ibadetler bencilliği törpüler ve kişiyi bencil 

olmaktan uzaklaştırır.  

❖ Hac ibadeti her insanın Allah katında eşit olduğu fikrini aşılayarak insanın kibirlenmesini ve 

böbürlenmesini önler. 

4. İSLAM AHLAKINDA YERİLEN BAZI DAVRANIŞLAR 

❖ Yalan: İslam ahlakında yerilen davranışların başında yalan söylemek gelir. Yalan, gerçek dışı söz 

söylemek, asılsız bilgi ve haber vermektir. Yalan, doğruluğun zıddıdır.  

❖ “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin.” Ahzâb suresi, 70. ayet. 

❖ “Kardeşine bir söz söylediğinde o sana inanırken senin ona yalan söylemiş olman ne büyük bir 

ihanet!” Hadis 

❖ İftira: Yalan söylemek bir açıdan iftira kavramı ile de ilişkilidir. İftira yalan sınıfına girer. İftira 

bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ve kusur isnat etmektir. 

Türkçede kara çalmak, çamur atmak ve leke sürmek gibi deyimlerle ifade edilir. 

❖ “İyice bilmediğin bir şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz, kalp bunların hepsi yaptıklarından 

sorumludur.” İsrâ suresi, 36. Ayet 

❖ “Her duyduğunu söylemesi kişiye yalan olarak yeter.” Hadis 

❖ “Kim bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ağır bir iftira 

suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur.” Nisâ suresi, 112. ayet. 

❖ “Ey inananlar! Evlerinizden başka evlere, izin almadan, seslenip sahiplerine selam vermeden 

girmeyiniz. Eğer düşünürseniz bu sizin için daha iyidir. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, yine de 

size izin verilmedikçe içeriye girmeyiniz. Size “Dönün”  denirse dönün. Bu, sizi daha çok temize 

çıkarır. Allah yaptıklarınızı bilir.” Nûr suresi, 27-29. ayetler. 

❖ “Bir kişi bir başka kişinin ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter.” Hadis 
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❖ Gıybet: Yalan, iftira ve mahremiyet ihlali yanında gıybet de yerilen davranışlar arasındadır. 

Gıybet bir insanın arkasından hoşlanmadığı şekilde konuşmak, bunu başkalarına aktarmaktır. 

❖ “… Birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır 

mı? Bak bundan tiksindiniz!...” Hucurât suresi, 12. ayet. 

❖ Haset: İslam ahlakında yerilen bir başka tutum da hasettir. Haset, kıskançlık ve çekememezliktir. 

Bir kimsenin sahip olduğu imkanları kıskanmak, bu imkanların ortadan kalkmasını istemek 

anlamına gelir. İmrenmek 

❖ “Kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.” Felak Suresi 

❖ “Hasetten (kıskançlıktan) sakının! Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri 

yakar, bitirir.” Hadis 

❖ “Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın 

kulları, kardeş olun.” Hadis 

❖ İslami kaynaklarda sık sık İblis’in Adem’i (a.s.) kıskanmasına da atıfta bulunularak hasedin 

şeytani bir huy olduğu ifade edilir. İblis’in Adem’i (a.s.) kıskanması “gökte işlenen ilk günah”, 

Kabil’in Habil’i kıskanması “yerde işlenen ilk günah” olarak değerlendirilir. 

❖ Suizan: Zan kesin olmayan bilgiye dayalı hüküm vermektir. İslam bilginleri zannı iki kısma 

ayırmışlardır: Suizan ve hüsnüzan. Suizan bir kişi hakkında kötü düşünmek ve kötü kanaate sahip 

olmaktır. Hüsnüzan ise insanlar hakkında iyi düşünmektir. 

❖ “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır…” Hucurât suresi, 12. 

ayet. 

❖ “Zandan sakının çünkü zan yalanın ta kendisidir.” Hadis 

❖ Suizan İslam düşüncesine göre ahlaki bir zayıflıktır. İnsanın kalbinde ortaya çıkan olumsuz bir 

duygudur. 

❖ Hile: Hile yapmak insanları aldatmak, kandırmak ve karşı tarafı yanıltmaktır. Bu açıdan doğruluk 

ve adaletin zıddıdır. 

❖ “... Ölçü ve tartıyı adaletli yapın...” En’âm suresi, 152. ayet. 

❖ “Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. 

Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler.” Mutaffifîn suresi, 1-

3. ayetler. 

❖ “Bir gün Allah’ın Resulü pazarda bir buğday sergisine uğramış, elini buğday yığınının içine 

daldırınca parmakları ıslanmıştır. Bunun üzerine satıcıya; ‘Bu ıslaklık ne?’ diye sormuş, adam: 

‘Ey Allah’ın Resulü! Yağmur ıslattı.’, demiştir. Allah’ın Resulü; ‘İnsanların görüp aldanmaması 

için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya!’ karşılığını vermiş, ardından da; ‘Bizi aldatan, 

bizden değildir.’ demiştir.” Hadis 

❖ İsraf: İsraf genel olarak tutum ve davranışlarda ölçü dışına çıkmaktır. Yaygın olarak maddi 

olanakları gereksiz yere tüketmek ve savurganlık anlamında kullanılır. İsraf eden kimseye müsrif 

denir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın ölçüsüz davrananları sevmediği belirtilir. 
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❖ “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası 

dengeli bir harcamadır.” Furkân suresi, 67. ayet. 

❖ “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin.” Hadis 

❖ İnsan İslam’ın övdüğü davranışlarla kendisini süslemeli, yerdiği davranışları benliğinden tahliye 

etmelidir. Toplumsal birlik, huzur ve kardeşlik bu davranışlardan uzak kalındığı zaman 

gerçekleşir. İnsanlar erdemli işler sergileyince erdemli bir toplum ortaya çıkar. 

5. TUTUM VE DAVRANIŞLARDA ÖLÇÜLÜ OLMAK 

❖ Erdem: Hayat inişli çıkışlı bir yol gibidir. İslam ahlakı  insanı yüceltmek ister. Onu tutum ve 

davranışlarında olgunluğa ulaştırmayı amaçlar. Buna erdem denir. Erdemli olmak ölçülü 

olmaktır. Ölçülü olmak da dengeli hareket etmek ve aynı zamanda tutum ve davranışlarda 

aşırılıktan uzak durmaktır. 

❖ “... O, dengeyi koydu, sakın dengeyi bozmayın. Adaletle hareket edin ve ölçüyü bozmayın.” 

Rahmân suresi, 8-9. ayetler. 

❖ “… sizi dengeli (vasat) bir ümmet yaptık…” Bakara suresi, 143. ayet. 

❖ “Orta yolu tutunuz, amellerinizi mükemmelleştirmeye ve Allah’a yakın olmaya gayret ediniz.” 

Hadis 

❖ İtidal: Ölçülü olmak aynı zamanda orta yolu tutturmaktır. Ne eksik ne fazla, bir işi kararınca 

yapmaktır. Eski dilde buna itidal denmektedir. 

❖ “Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme…” Lokmân suresi, 19. ayet. 

❖ “Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.” Müslim, İlim, 47/4. 

❖ “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” İsrâ suresi, 29. ayet. 

❖ “İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini 

doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka dolduracaksa (midesinin) üçte birini yemeğe, üçte birini 

içeceğe ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.” Hadis 

6. KUR’AN’DAN MESAJLAR: HUCURÂT SURESİ 11-12. AYETLER 

❖ “Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler; onlar kendilerinden daha hayırlı 

olabilirler; kadınlar da diğer kadınlarla alay etmesinler; alay edilen kadınlar edenlerden daha 

hayırlı olabilirler. Birbirinizi ayıplamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra 

fâsıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına  tövbe etmeyenler yok mu, işte zalimler onlardır. Ey 

iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü zannın çoğu günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, 

birbirinizin gıybetini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? 

Bak bundan tiksindiniz! Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul eden ve 

merhameti sonsuz olandır.” 
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❖ Sahabeden bazılarının, sonradan İslam’ı kabul etmiş kimseleri etnik ve dinî eski bağlılıklarıyla 

nitelemeleri ve birtakım Müslümanları fiziksel kusurlarıyla anmaları bu ayetin nüzül sebebi 

olarak aktarılmıştır. 

❖ Hucurât suresi 11. ayette geçen zulüm kavramı “bir şeyi yerli yerine koymak” anlamına gelen 

adalet kelimesinin zıddıdır. Kur’an’a göre dinî ve insani anlamda yapılan her türlü haksızlık 

zulüm kavramıyla ifade edilir. 
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Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 1

1.  Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka dair bir örnek 
kabul edilemez?

A) İnsanlara karşı mütevazı davranmak 
B) Her durumda kendini düşünmek
C) Hatalara hoşgörüyle yaklaşmak
D) Hayata karşı ihtiraslı olmamak
E) İyiliklere karşı vefakâr olmak

2.   • “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir ba-
ğışta bulunamaz.”

• “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ah-
lakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davra-
nanıdır.”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
lamaz?

A)  Aile içi güzel davranışlar imanı tamamlayan bir unsurdur.
B)  Anne-babanın çocuklarına karşı manevi sorumluluğu 

daha fazladır.
C)  Aile fertlerine karşı şefkatli davranmak güzel ahlakın 

göstergelerindendir.
D)  Çok çalışarak çocuklara miras bırakmak bir babanın 

en önemli görevidir.
E)  Aile içi davranışların niteliği ile güzel ahlak arasında 

doğrudan bir ilişki vardır.

