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9. SINIF KONULARI
1. Ünite: BİLGİ VE İNANÇ

 İslam’a göre bilgi kaynakları: Akıl, Vahiy ve Duyular (Vahiy – Selim Akıl – Salim Duyular)

 Zan: Şüphe, tereddüt, şek, sanma, sanı. Hakkında kesin bilgi olmayan şeyler.

 Mütevatir Haber: Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği

haberlere mütevatir haber denir.

 İslam’da doğru bilginin (yakîn) aşamaları şunlardır:

1. İlme’l-yakîn: Bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgidir.

2. Ayne’l-yakîn: Bir şey hakkında duyularımızla bizzat elde ettiğimiz kesin bilgidir.

3. Hakka’l-yakîn: Bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir.

 İslam’da doğru bilginin (yakîn) aşamaları şunlardır:

1. İlme’l-yakîn: Bir şey hakkında habere dayalı olarak bize ulaşan kesin bilgidir.

2. Ayne’l-yakîn: Bir şey hakkında duyularımızla bizzat elde ettiğimiz kesin bilgidir.

3. Hakka’l-yakîn: Bir şeyi bizzat yaşayarak elde ettiğimiz kesin bilgidir.

 Taklidî iman: Araştırmadan ve delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana

taklidî iman denir.

 Tahkikî iman: Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir.

 İcmalî iman: Ayrıntıya girmeden toptan kabul etmek demektir.

2. Ünite: DİN VE İSLAM

 Tevhid: Allah’ın bir ve tek olma inancı.

 Fıtrat: Sözlük anlamı: İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, huy, karakter, tabiat.  Dini terim

anlamı: Allah’ın, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile

yaratması. Haniflik

 İman: Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğuna ihlasla (samimiyetle) inanıp Hz. Muhammed’in (s.a.v.)

peygamberliğini kabul etmek, onun Kur’an-ı Kerim aracılığıyla getirdiklerine inanmak ve bunlara

teslim olmaktır. Bu inanca sahip kimseye mümin denir.

 İslam: Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in getirdiklerinin hepsini kalp ile tasdik edip dil

ile söyleyerek Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaktır. Bu şekilde yaşayan

kişilere Müslüman denir.

 Esma-İ Hüsna: Kur’an’da yer alan Allah’ın isimlerine denir.
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3. ÜNİTE: İSLAM VE İBADET

 Salih Amel: İslam’a göre Allah’ın (c.c.) rızasını kazanma niyetiyle yapılan her güzel iş ve davranış

salih amel olarak nitelendirilir ve ibadet sayılır.

 Mükellef: Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye

mükellef denir.

 Mükellef ve Ef’al-i Mükellefin: Mükelleflerin Fiilleri demektir. Dinen yükümlü sayılan insanların

davranışları ve bunlarla ilgili hükümler anlamındadır.

 Farz: Dinin mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği iş ve davranışlar

anlamındadır. İkiye ayrılır.

1. Farz-ı ayn; dinen sorumlu sayılan her Müslümanın yapması gereken davranışlardır. Beş vakit

namaz, Ramazan orucu, zekât ve hac ibadetleri farz-ı ayndır. Farz-ı ayn olan amelleri terk etmek

haramdır ve terk edenler günah işlemiş sayılırlar.

2. Farz-ı kifâye: ise bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğu kalkan

davranışlardır. Cenaze namazı, İlim öğrenmek ve öğretmek, iyiliği emredip kötülükten

sakındırmak, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek, toplum için zaruri meslekleri icra etmek de farz-ı

kifayedir.

 Bazı işleri yapmak farz olduğu gibi bazı işleri de yapmamak farzdır. Mesela Allah’ın (c.c.) haram

kılmış olduğu içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak, yalan söylemek gibi davranışları

yapmamak farzdır.

 Vacip: yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten daha kuvvetli olan dinî hükümlere

denir. Ramazan’da verilen fıtır sadakası, vitir ve bayram namazları ile kurban kesmek vaciptir.

 Sünnet: Sözlükte yol, âdet, gidişat, huy, karakter, tavır, davranış gibi anlamlara gelir. Terim olarak

ise Hz. Peygamber’in farz ve vacip dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği davranışlar

anlamındadır. İkiye ayrılır.

1. Sünnet-i müekkede: Hz. Peygamberin farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk ettiği

iş, davranış ve ibadetlerdir. Sabah namazının sünneti, öğle namazının ilk ve son sünnetleri,

namazları cemaatle kılmak, ezan, kamet, selamlaşmak, dişleri temizlemek gibi davranışlar sünnet-i

müekkededir.

2. Sünnet-i gayr-i müekkede: Hz. Peygamberin bazen yapıp bazen terk ettiği iş, davranış ve

ibadetlerdir. İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri sünnet-i gayr-i müekkededir.

 Mendup / Müstehap: Yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terkedilmesi

kınanmayan işleri ifade eder. Kuşluk ve teheccüd gibi nafile namazlar, Ramazan dışında tutulan

nafile oruçlar menduptur. Farz, vacip ve sünnet dışında kalan Hz. Peygamberin yapılmasını tavsiye

ettiği güzel davranışlara mendup yerine müstehap da denir.
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 Mubah: Dinî bir terim olarak ise mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller anlamına 

gelir. Mübah, helal ve caiz kavramlarıyla birlikte kullanılır. Yenilmesi, içilmesi, kullanılması veya 

yapılması ayet ve hadislerle yasaklanmamış olan şeyler mubah, helâl ve caizdir. 

 Caiz: dinen veya hukuken yapılmasına müsaade edilen fiiller demektir. 

 Helâl: haramın karşıtı. İzin verilmiş, hakkında bir yasaklama ve kısıtlama bulunmayan davranışları 

ifade eder.  

 Helâl, caiz ve mubahla eş anlamlı olmakla birlikte daha çok haramın zıt anlamlısı olarak kullanılır. 

 Haram: Allah’ın (c.c.) kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlar demektir. 

 Mekruh: İslam’a göre haram olmadığı halde istenmeyen, hoş görülmeyen söz ve davranışlardır. 

Mekruhtaki yasaklık haramdaki kadar kesin ve bağlayıcı delillere dayanmaz. Ancak bu durum, 

mekruhun işlenebileceği anlamına da gelmez.  İkindi namazından sonra, güneşin batmasından az 

önce nafile namaz kılmak, soğan, sarımsak yiyerek camiye gitmek, abdest alırken suyu israf etmek 

gibi fiiller mekruhtur. 

 İslam’da İbadetlerde Temel İlkeler 

o Kur’an ve Sünnete Uygunluk 

o Niyet 

o İhlas 

4. ÜNİTE: GENÇLİK VE DEĞERLER 

 Değer: bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi 

ögelerin bütününü ifade eder. 

 Maddi değerler: Bir toplumun kültürel, tarihî ve bilimsel ürünlerini içerir. Bir topluma ait binalar, 

giysiler, araç-gereçler bu tür değerlere örnektir. 

 Manevi Değerler: Bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları; duygu, düşünce ve davranışlarıdır.  

 Adalet: Doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, 

tarafsızlık gibi anlamlara gelen adalet, sosyal yapıyı şekillendiren temel değerlerdendir. 

 Hikmet: Bilgelik, yerindelik, isabet etmek ve uygunluk anlamlarına gelen hikmet temel 

değerlerden biridir. İnsanın Allah’ı (c.c.) gereği gibi bilmesi ve kişiyi cahilce davranışlar 

yapmaktan alıkoyması sebebiyle bilgelik olarak da anlamlandırılmıştır. 

 İffet: Haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma anlamlarına gelir. İnsanların ahlak 

kurallarına bağlı kalarak namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması yanında nefsin aşırı istekleri 

karşısında ölçülü davranması iffet kapsamında değerlendirilir. 

 Şecaat: yiğitlik, kahramanlık, cesaret gibi anlamlara gelmektedir. İslam dini, Müslümanların 

canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur davranmalarını ister. 

5. ÜNİTE: GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 

 Kültür: Toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin bütünüdür.  
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 Medeniyet: Medeniyet, farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur ve evrensel bir nitelik taşır. 

Örneğin; Türk, Fars ve Arap kültürü birbirlerinden farklı olsa da her biri İslam medeniyetinin bir 

parçasıdır.  

 Hicaz Bölgesi: Mekke, Medine, Taif Bölgesi 

 Kudüs Bölgesi: Filistin ve İsrail topraklarının bulunduğu bölgedir. Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. 