3.  Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. 
Şefkat ve merhametle güneş gibi ol. 
Başkalarının kusurunu öğrenmede gece gibi ol. 
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol. 
Hoşgörürlükte deniz gibi ol. 
Ya olduğun gibi görün 
Ya göründüğün gibi ol.

Bu öğütlerden ulaşılan en genel yargı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İnsanlara karşı dürüst olunmalıdır.
B) Mütevazılık elden bırakılmamalıdır.
C) Kötülüklerden uzak durulmalıdır.
D) İnsanlarla iyi ilişkiler kurulmalıdır.
E) Güzel bir ahlaka sahip olunmalıdır.

4.  “İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine yol açan 
manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya ko-
nan iradeli davranışlar bütününe” verilen ad aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Ahlak  B) Amel  C) Hukuk
D) Değer  E) Din

5.  “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı 
zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, biriniz diğerinizi 
arkasından çekiştirmesin; herhangi biriniz, ölmüş karde-
şinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! 
Allah’a itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça ka-
bul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.”

(Hucurat süresi, 11. ayet)
Bu ayeti kendisine ilke edinen bir insandan aşağıdaki 
tutum ve davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Yanlıştan dönmesini bilir.
B) İnsanlara iyi niyetle yaklaşır.
C) Öz eleştiri yapmakta zorlanır.
D) Gıybet etmekten uzak durur.
E) Doğru bilgilere göre yargıda bulunur.

6.  Hz. Peygamber bir keresinde:
 -  “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu.

Arkadaşları:
 -  Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kim-

sedir, dediler.
Peygamberimiz:

 -  “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, 
oruç ve zekât sevabıyla gelip fakat şuna sövmüş, buna 
iftira atmış, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş, 
şunu dövmüş, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna 
verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları bi-
terse hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip son-
ra da cehenneme atılan kimsedir.“ buyurmuştur.

Bu hadise göre ahiret gününde kişinin müflis sayıl-
masına sebep olarak vurgulanan genel husus aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kötü konuşmak
B) Az iyilik yapmak
C) Tövbe etmemek
D) Kul hakkına girmek
E) Kötü zanda bulunmak

11
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Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

11

7.  Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırdığı ve 
ısrarla tekrarladığı birtakım ahlâkî prensipler aynı zaman-
da evrensel ahlak ilkeleri olarak da kabul edilir. Doğru 
ve yararlı işler yapmak, yeryüzünde fesat çıkarmayacak 
erdemli davranışlarda bulunmak, doğru sözlü olmak ve 
sosyal hayatta adaleti tesis etmek buna örnek verilebilir.

Bu parçada; 

 I. Bireyin erdemli davranışlarının topluma yansıması 
 II. Allah’ın insanlara yol göstermesi
 III. Din-ahlaki değer ilişkisi

durumlarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I. ve II. 
D) II ve III.  E) I, II. ve III.

8.  Hz. Peygamber, bir kimsenin kusurlarını araştırma, veri-
len sırrı açıklama gibi hususları özel yaşamın gizliliğine 
müdahale olarak değerlendirmiş ve buna yönelik birta-
kım uyarılarda bulunmuştur.

Aşağıdaki hadislerin hangisinde bu yönde bir uyarı 
bulunmaktadır?

A)  “İnsanların gizli hallerini araştırırsan aralarına fesat 
sokmuş olursun.” 

B)  “Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın...’’
C)  “Zandan sakının; çünkü zan, sözlerin en yalanıdır.”
D)  “Mümin, ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne 

kaba ve kötü sözlü ne de hayâsız biridir.”
E)  “En olgun imana sahip mümin, huyu en güzel ve aile-

sine karşı en nazik ve lütufkâr olanıdır.’’

9.   • “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların 
güvende olduğu kimsedir.”

• “Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta 
ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler...”

• “Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. 
Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kes-
meyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.”

Bu hadislerde vurgulanan ortak husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kin ve nefretin, kardeşliği bozacağı
B) Sevginin, müminleri birbirine bağladığı
C) Toplumsal birlikteliğin korunması gerektiği
D) Nefsin, kötülüklerden arındırılması gerektiği 
E) Merhametin, bir arada yaşamada önemli olduğu

10.  “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylü-
yorsunuz?”

(Saf suresi, 2. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesajlar-
dan biri değildir?

A) Ahde vefa gösterilmeli
B) Söz ve eylem birbirini tamamlamalı
C) İnsanların güveni boşa çıkarılmamalı
D) Yerine getirilemeyecek sözler verilmemeli
E) Tutulamayan sözlerden dolayı tövbe edilmeli

11.  “Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp sa-
vururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi ara-
sında makul bir dengeye göre olur.”

(Furkan suresi, 67. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İsraf   B) İtidal  C) Vakar
D) Cimrilik  E) Cömertlik

12.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından di-
ğerlerinden farklıdır?

A) “Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerin-
den öncekilerin istedikleri gibi izin istesinler…”

(Nur suresi, 59. ayet)
B) “Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye 

kadar oraya girmeyin. Eğer size, ‘Geri dönün’ denirse 
hemen dönün…”

(Nur suresi, 28. ayet)
C) “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, 

geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selam 
vermeden girmeyin…”

(Nur suresi, 27. ayet)
D) “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 

davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar se-
nin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. 
Onlar için Allah’tan bağışlama dile…”

(Al-i İmran suresi, 159. ayet)
E) “Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar ve siz-

den henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde üç 
defa; sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi 
çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra (yanını-
za girecekleri zaman) sizden izin istesinler…”

(Nur suresi, 58. ayet)
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Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 2

1.  Her ne arar isen kendinde ara 
Gördüğünü ört, görmediğini söyleme 
Kimsenin ayıbını görmeyen cana, aşk olsun

(Hacı Bektaş-ı Veli)

Bu dizelerde bir insanda bulunması gereken;

 I.  doğru sözlü olmak,
 II.  kendini kontrol etmek,
 III.  müsamahalı olmak

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

2.  Kul hakkı insanların malı, canı, bedeni gibi şeylere karşı 
yapılan maddi haksızlıklar ve insan onuruna, şeref ve na-
musuna yönelik işlenen manevi haksızlıklar olmak üzere 
genel olarak iki kısma ayrılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden 
farklı bir kul hakkı ortaya çıkar?

A) Hırsızlık yapmak
B) Hakaret etmek
C) Gıybet etmek
D) İftira atmak
E) Alay etmek

3.  Birtakım tutum ve davranışlar bazı temel hak ve özgür-
lüklerin ihlal edilmesine sebep olmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi mahremiyeti ihlal 
etmektedir?

A) İsraf
B) Gıybet
C) Bağnazlık
D) Yalancı şahitlik
E) Vurdumduymazlık

4.   • “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların 
güvende olduğu kimsedir.”

(Hadis-i şerif)
• “Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya al-

masın. Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler… 
Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın… Biriniz diğerinizi 
arkasından çekiştirmesin...”

(Hucurât suresi, 11 ve 12. ayetler)

Bu hadis ve ayetlerde vurgulanan ortak husus aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Her insanın emniyet içinde yaşama hakkının olduğu 
B) Kimin daha iyi olduğunun bilinemeyeceği 
C) Özel hayata saygı duyulması gerektiği
D) İnsanlarla alay etmenin kötülüğü 
E) Gıybet etmenin yanlış olduğu

5.  İslam dini kin, nefret, çekememezlik, kavga ve geçimsizlik 
gibi kötülüklerden uzak durulmasını ister. Herkesin sevgi, 
saygı ve hoşgörüye önem vermesini öğütler. İnsanlara 
zarar vererek onları incitecek davranışları yasaklar.

Buna göre İslam’ın aşağıdakilerden hangisini amaç-
ladığı söylenemez?

A) İnsanların güvenli bir toplumda yaşamasını sağlamak 
B) Toplumun barış içinde yaşamasını sağlamak 
C) Kişinin kötülüklerden arınmasını sağlamak
D) İnsan ilişkilerinde samimiyeti yerleştirmek
E) Bireyi toplumsal sorunlardan uzak tutmak

6.   • “Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü 
kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur.”

(İsrâ suresi, 36. Ayet) 
• “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü 

zannın bir kısmı günahtır...”
(Hucurat suresi,12. Ayet) 

Bu ayetler aşağıdaki tutum ve davranışların hangi-
sinden sakındırmaktadır?

A) Haset etmekten 
B) Kusur araştırmaktan 
C) Ayıplayıp utandırmaktan 
D) Şüpheli bilgiyle hareket etmekten 
E) İnsanları hatalarıyla yüzleştirmekten

12
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12

7.  Düşünce ve ifade özgürlüğü, her akla gelenin söylenme-
si anlamına gelmez. Düşünceyi ifade ederken iyi niyet, 
inanca saygı, ahlaka riayet, devlet ve milletin birlik ve bü-
tünlüğü dikkate alınmalıdır.
Bu parçada, düşünce ve ifade özgürlüğüyle ilgili; 

 I. Sınırsız bir özgürlüğün olmadığı
 II. Ahlaki ilkelerle güçlü bir bağının olduğu
 III. Kul hakkı ihlallerine dikkat edilmesi gerektiği 

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III. E) I, II ve III.