Yakup, Hz. Davud, Hz. Süleyman ve Hz. İsa  bu peygamberlerdendir. Kudüs, Hz. Ömer’in 

halifeliği sırasında fethedilmiş ve İslam topraklarına katılmıştır. Mescid-i Aksa burada yer alır. 

 Şam ve Bağdat Bölgesi: Dımaşk olan Şam şehri, Şam beldeleri (Bilâd-ı Şam) olarak bilinen 

Suriye, Filistin, Lübnan ve Ürdün bölgelerinin merkezidir. 

 İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi: Afganistan, Tacikistan ve İran gibi 

ülkelerin topraklarında yer alan bu bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır. 

  Hint Alt Kıtası: Hindistan ve Pakistan’ı kapsayan bu bölge İslam medeniyetinin izlerini taşır. 

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan, Endonezya ve Pakistan’dan sonra 

dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülkedir.  

 Anadolu ve Balkanlar: Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya 

 Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip): Mısır, Libya, Fas, Tunus ve Cezayir 

 Endülüs: İspanya ve İber yarımadası (Kurtuba Camii ve Elhamra Sarayı) 

 

10. SINIF KONULARI 
10. SINIF 1. ÜNİTE: ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 

 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. 

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

düşünceden hareketle ispatlamaya çalışır 

Allah’ın Sıfatları: Zâtî ve Subûtî olarak iki çeşittir. 

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. 
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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. 

 Esma-ül Hüsna: Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine denir. 

 Allah (c.c.) ile irtibat yolları: Yüce Allah da insanın kendisiyle irtibat kurmasını istemektedir. 

İnsanın Allah’la (c.c.) irtibatı dua, ibadet, tövbe ve Kur’an okuma gibi yollarla gerçekleşir. 

10. SINIF 2. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 

 Hz. İbrahim: Allah’ı aklı ile bulmuştur. Putları kırıp baltayı en büyük putun üstüne asmış ve 

kavmine ders vermiştir. Tevhid inancını kabul etmeyen kişiler tarafından ateşe atılmış aa ateş onu 

yakmamıştır. Urfa, Kudüs, Mısır ve Arabistan bölgesinde yaşamıştır. Oğlu İsmail ile birlikte Kabe’yi 

inşa etmiştir. 

 Ashab-ı Kehf: 7 uyurlar olarak bilinirler. Putperest bir kavmin içinde olmasına rağmen Allah’ın 

(c.c.) varlığına ve birliğine inanmış, bu inançlarını açıkça dile getirerek içinde bulundukları topluma 

karşı çıkmışlardır. Toplum tarafından öldürülmek istenmiş ama bir mağaraya sığınıp orada 309 sene 

uykuda kalmışlardır. Rablerine inanmış gençler” şeklinde söz edilmektedir. 

 Hz. Musa: Annesi tarafından öldürülme korkusu yüzünden küçük bir sala konulmuş ve Firavun’un 

sarayında büyümüştür. Gençliğinde Medyen bölgesine geçmiş, yolda Hz. Şuayb’ın kızlarına yardım 

etmiş orda uzun süre kalmıştır. Mısır’a dönüş yolunda kendisine peygamberlik verilmiştir. 

 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. Ahlakını koruduğu için yedi yıl zindanda kalmıştır.  

 Hz. Muhammed: Gençliğinde toplumun en güvenilir kişisi anlamında el- Emin lakabını almıştır. 

Toplum içindeki haksızlıkları önlemek için kurulan Hilfu’l-fudûl (Erdemliler Topluluğu) 

cemiyetine üye olmuştur.  
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HZ. MUHAMMED VE GENÇLER 

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

 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. Peygamberimizin 

damadıdır. 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. Hz. Ali’ye (r.a.) savaştaki cesaret ve 

kahramanlığından dolayı “Haydar-ı Kerrâr” (döne döne saldıran) ismi verilmiştir. 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.  

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, 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. 
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Genç Bir Yönetici: Muaz b. Cebel 

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

şekilde yer aldı. 

 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.  

 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. 

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.  

 Hicret sırasında Hz. Muhammed ev Hz. Ebu Bekir’e erzak ve su taşımıştır. 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.  

 

7



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.  

 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. 

10. SINIF 3. ÜNİTE: DİN VE HAYAT 

 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: 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 

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

okuldaki öğrenci sayısı kimi zaman dört yüzü bulmuştur. 

 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. 