8.  Kur’an’da, Hz. Şuayb’ın yaşadığı topluma yönelik olarak 
ölçü ve tartıda eksiklik yapmamaları, adaleti gözetmeleri, 
çıkarları uğruna insanların mallarının değerini düşürme-
meleri hususunda uyarılarda bulunduğu bildirilmektedir. 
Şuara suresi, 183. ayetinde Şuayb’ın (as.) birtakım uya-
rılardan sonra “İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, 
bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.” 
dediği de haber verilmektedir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Toplumsal kurallara uyulmalıdır.
B) Hile yapmak kul hakkına yol açar.
C) Ticaretle toplumsal birliktelik arasında sıkı bir ilişki vardır.
D) İnsanların haklarını korumaya özen gösterilmelidir.
E) Ticaret, herkesin yapacağı bir uğraş olmamalıdır.

9.  Bir adam,
 -  “Ey müminlerin annesi! Bize Allah’ın Resulünün ahla-

kından bahseder misin?” dedi. O da;
 - “Sen hiç Kur’an okumuyor musun?” diye sordu.

Adam,
 -  “Tabi ki okuyorum.” diye cevap verince Hz. Ayşe de;
 -  “Onun ahlakı, Kur’an (ahlakı) idi.” dedi.

Bu rivayetten Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki so-
nuçların hangisine ulaşılabilir?

A)  Eşlerine çokça Kur’an okuduğuna
B)  Güzel ahlakının vahiyle başladığına
C)  Davranışlarını Kur’an-ı Kerim’e göre düzenlediğine
D)  Ahlakının nasıl olduğu bilgisinin yalnızca ailesinde ol-

duğuna
E)  Peygamber olmadan önceki durumuyla ilgili bir bilgi 

bulunmadığına

10.  “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışın-
da, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi 
öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.”

(Nisa suresi, 29. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin verdiği me-
sajla ilgili değildir?
A) “... Hile yapan bizden değildir.”
B) “...Allah o namazlar sayesinde bütün hataları siler.” 
C) “Allah’ın laneti rüşvet alan ve rüşvet verene olsun!’’
D) “Bundan böyle alışveriş yaparken kandırmak yoktur de.”
E) “Alışverişte yemin etmek ticaret malının bereketini giderir.”

11.  “Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun ola-
rak anlat: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, birininki 
kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul 
edilmeyen, diğerine, ‘Andolsun seni öldüreceğim!’ dedi. O 
da dedi ki: ‘Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. 
Andolsun ki sen öldürmek için bana el uzatsan bile ben öl-
dürmek için sana elimi kaldıracak değilim! Zira ben âlem-
lerin rabbi olan Allah’tan korkarım. Ben diliyorum ki sen 
hem benim günahımı hem de kendi günahını yüklenesin, 
cehennemliklerden olasın! Zalimlerin cezası işte budur.’ 
Sonunda içindeki duygular onu kardeşini öldürmeye itti; 
onu öldürdü ve böylece hüsrana uğrayanlardan oldu.” 

(Mâide suresi, 27-30. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A) Ebedi kurtuluşa ulaşmak için kötülüklerden uzak du-

rulmalıdır.
B) Bir kötülüğe aynıyla karşılık vermek kötülük yapanı 

caydırır.
C) Kıskançlık, bireysel ve toplumsal huzura zarar verir.
D) Barışı korumak için sabretmek ahlaki bir erdemdir.
E) Allah korkusu kişiyi kötülük yapmaktan alıkoyar. 

12.  Yunus Emre, insanlarla ilişkilerin nezaket ve zarafetle 
yürütülmesi ve gönül sahibi olan insana karşı saygının 
özenle korunması gerektiği vurgulamıştır.
Aşağıdaki beyitlerden hangisi bu yargıyı örneklendirmez?
A)  Gönül Çalab’ın tahtı Çalab gönüle baktı   

İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise.
B)  Yüz kez hacca vardın ise yüz kez kaza kıldın ise  

Bir kez gönül yıktın ise gerektir çekesin âhı.
C)  Dövene elsiz gerek sövene dilsiz gerek  

Derviş gönülsüz gerek sen derviş olamazsın.
D)  Hakikate bakar isen nefsin sana düşman yeter,  

Var imdi git nefsin ile vuruş savaş tokuş yürü.
E)  Bir kez gönül yıktın ise şol kıldığın namaz değil  

Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.
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Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 3

13

1.  Bir kez gönül yıktın ise 
Bu kıldığın namaz değil. 
Yetmiş iki millet dahi, 
Elin yüzün yumaz değil.

Bu dizelerde vurgulanan husus ağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Toplumların insanları arındıramadığı
B) Yapılan kötülükten dönülmesi gerektiği
C) Samimiyetin her işe yansıması gerektiği
D) İnsan ilişkilerine özen gösterilmesi gerektiği
E) İbadetle ahlak arasında güçlü bir ilişki olduğu

2.  “Allah’ın kimilerinize diğerlerinden daha fazla bağışladığı 
nimetleri kıskanmayın...”

(Nisâ suresi, 32. ayet)

Bu ayet insanı, aşağıda verilen davranışların hangi-
sinden sakındırmaktadır?

A) Hakaretten  B) Hasetten  C) Gıybetten
D) Aldatmaktan  E) Cimrilikten

3.  Kur’an’da, insanın sadece kendi gücüne güvenmesi, sınır-
sız benlik, aşkın bir otorite tanımama ve taassup gibi özellik-
leri cahiliye karakteri olarak nitelendirilmektedir. Çünkü cahi-
liye, en ufak bir kızgınlık anında iradesini kaybeden, kontrol-
süz bir ihtirasla öfkesine kapılıp sonucu düşünmeden ileriye 
atılan sabırsız kişinin sorumsuz davranışını nitelemek için 
kullanılır. Bu cahili tutumun İslam öncesi Arap toplumundaki 
yıkıcı etkileri bilinmektedir. Ancak İslam’ın gelişiyle, mutlak 
otorite olan Allah huzurunda bütün kibir ve ihtiraslarından 
vazgeçip tam teslim olan, adaleti gözeten, insanı yaşatmayı 
amaç edinen, toplumsal barışı ve merhameti hayatının ilke-
si haline getiren bir karakter inşa edilmiştir. Özetle İslam’a 
girmek buna benzer bir dönüşüm anlamına geliyordu.

Bu parçadan İslam’la ilgili aşağıdaki sonuçların han-
gisine varılamaz?

A) İnsanı arındırmaktadır.
B) İlkesiz tutumlara karşıdır.
C) Kabalığı dönüştürmektedir.
D) Bireyselliği geliştirmektedir.
E) İnsanı merhametli kılmaktadır.

4.  “Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü 
kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”

(İsrâ suresi, 36. ayet)

Bu ayetle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İnsan doğru bilgiye dayanmayan davranışlarından 
manevi zarar görecektir. 

B)  Başkaları hakkında bilgi sahibi olmadan yargıda bulu-
nulmamalıdır. 

C)  Sorumluluk altına girmemek için araştırma yapmak-
tan kaçınılmalıdır.

D)  Yeterli bilgiye sahip olmadan hareket etmekten uzak 
durulmalıdır.

E)  Bilgi kaynaklarını doğru kullanmayanlar sorumlu tutu-
lacaktır.

5.  Karşısındakinde gördüğün suç sendeki suçun cinsinden-
dir. Önce o huyu kendi tabiatından atman gerek. Sendeki 
çirkin huy sana onda göründü. O sana âdeta bir aynadır...

Bu parçada vurgulanan temel değer aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Affetmek
B) Eleştirmek
C) Kendini bilmek
D) Merhamet etmek
E) Adaletli davranmak

6.  “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı 
zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıy-
betini yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini 
yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz! Allah’a 
itaatsizlikten de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul et-
mektedir, rahmeti sonsuzdur.”

(Hucurat suresi, 12. ayet)

Bu ayetten; 

 I. Tahmine dayalı hükümler kişiyi yanıltabilir.
 II. Tecessüs Allah’ın razı olmadığı bir tutumdur.
 III. Kur’an insanlar arası iletişimle ilgili bazı kurallar getir-

miştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.
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7.  Hiç kimse kin, nefret, çekememezlik veya düşmanlığın 
olduğu bir yerde yaşamak istemez. Herkes bulunduğu 
ortamda kendini geliştirmek, mutlu ve huzurlu yaşamak is-
ter. Bu nedenle insanlar barış ve huzurun ne kadar önemli 
olduğunu iyi kavramalı ve birbirlerinin hukukuna ve temel 
insan haklarına saygıyı ilke edinerek yaşamalıdırlar.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Barış içinde yaşamanın bir ihtiyaç olduğu
B) İnsanın ancak toplu halde yaşayabileceği 
C) Kin ve nefretin toplumsal huzuru bozduğu
D) İnsanların toplumsal kurallara uyması gerektiği
E) Hakka riayet etmenin toplumsal huzur için elzem olduğu

8.  Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz

Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutum-
lardan hangisi olumlu karşılanamaz?

A) Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak
B) İşleri zorlaştırmaktan kaçınmak
C) Taassuptan uzak durmak
D) İnsanları ötekileştirmek 
E) Eleştirilere açık olmak 

9.  “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne 
de dağlarla boy ölçüşebilirsin.”

(İsrâ suresi, 37. ayet)

Bu ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Cimrilik yapmak
B) Büyüklük taslamak
C) Adaletsiz davranmak
D) Kin ve nefret beslemek
E) Toplumun huzurunu bozmak

10.  İslâm kelimesi kurtulmak, selâmete ermek ve barış yap-
mak gibi anlamlara gelen “selime” kökünden türemiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın kelime 
anlamıyla çelişmez? 

A) Kibir  B) Haset  C) Gıpta
D) Tecessüs  E) Suizan

11.   • “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık kurmayan ve 
kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.”

(Hadis-i şerif)
• “Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır; ama kim 

bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükâfatını Allah 
verir. Hiç şüphe yok ki O haksızlık edenleri sevmez.”

(Şûrâ suresi, 40. ayet)
• “Birbirinize nefret etmeyin ve düşmanlık beslemeyin. 

Birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey 
Allah’ın kulları kardeş olun. Bir Müslümanın (din) kar-
deşine üç günden fazla küsmesi helal değildir.”

(Hadis-i şerif)

Bu ayet ve hadislerden aşağıdaki sonuçların hangi-
sine varılamaz?

A)  İnsan, çevresiyle uyumlu bir hayat sürmelidir.
B)  İnsan kendisine yapılan haksızlıkları görmezden gel-

melidir.
C)  İnsanlarla iyi ilişkiler geliştirmek İslam’ın istediği bir 

tutumdur.
D)  Barış ve toplumsal huzurun korunmasına özen göste-

rilmelidir.
E)  İnsanlara iyilik yapmak, karşılığı Allah tarafından veri-

len bir erdemdir.

12.  Sünnet imiş, kâfir de olsa incitme sen, 
Huda şikâyetçidir, katı yürekli gönül incitenden. 
Hoca Ahmet Yesevi’nin bu beytinden;

 I.     Tercihlerinden dolayı insanlar yadırganmamalıdır.
 II.    Allah insanları hor görenlerden razı değildir.
 III.   Hz. Peygamber her insana değer vermiştir.

sonuçlarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.
D) II ve III.  E) I, II ve III.
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ÖZET 

1. DİNÎ YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ 

❖ Din; Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve 

doğruya yöneltmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. 

❖ Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onlara dünya ve ahiret mutluluğu 

sağlamaktır. 

❖ İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklıdır. İnsanın içinde bulunduğu 

psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar, onun din anlayışı üzerinde etkili olur. Bu durum, 

dinin farklı anlayış ve uygulama biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

❖ Din, Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahi mesajları içerirken din 

anlayışı bu mesajların insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve 

yorumlanma biçimlerini ifade eder. 

❖ Bundan dolayı din tek iken din anlayışları birden çok olabilir.  

❖ Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Dolayısıyla dinin yanlış anlaşılmasından 

kaynaklanan sorunlar, dine mâl edilemez. 

❖ İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir. 

❖ Mezhep: Hz. Peygamber’in vefatından sonra yeni gelişmelerle Müslümanlar arasında ortaya 

çıkan siyasi ve dinî sorunlar ile bu sorunlara üretilen çeşitli çözümler, farklı yorumların ortaya 

çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Yorum, ekol veya mezhep; dinin anlaşılması ve 

uygulanmasıyla ilgili olarak zamanla ortaya çıkan fikrî ve beşerî oluşumların genel adı olmuştur. 

 

❖ Farklılıkların Sebepleri 

▪ İnsan unsuru  

▪ Sosyal, kültürel ve coğrafi 

farklıklar 

▪ Dinî metinlerin 

yorumlanmasındaki 

farklılıklar. 

 

 

 

 

10. SINIF 5. ÜNİTE:  

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 
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İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler 

❖ İnsanların kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve 

beklentileri, dünyaya bakışları ve algılamaları 

birbirinden farklıdır. 

❖ Dolayısıyla insanın yapısındaki farklılıklar dini anlama 

ve açıklamalarına da yansır. Böylece çeşitli ekol ve 

mezheplerin ortaya çıkmasına neden olur. 

Sosyal Sebepler 

❖ Sosyal bir ortam içinde yaşayan insanın sürekli bir 

değişim ve yenilenme içinde olması kaçınılmazdır. 

❖ Mesela köy yaşamı ile şehir yaşamının sosyal yapısı 

birbirine benzemez. Bundan dolayı da şehir ve 

köylerdeki dinî hayat ve dinî anlayışların birbirinin aynı 

olmaması doğaldır. 

❖ Ayrıca, toplumları derinden etkileyen savaş, doğal afet, 

siyasi ve ekonomik krizler de çeşitli yorumların ortaya 

çıkmasında etkili olmuştur. 

❖ Sosyal hayatın kendine özgü yapısı her alanda olduğu gibi İslam düşüncesinde de farklı yorum 

biçimlerinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur 

Kültürel Sebepler 

❖ İslam dini kısa zamanda Arabistan Yarımadası’nın 

dışına yayıldı ve Suriye, İran, Irak, Mısır gibi 

bölgeler İslam coğrafyasının bir parçası haline 

geldi.  

❖ Bu bölgelerde yaygın olarak Hristiyanlık, 

Yahudilik, Mecusilik ve Zerdüştlük gibi inançlar 

hâkimdi. Dolayısıyla bazı Müslümanlar 

yaşadıkları coğrafyanın örf, âdet ve kültürlerinden 

etkilenerek İslam dininin anlaşılması, yorumlanması ve yaşanmasında farklı bir yaklaşım 

benimsediler. 

❖ Müslümanların yaşadığı bölgeler birbirlerinden tamamen farklı kültürel ortamlara sahiptir. Bu 

sebeple Müslümanlar aynı dinî sorunlara farklı çözümler üretmişlerdir. Ancak bu farklı çözümler 

dinin değişmez esaslarıyla ilgili değildir. 
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Coğrafî Sebepler 

❖ Hz Peygamber’in vefatından yarım asır geçmeden İslam coğrafyası fetihlerle birlikte farklı 

iklimlere sahip, çeşitli kültür ve dinlere mensup milletleri içine alan geniş topraklara ulaştı. 

❖ Coğrafi sebeplere dayanan yaşam biçimlerinde çeşitlilik; değişik yorum ve uygulamaların ortaya 

çıkmasının nedenlerindendir.  

❖ Mesela coğrafi sebeplere bağlı olarak kıyafet, yemek kültürü ve diğer alanlardaki çeşitlilik, İslam 

düşüncesine ait yorumlar üzerinde de etkisini göstermiştir. 

Siyasi Sebepler 

❖ İslam düşüncesinde birçok yorum farklılığının ortaya çıkmasının başlıca nedenlerinden biri de 

siyasi sebeplerdir. Siyasi sebepler dinin anlaşılması ve uygulanmasında doğrudan veya dolaylı 

olarak etkisini göstermiştir. 

❖ Mesela Hz. Peygamber’in vefatından sonra kimin halife olacağıyla ilgili tartışmalar, ileri sürülen 

görüşler ve her görüşün ayet ve hadislerle delillendirilmesi çabaları birçok mezhebi ortaya 

çıkarmıştır. 

❖ Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Aişe (r.a.) arasında meydana gelen Cemel Vakası ile Hz. Ali (r.a.) ve Muâviye 

b. Ebî Süfyan arasında meydana gelen Sıffın Savaşı; Haricilik ve Şiilik gibi siyasi itikadi ekollerin 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler 

❖ İslam’ın ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve hadisler dinî metinlerin başında yer alır. Ayet ve 

hadislerin tamamı anlam bakımından herkesin anlayacağı kadar açık değildir. Bu metinlerde 

geçen bazı kavram ve ifadeler farklı anlayış ve yorumların ortaya çıkmasında etkili olmuştur.  

 

❖ Mesela Kur’an’da bazı ayetlerde yer alan Allah’ın (c.c.) eli ve O’nun yüzü (zâtı) gibi ifadeler, 

bazı İslam âlimleri tarafından herhangi bir yoruma tabi tutulmadan Allah’ın (c.c.) insan gibi eli 

ve yüzü olduğu şeklinde anlaşılmış, kimi alimler de bu ifadeleri “Allah’ın (c.c.) kudreti” ve 

“Allah’ın (c.c.) zatı” şeklinde yorumlamayı tercih etmişlerdir. 
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❖ Te’vil: Birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin, İslam bilginleri tarafından içerdiği 

anlamlardan birinin tercih edilmesidir. 

❖ İslam düşüncesinin oluşmasında ve farklılaşmasında pek çok unsurun etkisi olmuştur. İslam’ın 

temel esasları konusunda mezhep imamları çoğunlukla Kur’an ve sünnet çizgisinde sabit kalarak 

yorumlar yapmayı amaçlamışlardır. 

❖ İslam dünyasında din anlayışındaki farklılıkları bir zenginlik olarak görmek gerekir. Çünkü 

yorum farklılıkları düşünce alanında bir dinamizme ve canlılığa neden olur. 

2. DİNÎ YORUMLARLA İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR 

❖ Din, sağlam temeller üzerine oturmuş bir ev olarak düşünülürse, mezhepler de o evin odası 

gibidir. 

❖ Dinin inanç, ibadet ve ahlak olmak üzere üç ana temeli vardır. 

❖ İnanç, insanın iç dünyasını kuşatır. 

❖ İbadetler: dış dünyasına yansır. Dinî hayatı daha bir görünür kılar.  

❖ Ahlak: Dinlerde inanç ve ibadet konularını tamamlayan unsurlar ise ahlaki hükümlerdir. Ahlak, 

insan davranışlarının temelini oluşturur. 

❖ İtikad / ç. Akaid = Dinlerin inanç sistemlerini ifade etmek üzere itikad veya akaid kavramları 

kullanılır. İslam dininin inanç esaslarını da İslam itikadı oluşturur.  

❖ Kelam: İslam itikadını delilleriyle savunan ilme kelam denmektedir. 