 İmaret veya imarethane: Osmanlı Devleti döneminde yoksullara yardım amacıyla oluşturulan hayır 

kurumları 

 Külliye: İçinde cami, medrese ve imaretlerin olduğu toplu yapılara denir. 

 İslam’ın etkisiyle oluşan edebiyat ürünleri: 

 Türk halk edebiyatında: İlahi, Nefes, Nutuk, Devriye, Şathiye 

 Divan edebiyatında: Mevlit, Miraciye, Tevhit, Naat, Hİlye 

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

kazanan güzel yazı (hüsnü hat) sanatıdır. 

 Tezhib: Altınla süslemek anlamına gelir. Bir çeşit süsleme sanatıdır. Daha çok yazıların yer aldığı 

sayfa kenarlarını süslemede kullanılmıştır. 

 Ebru: Hazırlanmış boyaların öd ve su ilavesiyle ayarlarının yapıldıktan sonra yoğunlaştırılmış su 

üzerine serpilip kâğıda transfer edilmesiyle oluşan bir sanattır. 
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 Minyatür:  bir tür resim sanatıdır. Minyatür sanatının sanatçılarına “nakkaş”, atölyelerine de 

“nakkaşhane” denilmektedir. İslam dünyasında resim denilince minyatür akla gelir. 

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

 İslam dinin korumaya aldığı beş temel değer: Can, Akıl, Mal, Nesil, Din 

10. SINIF 4. ÜNİTE: AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 

İslam ahlakında yerilen bazı davranışlar:  

 Yalan: Gerçeğe aykırı konuşmak 

 İftira: Birine haksız yere suç atmak 

 Gıybet: Arkadan konuşma, dedikodu 

 Haset: Kıskançlık ve çekememek. Tersi ise imrenmektir. 

 Suizan: Kişi hakkında bilgi olmadan olumsuz düşünmek. Olumlu düşünmeye Hüsnüzan denir. 

 Hile: kandırmak 

 İsraf: Gereksiz, ölçü dışı davranışlarda bulunmak ve harcama yapmak. 

Tutum ve Davranışlarda Ölçülü Olmak: 

 Erdem: Ölçülü olmak da dengeli hareket etmek ve aynı zamanda tutum ve davranışlarda aşırılıktan 
uzak durmaktır. 

 İtidal: Orta yolu tercih etmek aşırılıktan uzak durmak demektir. 

10. SINIF 5. ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ 
YORUMLAR 

 

 Din; Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve 

doğruya yöneltmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür. Din anlayışı bu mesajların insanlar 

tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimlerini ifade eder. 

 Mezhep: Yorum, ekol veya mezhep; dinin anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili olarak zamanla 

ortaya çıkan fikrî ve beşerî oluşumların genel adı olmuştur. 

 Farklılıkların Sebepleri 

 İnsanın bireysel farklılıkları 

 Sosyal, kültürel, s ve coğrafi farklıklar 

 Dinî metinlerin yorumlanmasından kaynaklı farklılıklar 

 Siyasi Nedenler 

Dinî Yorumlarla İlgili Bazı İlim Dalları 

 İtikad (Çoğulu Akaid): Dinlerin inanç sistemlerini ifade etmek üzere itikad veya akaid kavramları 

kullanılır. İslam dininin inanç esaslarını da İslam itikadı oluşturur.  
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 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. 

İSLAM DÜŞÜNCEDİNDE DİNİ YORUMLAR 

YORUM 

BİÇİMLERİ 
EHLİ SÜNNET ŞİA / ŞİİLİK 

İTİKADİ / 

İNANÇLA İLGİLİ 

 Maturidilik  (İmam Maturidi) - Kitabü’t-Tevhid 

 Eşarilik (İmam Eşari) 

 İmamiye 

 Zeydiye 

FIKHİ / 

İBADETLERLE 

İLGİLİ 

 Hanefilik (İmamı Azam Ebu Hanife) 

 Şafilik (Muhammed. İdris İmam Şafii) – Er-Risale 

 Malikilik (İmam Malik) - Muvatta 

 Hanbelilik (Muhammed b. Hanbel) - Müsned 

 Caferilik   

(Cafer es-Sadık) 

 

TASAVVUFİ / 

AHLAKLA İLGİLİ  

 Yesevilik (Ahmet Yesevi) – Divanı Hikmet 

 Kadirilik (Abdülkadir Geylani) 