❖ Fıkıh: İslam’ın ibadet anlayışı ve prensipleri fıkıh terimiyle ifade edilir. Fıkıh ibadet hayatına 

dair prensipleri ele alır. 

❖ Mezhep: Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda 

kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemidir. 

❖ Günümüze kadar varlığını devam ettiren mezhepler genel hatlarıyla; itikadi-siyasi, ameli-fıkhi 

yorumlar olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 

❖ Fırka: siyasi ve itikadi mezhepler için kullanılan terimdir.  

❖ Siyasi-itikadi oluşumlar “fırka” olarak isimlendirilirken “mezhep” ise fıkhi oluşumlar için verilen 

bir isimdir. 
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3. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ VE SİYASİ YORUMLAR 

❖ Hz. Peygamber’in vefatından sonra yaşanan siyasi gelişmeler, dinî yorumların ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. 

❖ Başlangıçta siyasi yorum farklılıklarından kaynaklanan ihtilaflar zamanla bazı itikadi 

mezheplerin oluşmasına neden olmuştur. 

❖ İslam düşüncesinde inanç konularıyla ilgili olarak yapılan tartışmalar sonucunda ortaya çıkan ve 

en yaygın olarak bilinen itikadi siyasi mezhepler; Ehl-i Sünnet ve Şia’dır. 

 

Ehl-i Sünnet 

❖ Hz. Peygamber ile sahabenin, dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler Ehl-i 

Sünnet olarak tanımlanmıştır. 

❖ Hz. Peygamber hayattayken Ehl-i sünnet dahil hiçbir mezhep yoktu. İslam ve ona gönül 

verenlerin tümü için Müslüman kavramı kullanılmıştır. 

❖ Zamanla Müslümanlar arasında dinî konularla ilgili olarak bazı görüş farklılıkları ortaya çıktı. 

Haricilik, Mürcie, Mutezile ve Şia gibi bazı mezhepler, fikir ve tutumlarıyla ana bünyeyi ve 

çoğunluğu oluşturan Müslümanlardan farklılaşmışlardır. İşte bu gruplardan herhangi birine 

mensup olmayıp çoğunluğun temsil ettiği çizgiyi sürdürenler Ehl-i sünnet olarak 

isimlendirilmişlerdir. 

❖ Hasan Basri’nin (ö.110/728) fikirleri ehl-i sünnet 

düşüncesine öncülük ederken Ebû Hanife’nin (ö.150/767) 

inanç ve amel konusundaki görüşleri ise Ehl-i Sünnet’in 

şekillenmesinde etkili olmuştur. 

❖ Ehl-i sünnet İslam dininin temel inanç esaslarında genel 

olarak aynı düşündüğü hâlde bu inanç esaslarının 

yorumlanmasında ve açıklanmasında farklı görüşler 

benimseyerek kendi içerisinde Maturidilik ve Eşarilik 

olmak üzere iki ana ekole ayrılmıştır. 
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❖ Maturidilik: Ebû Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi es-Semerkandi’nin (ö.333/944) 

görüş ve düşünceleri çevresinde oluşmuş itikadi ekoldür. 

❖ Fıkıh konularında Hanefi mezhebinin görüşlerini kabul etmiştir. İmam Maturidi, inanç 

konusunda da Ebû Hanife’den etkilenmiş, onun eserlerinde geçen konuları ayrıntılarıyla 

açıklamıştır. Dinî konuları herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde aklî ve naklî delillerle 

ispatlamıştır. 

❖ Maturidilik, özellikle Türkler arasında tanınmış ve kabul edilmiştir. Bu mezhep Türkiye, Kuzey 

Afrika, Orta Asya, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Endonezya’yı kapsayan geniş bir coğrafyaya 

yayılmıştır. 

Maturidiliğin genel prensipleri şöyledir:  

▪ Allah (c.c.) vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur. İnsanın, akıl yoluyla Allah’ın (c.c.) varlığına 

ulaşması mümkündür. Çünkü Allah, insandan aklını kullanmasını, düşünmesini ve ibret 

almasını istemektedir.  

▪ Bunun için de akıl Allah’ı (c.c.) tanıma konusunda bağımsızdır ancak yükümlülük ifade eden 

hükümleri tanıma konusunda bağımsız değildir.  

▪ Allah (c.c.) her şeyi bir hikmet üzere yaratır. Hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır.  

▪ Kur’an-ı Kerim Allah (c.c.) kelamıdır ve Allah’ın (c.c.) kelam sıfatı onun zatıyla birlikte var 

olan ezeli bir  sıfattır. Kur’an’ın harfleri ve sesleri sonradan yaratılmıştır.  

▪ İnsanın fiilleri yaratma bakımından Allah’a (c.c.); kesb (kazanma) yönünden insana aittir. 

İnsana cüz’î irade verilmiştir. Bundan dolayı da insan tüm fiillerinden sorumlu olan bir 

varlıktır. 

▪ İnsan bir şeyi yapmak istediği zaman Allah (c.c.), bu fiilin gerçekleşmesi için kudret yaratır 

ve insan da bu kudretle o fiili gerçekleştirir. 

Eşarilik 

❖ Ebû’l-Hasen el-Eşarî’nin görüşleri çevresinde şekillenmiş olan bir yorum biçimidir.  

❖ Ebû’l-Hasen el-Eşarî, 873 yılında Basra’da doğmuş, 936 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. 40 

yaşına kadar Mutezile’nin görüşlerini savunmuştur. Hayatının sonraki kısmında ise Mutezile’nin 

görüşlerine açıkça karşı çıkmış, hadis ve sünneti merkeze alan bir yaklaşımı benimsemiştir. 

❖ Eşarilik, akılcı bakış açısına sahip olan ve bunu gereğinden fazla ön plana çıkaran Mutezile 

ekolüne bir tepki olarak varlığını devam ettirmiştir. 

Eşarilik’e göre  

▪ Allah’ın (c.c.) ahirette müminler tarafından görülmesi mümkündür ve görülecektir.  

▪ İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil ancak vahiy yoluyla bilinebilir.  

▪ Büyük günah işleyen dinden çıkmaz.  
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▪ Günahı karşılığında cehennemde kalır sonra cennete gider veya Allah (c.c.) isterse onu affeder. 

 

Şia 

❖ Şia, Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi (r.a.) ve ehl-i beytini halifeliğe (imamet) en 

layık kişi olarak gören ve onu meşru halife kabul eden; ondan sonraki halifelerin de onun 

soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adıdır. 

❖ Şiiler, imamet konusunu inanç esaslarından biri olarak kabul ederler. Onlara göre Hz. Ali’nin 

(r.a.) imameti hem ayetlerle hem de Hz. Peygamber’in vasiyetiyle sabit olmuştur. Dolayısıyla 

Hz. Ali’den (r.a.) önce hilafet makamına gelenlerin yönetimleri meşru değildir.  

❖ Şia düşüncesine göre Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber’den sonra insanların en üstünüdür. 

❖ Şia düşüncesine göre Hz. Ali (r.a.), Hz. Peygamber’den sonra insanların en üstünüdür. Başta 

Hz. Ali (r.a.) olmak üzere çocukları da imamete en layık olanlardır. Hz. Peygamber sağlığında 

Veda Haccı’ndan dönerken Gadîr-i Hum denen mevkide Hz. Ali’yi (r.a.) kendisinden sonra 

halife tayin etmiştir. 

❖ Çünkü halife tayini ümmetin istek ve seçimine bırakılacak kadar küçük işlerden değildir. Buna 

göre on iki imam, masum yani günahsızdır. Bu imamların sonuncusu olan Muhammed 

Mehdi’nin bir gün dünyaya döneceğine inanılır. 
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❖ İmamiye: Günümüzde Şiilik denildiği zaman genellikle İmamiye ekolü anlaşılır. Nas ve tayinle 

imam olanların sayısının on iki olduğuna inandıkları için “İsnâ aşeriyye” olarak da 

isimlendirilen İmamiye, İran’da resmî mezhep olarak benimsenmiştir 

❖ İmamiye ekolüne göre dinin temel esasları beştir. 

1. Tevhid 

2. Nübüvvet 

3. İmamet 

4. Ahiret 

5. Adalet  

 

❖ Zeydiyye: Şia’nın diğer önemli bir ekolü olan Zeydiye, İmamiye’nin dördüncü imamı Ali 

Zeynelabidin’in oğlu Zeyd’i imam kabul eder.  

❖ Bugün Yemen’de yoğun olarak yaşayan Zeydiler, imamet konusundaki bazı görüşleriyle diğer 

Şii fırkalardan ayrılırlar. 

❖ Zeydiyye’ye göre  

▪ Hz. Peygamber isim ve şahıs belirterek kimseyi imam olarak tayin etmemiştir.  

▪ Haşimoğullarına mensup, ilim, cesaret ve takva sahibi bir kimse imametini ilan ederek imamlığı 

hak etmiş olur.  

▪ Zeydiler, imamların hatasız ve günahsız olmadığına, sayılarının da on iki ile 

sınırlandırılmadığına inanırlar. 

4. İSLAM DÜŞÜNCESİNDE FIKHİ YORUMLAR 

❖ Fıkhi alandaki bu soru ve sorunlara çözüm bulabilmek için çalışan İslam âlimleri etrafında 

topluluklar oluşmuş böylece ameli fıkhi yorumlar ortaya çıkmıştır. 

❖ Halkın dinî uygulamalar konusundaki sorularına verilen cevaplar, zamanla sistemleşerek fıkhi 

mezhepleri oluşturmuştur. 