 Mevlevilik (Mevlana) - Mesnevi 

 Alevilik – Bektaşilik (Hacı Bektaşı Veli) – Makalat 

 Yunus Emre - Divan ve Risâletü'n-Nushiyye  

 Rİfailik (Ahmed er-Rifâî)  

 

 

DİĞER 
 Ahi Evran, Ahilik Teşkilatının kurucusudur. Esnaf ve 

Sanatkarlar odasının ilk şeklidir. (TYT 2021 sorusu) 
 

Not: Ahilik ahlaki temellere dayanmasına rağmen tasavvufi yorumdan ziyade sosyal bir teşkilat olarak 

değerlendirilmelidir. Bundan dolayı TYT – AYT sorularında bu fark ile ilgili sorular gelebilir. 
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11. SINIF KONULARI 
11. SINIF 1.ÜNİTE: DÜNYA VE AHİRET 

 Gayb: Bilinmeyen demektir. Gayb aynı zamanda bilinmeyen alem anlamına gelir.  
 Kabir ve Berzah : Ölümle başlayıp tekrar dirilme zamanına kadar sürecek olan ara döneme denir. 

 Kıyamet: Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişim sonucunda, evrendeki 

düzenin altüst olması, dünya hayatının son bulması ve ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını 

vermek üzere diriltilecekleri zamana kıyamet denir. 

 Ba’s: Kıyametten sonra İsrafil’in (a.s.), Allah’ın (c.c.) emriyle sûra ikinci kez üflemesiyle 

insanların Allah (c.c.) tarafından yeniden diriltilmeleri demektir. 

 Haşir / Haşr: bütün canlıların öbür dünyada yeniden diriltildikten sonra mahşer denilen yerde, 

dünyadaki yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vermek üzere bir araya gelmeleri, getirilmeleri 

demektir. 

 Mahşer: Kıyamet günü ikinci kez sûra üflendikten sonra bütün insanların diriltilerek mezarlarından 

kalkıp dünyada iken yaptıkları her şeyin hesabını vermek üzere toplanacakları yere mahşer denir. 

 Hesap: Mahşer meydanında toplanan insanlar, burada, dünyada yaptıklarından ve yapmadıklarından 

hesaba çekileceklerdir.  

 Mizan: Amelleri tartan manevi tartı 

 Cennet: Günahsız kişilerin, günahları affedilen ya da günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan 

müminlerin, içerisinde sonsuza dek kalacakları mutluluk yurdudur. 

 Cehennem: İnanılması gereken şeylere inanmayan ya da inandığı halde inanmayanların hayatını 

sürdüren ve günahı affedilmeyen insanların ahiret aleminde cezalandırılacakları yerdir. 

Cenaze ile ilgili kavramlar: 

 Vasiyet: Bir kimsenin, malını veya malından yararlanma hakkını ölümünden sonra bir kişiye veya 

bir hayır kurumuna bağışlaması veya bağışlanmasını istemesi. 

 Teçhiz: Ölen kişi için yıkama, kefenleme gibi işlerin tamamlanıp cenazenin defin için hazır hâle 

getirilmesine denir. 

 Tekfin: İnsana saygının ve değer vermenin bir ifadesi olarak ölen bir kişinin baştan ayağa beyaz bez 

ile usulüne göre sarılması, kefenlenmesi demektir. 

 Farz-I Kifaye: Bir grup Müslüman, cenaze namazını kılarsa diğer Müslümanlardan bu sorumluluk 

kalkar. Ölen Müslüman’ı yıkamak, kefenlemek, onun namazını kılıp dua etmek ve bir kabre 

defnetmek bu kapsama girer. 

 Cenaze Namazı: Cenaze namazı, dua niteliğindedir. Müslümanlar, güzelce abdest alır ve kıbleye 

dönerek imamla birlikte cenaze namazını kılarlar. 

 Taziye: Ölen kişinin yakınlarına başsağlığı ve sabır dilemek, onları teselli edici sözler söylemek, 

ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşmak ve hafifletmeye çalışmaktır. 
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 Kuran Okumak: Müslümanlar, ölen yakınlarını defnettikten sonra onun mezarı başında veya belirli 

günlerde Kur’an okurlar.  

 Dua Etmek: Ölen kimselerin günahlarının bağışlanması içi dua edilir. 