❖ Dinî uygulama alanında ayet ve hadislerin farklı yorumlanması ve ameli anlamda ortaya çıkan 

küçük farklılıklar İslam toplumu için önemli kolaylıklar sağlamıştır. 

❖ Dinin kesin hükümleri; beş vakit namaz, namazın farzları, oruç, zekât, hac gibi konular, Kur’an-

ı Kerim’de açıklanan ve ihtilaf konusu olmayan meselelerdir. 

Hanefilik 

❖ Hanefilik, İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin görüş ve düşüncelerine dayanan fıkhi ekolün adıdır. 

Ebû Hanife, kendinden önceki fıkhi görüş ve rivayetleri, dönemindeki şartları ve ihtiyaçları 

dikkate alarak değerlendirmiştir. 

❖ Rey Ehli: Ebû Hanife fıkhi içtihatlarda bulunurken akla ve akıl yürütmeye başvurması sebebiyle 

kendisine ve taraftarlarına rey ehli denilmiştir. 
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❖ Dinin genel ilkelerini, toplumun geleneklerini ve insan için faydalı olanı dikkate alarak yapmış 

olduğu içtihatlar, Hanefi mezhebinin yaygınlaşmasını sağlamıştır. 

❖ Ebû Hanife’nin önde gelen öğrencileri İmam Muhammed ve Ebû Yusuf gibi alimlerin, bu 

mezhebin gelişmesinde ve yayılmasında önemli katkıları olmuştur. 

❖ Hanefilik, günümüzde daha çok Türkiye, Balkanlar, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Irak, Suriye 

ve Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 

Malikilik 

❖ Malikilik, büyük hadis ve fıkıh âlimi olan Malik b. Enes’in görüşlerine dayanır. 

❖ Görüş ve uygulamalarında Kur’an, sünnet, sahabe ve tabiin sözlerine sırasıyla riayet eder. 

❖ Maliki mezhebinin en önemli özelliği, Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden daha 

fazla önem vermesidir.  Çünkü Hz. Peygamber, yaklaşık on yıl burada yaşamış, onların örf ve 

âdetlerinden dine aykırı olanları kaldırmış, bir kısmını düzeltmiş ve bazılarına da dokunmamıştır. 

❖ İmam Malik’in görüşleri Hicaz bölgesinde yayılmış, ardından öğrencileri aracılığıyla Mısır, 

Kuzey Afrika ve Endülüs’e taşınmıştır. İspanya’da kurulan Endülüs Emevi Devleti, bir dönem 

Malikiliği resmi mezhep olarak benimsemiştir. Günümüzde Maliki mezhebi Mısır, Tunus, 

Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 

Şafiilik 

❖ Şafii mezhebi, Muhammed b. İdris eş-Şafii’nin dinî yorum ve görüşlerini esas alır. 

❖ İmam Şafii, çok farklı coğrafyalarda bulunmuş ve karşılaştığı farklı problemlere cevap verme 

konusunda kendisinden sonraki âlimlere örnek olmuştur. Yaptığı yorumlar, karşılaşılan farklı 

sorunların çözümünde ufuk açıcı olmuştur. 

❖ İmam Şafii, fıkıh usulünün sistemleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Fıkıh usulü ilminin 

temel ilkelerini ortaya koyduğu “er-Risale” isimli kitabı günümüze kadar ulaşmış önemli 

eserlerdendir. Bu eseri kendisinden sonra gelen pek çok fıkıh âlimine kaynak olmuştur. 

❖ Şafii mezhebi, ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Filistin, Irak 

ve Endonezya gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 
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Hanbelilik 

❖ Hanbeli mezhebi, ünlü hadis ve fıkıh âlimi Ahmed b. Hanbel’in görüşlerini esas alır.  

❖ Hanbeli mezhebinin, dinî konularda hüküm verirken öncelikli kaynağı Kur’an, sonrasında ise Hz. 

Peygamber’in sünneti olmuştur. 

❖ Hanbelilik mezhebi, “Hakkında haram olduğuna dair kesin bir hüküm bulunmayan şey helaldir.” 

ilkesini esas alan bir yorum ve anlayışa sahiptir. 

❖ Bağdat’ta ortaya çıkan Hanbelilik, Ahmed b. Hanbel’in önde gelen öğrencileri tarafından İslam 

dünyasının diğer bölgelerine de yayılmıştır. Bu mezhep günümüzde daha çok Hicaz bölgesi, Irak, 

Suriye, Filistin ve Mısır’da yaygındır. 

Caferilik 

❖ Caferi mezhebi, İmam Cafer-i Sadık’ın inanç, ibadet ve muamelat konusundaki görüşlerini esas 

alan bir oluşumdur. Cafer-i Sadık, hadis ilminde otorite olarak kabul edilmiştir. İmam Malik ve 

Ebû Hanife ile görüş alışverişinde bulunmuş, fazilet ve takvasıyla tanınan bir kişi olmuştur. Bu 

özellikleri sebebiyle birçok âlimin ve Müslümanın saygı ve sevgisini kazanmıştır. 

❖ Caferilik, on iki imama inanmayı dinin asli bir hükmü olarak kabul eder. Caferiler, dinî konularda 

Kur’an-ı Kerim ve sünnetin yanı sıra masum kabul ettikleri on iki imamın sözlerini de delil olarak 

kullanırlar. 

❖ Günümüz İmamiye Şiası’nın ameli/fıkhi yorumu olan Caferilik; İran, Irak, Suriye, bazı körfez 

ülkeleri ile Afganistan ve Pakistan gibi yerlerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. 

Ülkemizin bazı yörelerinde de bu mezhebi benimseyen Müslümanlar yaşamaktadır. 

 

5. KUR’AN’DAN MESAJLAR: NİSA SURESİ 59. AYET 

❖ “Ey İnananlar! Allah’a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin. Eğer 

bir şeyde çekişirseniz, Allah’a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah’a ve Peygambere 

bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.” 
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İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 1

1.  İslam tarihinde ortaya çıkan problemlere âlimlerin çözüm 
üretmeye çalışması ve dine aykırı düşmeyen farklı bütün 
yorumlar hakikatin ortaya çıkmasına katkı sağlayan çaba-
lar olarak görülmelidir. Bunun için de İslam dünyasında or-
taya çıkan ve vahyin özüne ters düşmeyen tüm yorumlar, 
farklılıkları temsil eden bir kültürün zenginliği olarak görül-
meli ve hoşgörü temelinde değerlendirilmelidir.

Buna göre İslam düşüncesindeki farklı yorumlarla il-
gili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

A)  Kolaylık sağladığına
B)  İnsan ürünü olduğuna
C)  Din değil dinin yorumu olduğuna
D)  Düşünce zenginliğini gösterdiğine
E)  Sorunlara çözüm arayışı olduğuna

2.  Kur’an-ı Kerim’de;

• tek manalı olup yoruma ihtiyacı olmayan,
• manası başka bir açıklamaya ihtiyaç duyurmayacak öl-

çüde açık seçik

olan ayetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesânî  B) Muhkem  C) Mekkî
D) Müteşabih  E) Medenî 

3.  İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Din değil, dinin anlayışıdır.
B) Sorunlara çözüm arayışıdır.
C) Bir metodolojiye dayanan fikirlerdir.
D) İnsan kaynaklı olduğundan hata içerebilir.
E) Dört mezhebin ortaya çıkmasıyla son bulmuştur.

4.   • “Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü mi-
sali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya 
her şeyden daha çok düşkündür.”

(Kehf suresi, 54. ayet)
• “… Onun (Kur’an) bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar 

kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde 
sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel 
arzularına göre) te’vil etmek için ondaki müteşâbihlerin 
peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; 
bir de ilimde yüksek pâyeye erişenler. Derler ki: Ona 
inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız 
aklıselim sahipleri düşünüp anlar.”

(Âl-i İmrân suresi, 7. ayet)
Bu ayetlerde İslam düşüncesindeki yorum farklılıkla-
rına etki eden;

 I. insan yapısı,
 II. dini metinler,
 III. kültürel farklılık,
 IV. coğrafi farklılık

gibi faktörlerden hangilerine işaret edilmiştir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız IV.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) III ve IV.

5.  İslam düşüncesinde “dinin inanç esaslarını veya amelî 
hükümlerini anlama ve yorumlama konusunda kendine 
özgü yaklaşımlara sahip düşünce ekollerine” verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarikat  B) Mezhep  C) Hizb
D) Tasavvuf  E) Topluluk

6.  İmam Şafii, dönemin ilim merkezlerini gezerken gördü-
ğü farklı bölgelerin geleneklerini tanıdıkça daha önce bir 
konuyla ilgili verdiği bazı fetvalarını bulunduğu çevrenin 
şartlarına göre gözden geçirmiş ve fetvalarında değişik-
liğe gitmiştir.
Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)  Fetvaların her bölge için geçerli olması
B)  İslam’ın her kültüre özel ilkelerinin olması
C)  Doğruların kültürden kültüre farklılık göstermesi
D)  Âlimlerin yararlandıkları kaynakların farklı olması
E)  İslam’ın zaman ve mekâna göre yeniden yorumlan-

ması ihtiyacı

14
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

14

7.  Pek çok Arap kabilesi Arap yarımadasındaki çöllerde gö-
çebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata 
geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti.

Bu parçada İslam düşüncesindeki yorum farklılıkla-
rına etki eden;

 I. sosyal,
 II. coğrafi,
 III. insanın yapısı

gibi faktörlerden hangileri vurgulanmıştır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

8.  Peygamberimizin vefatından sonra kimin halife olacağıy-
la ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşün 
ayet ve hadislerle delillendirilmesi çabaları birçok mez-
hebin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına 
etki eden;

 I. siyasi,
 II. dini metinler,
 III. insanın yapısı,
 IV. kültürel farklılık

gibi faktörlerden hangilerine vurgu yapılmıştır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) II ve IV.

9.  Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslam düşünce-
sinde yorum farklılıklarının ortaya çıkmasının önce-
likli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İslam’ın farklı kültürel havzalara yayılması
B)  Müslümanların yeni problemlere çözüm arayışları
C)  Dinî metinlerin yapısı gereği yorumlanmaya açık oluşu 
D)  Müslümanların farklı düşünce sistemleriyle karşılaşması
E)  Problemlerin artık peygamber tarafından çözüleme-

yecek olması

10.  Müfessirler Kur’an’ın doğru anlaşılması ve yorumlanması 
için belli bir metodoloji geliştirmişlerdir. Öyle ki tefsir bu 
metodolojiye bağlı kalarak yapılabilir. Arapçanın çok iyi 
bilinmesi, ayetlerin nüzul sebepleri ve vahyin indiği dö-
nemin özelliklerinin iyi bilinmesi, ayetleri birbirleri ile bağ-
lantısını anlama faaliyeti bu metodolojinin ilkelerinden 
bazılarıdır. Dolayısıyla belli bir yönteme bağlı kalmadan 
yapılan yorumların sağlıklı olmayacağı gerçeği göz ardı 
edilmemelidir.
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  Müfessirde bulunması gereken niteliklerin neler olduğu
B)  Kur’an’ı doğru anlamanın nasıl gerçekleştirileceği
C)  Dinî metinleri anlamanın kolay olduğu
D)  Kur’an’ın doğru anlaşılması gerektiği
E)  Tefsir ilminin niçin gerekli olduğu

11.  Bir yolculukta sahabeden biri başından yaralanır. Yol es-
nasında gusül abdesti alması gerekir ve arkadaşlarına 
“Benim teyemmüm yapmam konusunda ruhsat olduğu-
nu düşünüyor musunuz?” diye sorar. Onlar da su varken 
teyemmüm edemeyeceğini, dolayısıyla bir ruhsat olma-
dığını söylerler. Bunun üzerine adam gusletmiş ancak 
yarası su alıp kötüleştiğinden dolayı ölmüştü. Durum 
Resulullah’a bildirilince onlara şöyle çıkışmıştı: “Onu öl-
dürdüler... Bilmiyorlarsa sorsalar ya! Muhakkak ki cehalet 
hastalığının ilacı sormaktır…” 
Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bir konuda hüküm vermek için o alanda uzman olmak 
gerekmez.

B) Dinin hükümleri hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.
C) Soru sormanın zamanı ve yeri iyi bilinmelidir.
D) Doğru uygulama doğru bilgiye bağlıdır.
E) Kişi bilmediğinden sorumlu değildir.
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İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 2

15

1.  Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında meydana gelen Basra savaşı ile 
Hz. Ali ve Muaviye bin Ebu Süfyan arasında meydana gelen 
Sıffin Savaşı’nda ölen ve öldürülen Müslümanların dünya ve 
ahiretteki durumlarının ne olacağıyla ilgili tartışmalar birtakım 
itikadi yorumların doğmasına zemin hazırlamıştır.

Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına 
etki eden faktörlerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A)  Siyasi sebepler
B)  Dini metinler
C)  İnsanın yapısı
D)  Kültürel farklılık
E)  Coğrafi etkenler

2.  “Halife’nin (devlet yöneticisi) masum (günahlardan ko-
runmuş) ve en üstün kişi” olması gerektiğini savunan 
siyasi-itikadi ekol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şafiilik  B) Hanbelilik  C) Eşarilik
D) Şiilik E) Maturidilik

3.  İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden 
biri de dini metinlerdeki bazı ifadelerdir.

Buna göre Ku’an’da geçen;

 I. “Allah’ın kudreti”, 
 II. “Allah’ın yüzü”,
 III. “Allah’ın eli”

gibi ifadelerden hangileri bunlardandır?

A) Yalnız II.  B) Yalanız III.  C) I ve II.
D) I ve II.  E) II ve III.

4.  İslam düşüncesinde mezhepler siyasi-itikadi ve ameli- 
fıkhi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrıma sebep olan du-
rum ise bu mezheplerin görüş belirttiği konulardır. İnanç 
alanıyla ilgili konularda düşünceler ileri süren mezhepler 
itikadi mezheplerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi amelî-fıkhî mez-
heplerden biri değildir?

A) Hanefilik B) Şiilik  C) Malikilik
D) Hanbelilik E) Şafiilik

5.   • Allah, ahiret gününde müminler tarafından görülebile-
cektir.

• Kendilerine dini tebliğ ulaşmayan kimseler, akıllarıyla 
Allah’ı bulmak ve iman etmekle yükümlü değildir.

• Ahiret hayatıyla ilgili konular ancak vahiyle bilinir ve akıl 
ise bunların imkân dâhilinde olduğunu kabul eder.

• İyi ve kötü, güzel ve çirkin akıl ile değil vahiyle biline-
bilir. Bir şey Allah emrettiği için güzel, yasakladığı için 
çirkindir.

Temel görüşlerinden bazıları verilen bu itikadi ekol 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maturidilik  B) Şia C) Eşarilik 
D) Zeydilik  E) İmamiye

6.  Akla değer veren bir âlimdir. Bu sayede akıl ve nakil (ayet ve 
hadisler) arasında kendine has bir denge kurmuştur. İmam-ı 
Azam Ebu Hanife’nin anlayışı doğrultusunda gelişen yorum 
biçimini sistemleştirerek bu düşünceye itikadi alanda yeni 
bir boyut kazandırmıştır. Kurduğu ekolün bazı görüşleri şu 
şekildedir: İman, dil ile ikrar ve kalp ile tasdikten ibarettir. 
Amel imana dâhil edilemez. Çünkü yüce Allah, Kur’an’ın bir-
çok ayetinde iman ve amele ayrı ayrı değinmiştir.

Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Caferi Sadık  B) İmam Mâlik  C) İmam Eş’ari
D) İmam Matüridî  E) İmam Şafii
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

15

7.   • Görüş ve uygulamalarında tabiin sözlerini de kaynak 
kabul eder.

• Medine halkının uygulamalarına diğer mezheplerden 
daha fazla önem verir.

• Günümüzde Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da 
yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.

• Dinin doğru anlaşılmasında, Hz. Peygamberin dene-
timinden geçtiği için Medine halkının örfü öncelikli bir 
konuma sahiptir.

Bu bilgiler aşağıdaki amelî-fıkhî yorumlardan hangi-
sine aittir?

A) Şafilik  B) Malikilik  C) Caferilik
D) Hanefilik  E) Hanbelilik

8.  Amelî-fıkhî yorumların önderlerinin telif ettiği bazı 
eserler şunlardır:
• Muvatta
• er-Risale
• el-Müsned
• Fıkhu’l-ekber

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin eseri burada veril-
memiştir?

A) İmam Şafii 
B) Ebu Hanife
C) İmam Malik 
D) Cafer-i Sadık
E) Ahmed bin Hanbel

9.  Amelî-fıkhî yorumlarla ilgili aşağıdakilerden hangi-
sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Peygamberimizden sonra ortaya çıkan problemlere 
çözüm arayışları sonucu oluşmuşlardır.

B) Caferilik, problemlerin çözümünde diğer dört mez-
hepte kullanılmayan deliller kullanmıştır.

C) İslam düşünce tarihinde günümüze ulaşmayan amelî-
fıkhî yorumlar da ortaya çıkmıştır.

D) Farklılık, problemlere çözüm üretme yöntemlerinden 
ileri gelmiştir.

E) Her amelî-fıkhî yorumun takip ettiği ayrı bir siyasi-iti-
kadi yorum vardır.

10.  Hz. Peygamberin vefatından sonra zamanla ortaya çıkan belli 
görüş ve düşünceler çerçevesinde farklı din anlayışları oluş-
muştur. Bu farklı anlayışlar dinin kendisi değil onun bir yoru-
mu olarak kabul edilmiş ve bu kabul dolayısıyla Müslüman 
toplumlarda canlı bir düşünce ortamı oluşmuştur.

Bu parçada, İslam düşüncesindeki yorumlarla ilgili; 

 I. Farklı yorumların kaynağının Kur’an ve sünnet oldu-
ğuna,

 II. Farklı dini yorumların fikri bir zenginlik olduğuna,
 III. Din ve din anlayışının birbirinden farklı olduğuna

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B Yalnız II. C) I ve II.
D) II ve III.    E) I, II ve III.

11.  Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeple-
re bağlı olarak ayet ve hadislerin yorumlarından ortaya 
çıkan farklı görüş ve düşünceler farklı din anlayışlarını 
oluşturmuştur. Bu anlayışlar ilk zamanlarda dağınık bir 
şekilde kendini göstermişse de sonraları her anlayış ken-
dine has bir yöntem geliştirerek sistemleşmiştir.

İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini anlayışlara 
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din B) İçtihat  C) Mezhep
D) Tasavvuf E) Tarikat

12.  Mezhepler;

• Allah’ın varlığı ve birliği hususunda,
• Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliği konusunda,
• Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz 

olduğu hususunda ittifak etmiştir.

Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki 
yargıların hangisine varılabilir?

A) Dinin temel ilkelerinde ihtilaf edilmemiştir.
B) İhtilaflar daha çok fıkhî konularda ortaya çıkmıştır.
C) İnanç konusunda konuşmaktan uzak durulmuştur.
D) İnançla ilgili hususlarda hiçbir fikir ayrılığı olmamıştır.
E) Farklı fikirler kendilerini ifade etme imkânı bulamamıştır.
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İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 3

16

1.  Sözlükte “bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinleme-
sine kavramak” anlamına gelen fıkıh kelimesi İslam’ın ilk 
dönemlerinde aynı anlamlarda kullanılmıştır. Ancak Kur’an 
ve hadisin İslam toplumunun iki temel bilgi kaynağı olma-
sı sebebiyle kelime, genelde Kur’an ve hadis merkezli dini 
bilgiyi ve anlayışı ifade etmektedir. İslam toplumunda dini 
bilginin gelişip alt ilim dallarının oluşmasına paralel olarak 
fıkıh, hicri II. yüzyılın sonlarından itibaren İslam’ın uygulan-
masına dair çözüm üretme anlamında sistemli bir ilim haline 
gelmeye başlamıştır. Sonuç olarak fıkıh, İslam’ın bireysel 
ve toplumsal hayata dair amelî hükümlerini bilmeyi ve bu 
konuyu inceleyen ilim dalını ifade eden bir terim olmuştur.

Bu parçadan fıkıh kavramıyla ilgili aşağıdaki sonuç-
ların hangisine varılamaz?

A)  İslam düşüncesinde ortaya çıkan ilk ilim dalıdır.
B)  Kur’an ve sünnete bağlı dini bir anlayışı ifade eder.
C)  İslam’ın amelî yönüyle ilgili bir ilim dalının adı olmuştur.
D)  İslam’ın uygulama alanına dair geliştirilen çözümleri 

kapsar.
E)  İlim dalı olarak Hz. Peygamberden çok sonraları sis-

temleşmiştir.

2.  İslam toplumunda ortaya çıkan problemlere fıkıh ilmi 
çözüm üretirken; 

 I. kıyasa başvurmak,
 II. icmayı dikkate almak,
 III. Roma hukukunu incelemek

gibi yollarından hangilerine başvurmuştur? 

A) Yalnız II.  B) Yalnız III.  C) I ve II.
D) I ve III.    E) I, II ve III.

3.  Dini ve siyasi liderliğin en üst makamına imamet denir. 
Hz. Peygamberin vefatından sonra bu makamın Hz. 
Ali’nin hakkı olduğunu ileri süren siyasi-itikadi ekol bu ko-
nuyu dinin temel ilkesi olarak görmüştür.

Bu parçada sözü edilen siyasi-itikadi ekol aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hanefilik B) Eşarilik C) Malikilik
D) Şia E) Maturidilik

4.  Asıl adı Muhammed bin İdris’tir. Dönemin birçok ilim mer-
kezlerini gezen ve buralardaki gelenekler hakkında bil-
gi sahibi olmuştur. Bazı fetvalarını, bulunduğu çevrenin 
şartları doğrultusunda zaman zaman gözden geçirmiştir. 
Bundan dolayı da onun Bağdat’ta bulunduğu dönemde 
yaptığı içtihatlar için “eski görüşü”, Mısır’daki içtihatları 
için de “yeni görüşü” tabirleri kullanılmıştır.

Kendi adıyla bir fıkhî-amelî mezhep bulunan bu âlim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ebu Hanife
B)  İmam Şafii 
C)  İmam Malik 
D)  Cafer-i Sadık
E)  Ahmed bin Hanbel

5.  Aşağıdakilerden hangisi Caferilikle ilgili yanlış bir 
bilgidir?
A) Günümüzde İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye’de ya-

şayan Müslümanlar arasında yaygındır.
B) Namazda Kunut okumak ve ayaktayken elleri aşağı-

ya salıvermeyi sünnet kabul ederler.
C) Her Müslümanın, dinî konularda içtihat edebilecek bir 

düzeye ulaşmasını zorunlu görürler. 
D) Cafer-i Sadık’ın inanç, ibadet ve muamelat konusun-

daki görüşlerini esas alan bir oluşumdur.
E) Kur’an-ı Kerim ve sünnetin yanı sıra masum kabul 

edilen on iki imamın sözlerini de delil kabul ederler.

6.  İslam düşüncesinde;
 I. meleklerin var olduğu,
 II. namazın kılınma şekli,
 III. orucun başlangıç ve bitiş vakti

konularından hangilerinde görüş ayrılığı olduğu söy-
lenebilir?

A) Yalnız II.  B) Yalnız III.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  Kur’an, insanları düşünüp araştırmaya teşvik etmiştir. Hz. 
Peygamber de kesin hüküm bildiren ayetler dışındaki ko-
nularda farklı düşünce ve yorumlara açık olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu 
olamaz?

A)  Bağnazlığın artması
B)  Hoşgörünün yaygınlaşması
C)  Bilimsel çalışmaların gelişmesi
D)  Düşünce zenginliğinin oluşması
E)  Din anlayışında farklılıkların doğması

8.  İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklı dini yo-
rumlar genel olarak değerlendirildiğinde bu yorum-
larla ilgili,

 I. Evrensel ilkeler haline gelmişlerdir.
 II. Sorunlara çözüm arayışının sonucudur.
 III. Farklı yorumlar dinin kendisini de etkilemiştir.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.  C) I ve III.
D) II ve III.  E) I, II ve III.

9.  İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Dinin yalnızca uygulamayla ilgili konularını kapsa-
maktadır.

B) Vahye uyumlu her farklı yorum düşünsel bir zenginliktir.
C) Tutarlı bir düşünce sistemine sahip olan fikrî ekollerdir.
D) Siyasî-itikadî ve amelî-fıkhî gibi çeşitleri vardır.
E) İnsan ürünü olup değişim ve gelişime açıktır.

10 ve 11. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

İslam’ın ilk yıllarında Müslümanlar, dinî konularla ilgili so-
runlarını Hz. Peygambere danışıyorlardı. Hz. Peygamberin 
vefatından sonra İslamiyet, Arap Yarımadası dışındaki böl-
gelere yayıldı. Böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf 
ve âdetlere mensup insanlarla karşılaştılar. Bu durum, yeni 
sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Evrensel bir dinin 
mensubu olmak bu sorunların üstesinden gelmeyi zorunlu 
kılıyordu. Bu aşamada Müslüman bilginler birtakım farklılık-
larla beraber, İslam’ın temel kaynakları Kur’an ve sünneti 
yorumlayarak oradan ilkeler çıkarıp bu ilkeler çerçevesinde 
karşılaştıkları sorunları çözmeye çalışmışlardır.

10.  Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Farklı kültürlerin Müslümanların dinî anlayışlarına etki 
ettiği

B) Hz. Peygamberin rehberlik görevini hakkıyla yerine 
getirdiği

C) İslamiyet’in farklı coğrafyalara ulaşmasının birtakım 
sorunlara yol açtığı

D) Müslüman âlimlerin yeni durumlara İslami anlayışa 
uygun çözüm ürettiği

E) Hz. Peygamberin ortaya koyduğu çözümlere Müslü-
manların itiraz etmediği

11.  Bu parçada İslam düşüncesinde yorum farklılıklarına 
etki eden,

 I. Coğrafi,
 II. Kültürel,
 III. İnsanın yapısı

gibi sebeplerden hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II.
D) II ve III.  E) I, II ve III.
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10. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

Test 1 1. D 2. A 3. E 4. C 5. E 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E 11. B
Test 2 1. A 2. B 3. C 4. A 5. A 6. D 7. B 8. C 9. C 10. A
Test 3 1. C 2. D 3. E 4. A 5. D 6. C 7. E 8. C 9. D 10. E 11. B 12. C
Test 4 1. A 2. D 3. E 4. B 5. D 6. E 7. E 8. A 9. C 10. E 11. D 12. C
Test 5 1. B 2. D 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. A 9. C 10. D
Test 6 1. D 2. C 3. E 4. B 5. A 6. D 7. C 8. B 9. D 10. E 11. A 12. B
Test 7 1. B 2. D 3. C 4. E 5. A 6. B 7. C 8. B 9. A 10. D 11. A 12. E
Test 8 1. C 2. B 3. A 4. E 5. D 6. E 7. C 8. E 9. B 10. D 11. C
Test 9 1. E 2. A 3. C 4. D 5. B 6. B 7. E 8. A 9. C 10. B 11. D

Test 10 1. E 2. B 3. A 4. C 5. D 6. E 7. B 8. D 9. A
Test 11 1. B 2. D 3. E 4. A 5. C 6. D 7. D 8. A 9. C 10. E 11. B 12. D
Test 12 1. E 2. A 3. B 4. A 5. E 6. D 7. C 8. E 9. C 10. B 11. B 12. D
Test 13 1. E 2. B 3. D 4. C 5. C 6. E 7. B 8. D 9. B 10. C 11. B 12. E
Test 14 1. A 2. B 3. E 4. C 5. B 6. E 7. C 8. C 9. E 10. B 11. D
Test 15 1. A 2. D 3. E 4. B 5. C 6. D 7. B 8. D 9. E 10. D 11. C 12. A
Test 16 1. A 2. C 3. D 4. B 5. C 6. D 7. A 8. B 9. A 10. D 11. C
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