 ‟(Ölmüş) Kardeşiniz için Yüce Allah’tan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükûnet vermesini 

dileyiniz...” Hadis 

 Sadaka-i cariye: Kişinin; cami, Kur'an kursu, yol, köprü, aşevi, hastane, okul gibi insanların 

yararlanacağı eserler yaptırmasına denir. 

11. SINIF 2.ÜNİTE: KUR’AN’A GÖRE HZ. MUHAMMED 

 Üsve-i hasene: Peygamberimiz (s.a.v.), inancı, inancı uğrunda verdiği mücadelesi, ibadetleri, 

yaşayışı, insan ilişkileri, güzel ahlakıyla bizim için en güzel örnektir. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) bu 

özelliği Kur’ân’da üsve-i hasene (en güzel örnek) kavramıyla ifade edilir. 

 Hatemü’nnebiyyin / Hatemu’l Enbiya : Hz. Muhammed’in (s.a.v.) son peygamber olmasıdır. 

 İlk Vahiy: 610 yılı, Ramazan ayının Kadir Gecesi’nde, Mekke yakınlarındaki Hira Mağarası’nda 

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Allah (c.c) tarafından ilk vahiy gönderilmiştir. 

Peygamberlik Yönü İle İlgili Kavramlar 

 Tebliğ: Peygamberlerin, vahiy yoluyla Allah’tan (c.c.) gelen ilahi hükümlerin hiçbirini gizlemeden, 

eksiltmeden ve herhangi bir ilavede bulunmadan aynen insanlara bildirmeleridir. 

 Tebyin: beyan etmek, açıklamak, izah etmek, gerçeği ortaya koymak anlamına gelir. Hz. Peygamber 

(s.a.v.) için kullanıldığında bu kavram, Peygamberimizin (s.a.v.) Kur’an’ı ve İslam’ın ilkelerini 

açıklama görevini ifade eder. 

 Temsil: Örnek olmak, nasıl yapılacağını örnekleme yoluyla göstermek demektir. Hz. Peygamber’in 

(s.a.v.) inanç, ibadet, ahlak başta olmak üzere her hususta Müslümanlar için en güzel örnek olmasıdır. 

 Teşri:  Kanun koymak, hüküm koymak anlamına gelir. İslam’a göre Hz. Peygamber’in (s.a.v.), 

Müslümanların uyması gereken hususlarla ilgili dinî hüküm koyma yetkisi vardır. 

 Sünnet: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sözleri, fiilleri ve takrirleri yani sahabilerinin söylediği sözleri, 

yaptığı davranışları onaylamasıdır. 

 Hadis: Daha çok peygamberimizin sözlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.  

 Sünnet üçe ayrılır. Buna göre 

 Kavli Sünnet: Peygamberimizin (s.a.v.) söylediği sözlere, yaptığı açıklamalara ve verdiği 

öğütlere denir. / Hadis 

 Fiilî sünnet: Hz. Peygamber’in (s.a.v.) farz ve vacibin dışında yaptığı davranışları ifade eder.  

 Takrirî sünnet: Peygamber’in (s.a.v.), sahabilerin yaptığı davranışları ya da söylediği sözleri 

reddetmeyip onaylaması demektir. 
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HADİS KİTAPLARI 

 Kütüb-ü Tis’a:  İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadislerini 

içeren eserler yazılmaya başlanmıştır. Bunlardan 9 tanesine Kütüb-ü Tis’a denir. 

1. Buhari:  

2. Müslim:  

3. İbn-i Mâce  

4. Ebu Davud,  

5. Tirmizî  

6. Nesâî  

 

7. Muvatta 

8. el-Müsned 

9. Dârimî 

 Kütüb-ü  Sitte: Yukarıda yer alan hadis kitaplarından ilk altısına verilen isimdir. 6 Kitap demektir. 

 Ehl-i Beyt: Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ev halkı, aile fertleri demektir. Peygamberimizin (s.a.v.) 

eşleri, çocukları ve torunları kastedilmektedir. Bunlardan da özellikle Hz. Peygamber’in (s.a.v.) kızı 

Hz. Fâtıma (r.a.), damadı Hz. Ali (r.a.) ve torunları Hasan (r.a.) ile Hüseyin (r.a.) ehl-i beytin 

mensupları olarak değerlendirilmektedir. 

11. SINIF 3.ÜNİTE: KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 Hidayet: Doğru yola iletmek, Doğru yolu bulmak 

 İhsan: Allah’ı görüyormuşçasına yaşamak.  

 İhlas: Samimiyet. İnsanın bütün davranışlarında, sözlerinde, inançlarında ve ibadetlerinde yalnızca 

Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmesine denir.   

Riya: Gösteriş, ikiyüzlülük, sahtekârlık, özü sözü bir olmamak anlamlarına gelir.  

 Takva: Korumak, korunmak, sakınmak, itaat etmek, korkmak, çekinmek anlamlarına gelir. Allah’ın 

emirlerini çiğnemekten korkmak ve sakınmak. 

Takva sahibi kişiler müttaki olarak nitelendirilirler.   

 Sırat-ı müstakim: Dosdoğru Yol. Allah’ın (c.c.), peygamberleri ve kitapları aracılığıyla gösterdiği 

dosdoğru yoldur.  

 Cihat: Allah yolunda mücadele etmek.  

 İyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, İslam’da, emr-i bi’l-ma’ruf nehy-i ani’l-münker 

kavramıyla ifade edilmektedir. 

 Geniş anlamda cihat: Allah’ın (c.c.) rızasını elde etmek amacıyla ortaya konulan her türlü çaba 

olarak değerlendirilmektedir. Hakkı, hakikati, iyiliği üstün ve hâkim kılmak için gösterilen bütün 

gayretleri ifade etmektedir. 

 Salih Amel: İyi, doğru ve güzel davranış, Kur’an ve sünnete uygun olan her türlü söz, fiil ve 

davranışa denir. 
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11. SINIF 4.ÜNİTE: İNANÇLA İLGİLİ MESELELER 

 Fıtrat: Herkesin doğuştan İslam’ı yaşayabilecek şekilde yaratılmasıdır.  

 Teizm: Evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan yüce bir Tanrı’nın varlığını savunan inanç ve 

anlayıştır. Bu düşünceyi kabul eden kimseler teist olarak nitelendirilir. 

 Monoteizm; tek tanrıcılık demektir.  

 Politeizm: Çok tanrıcılık demektir. 

 Ateizm: Evreni ve varlıkları yaratan bir Tanrı’nın olmadığını savunan felsefi inanç biçimidir. 

 Deizm; Tanrı’nın varlığını ve âlemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabii 

din anlayışı çerçevesinde nübüvveti şüphe ile karşılayan veya inkâr eden felsefi ekolün adıdır.  Deizm 

inancını benimseyen kişilere deist denir. 

 Tevhit: Sözlükte; birleme, bir şeyin bir olduğuna karar verme, tek kılma anlamına gelir. Terim olarak 

ise Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, Oʼnun tek ve eşsiz olduğuna inanma, 

Oʼna hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapma demektir. 

 Şirk: Allah’a (c.c.) inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etmek; zatında, sıfatlarında, 

fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a (c.c.) başka bir varlığı denk görmek demektir. 

 Agnostisizm: Bilinmezlik demektir. Tanrının varlığını ve yokluğunu bilinemeyeceğin savunan 

akımdır. İslam kültüründe bu düşünceyi savunanlar için ‟bilmiyorum” anlamına ‟lâ edrî” 

kavramından türetilmiş ‟lâ edriyye” kavramı kullanılır. 

 Nihilizm: Hiççilik emektir. Her türlü bilgi imkanını reddeden ve hiçbir doğru, genel geçer bilginin 

olamayacağını savunan felsefi akımdır. 

 Materyalizm: kelime anlamı olarak maddecilik demektir. Felsefi bir inanç ve düşünce olarak ise 

genel anlamıyla materyalizm, maddi âlemin dışında herhangi bir varlık alanı tanımayan görüştür.  

 Pozitivizm: Olgulara dayanan ve olgularla desteklenen bilginin tek güvenilir ve sağlam bilgi 

olduğunu savunan anlayıştır. 

 Sekülarizm: Bireyin toplumsal yaşamında, duygu ve düşüncelerinde dinin etkisinin tamamen 

silinmesi gerektiğini savunan felsefi düşüncedir. 

 Laiklik: Devlet yönetiminde herhangi bir dinin kurallarının referans alınmamasını, din ile devlet 

işlerinin ayrı yürütülmesini öngören üşünce biçimidir. 

YENİ DİNİ HAREKETLER 

 Yeni Dinî Hareketler: ifadesi, özellikle 1950 yılından sonra Batı dünyasında ortaya çıkıp 

yaygınlaşan, dinsel anlamda geleneksel anlayışlara meydan okuyan ve alternatif bir hayat tarzı sunan 

birbirinden farklı oluşumları ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yeni dinî hareketler Batı 

dünyasında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaygındır. Kıyamet tarikatları ve 

Milenyum tarikatları olarak da adlandırılmaktadır. 
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 Yehova Şahitleri: Tarih vererek Hz. İsa’nın (a.s.) dünyaya geleceğine, şeytanın hükümranlığına son 

verip Tanrı’nın krallığını başlatacağına inanan kişilere denir. Yehova Şahitleri arasından seçilecek 

144.000 kişinin Hz. İsa (a.s.) ile birlikte cennete gideceğini, dünyada kalan diğer Hristiyanların ise 

ebediyen burada yaşayacağını savunurlar. Bu hareketlerin kurucularından bir bölümü kendisini 

Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcisi olarak görmekte, bazıları ise Tanrı ile irtibat kurduğunu ve vahiy 

aldığını söyleyerek peygamberlik iddiasında bulunmaktadır. 

 Din istismarı: Dinin ve dinî değerlerin ekonomik, politik vb. çıkar elde etmek amacıyla 

kullanılmasıdır.  

 İslamofobi: İslam korkusu anlamına gelen bir kavramdır. İslam dininin şiddet içeren, korkutucu bir 

din olduğu, bu nedenle de mutlaka ona karşı önlem alınması ve onunla mücadele edilmesi gerektiği 

varsayımına dayanır. 

11. SINIF 5.ÜNİTE: YAHUDİLİK VE HIRİSTİYANLIK 

YAHUDİLİK 

 Yahudiler, tarihlerini Hz. İbrahim’le (a.s.) başlatırlar. Hz. İbrahim’le (a.s.) oğlu Hz. İshak (a.s.) ve 

onun oğlu Hz. Yakup’un (a.s.) Yahudilik tarihi açısından önemli bir yeri vardır. Bunlar, Yahudi 

milletinin ataları kabul edilir.  

 İsrailoğullarının on iki kabilesi: Hz İshak’ın soyundan gelen Hz. Yakup’un (a.s.) on iki oğluna 

dayanmaktadır. 

 Yahudi: İsrailoğulları için Yahudi kavramı da kullanılır. Babil Sürgününden sonra Filistin’deki 

Yahuda bölgesine nispetle İsrailoğullarına Yahudi denilmiştir. 

 Musevi: Hz. Musa’nın (a.s.) şeriatına bağlı olan kimse demektir. Yahudiler için kullanılan 

kavramlardan biridir. 

 İsrail: Hz. Yakup’un (a.s.) lakabıdır. 

 10 Emir: Hz. Musa (a.s.), İsrailoğullarını alıp Mısır’dan çıktı. Sina Dağı’na vardığında Allah (c.c.) 

ona, Yahudiliğin temel ilkelerini oluşturan on emri levhalar hâlinde verdi.  (Kitab-ı Mukaddes, Eski 

Ahit, Çıkış, 20: 2-17.) 

 Ağlama Duvarı: Günümüzde Yahudi kutsal mabedinin sadece batı duvarı kalmıştır. Bu duvara 

ağlama duvarı denir. 

 Babil Sürgünü: MÖ 587 yılında Babilliler Kudüs’ü ele geçirip kutsal mabedi tahrip ettiler. 

İsrailoğullarını buradan çıkarıp sürgün ettiler. 

 Roma Sürgünü: Milattan sonra Kudüs’ü işgal eden Romalılar, kutsal mabedi yıktılar ve Yahudileri 

buradan çıkarıp sürgün ettiler. Mabedin yıkılmasından sonra Yahudiler dünyanın çeşitli yerlerine 

dağıldılar. 

 Menora: Yahudiliğin en önemli iki sembolünden biri olarak bilinen yedi kollu şamdandır. 
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 İsrail Yıldızı: Yahudiliğin en önemli iki sembolünden iç içe geçmiş iki yıldızdan oluşan Kral 

Davut’un (a.s.) mührüdür. 

 Siyonizm: Yahudilikte Sion kavramı, aynı zamanda Kudüs’ü ve genel olarak vadedilmiş toprakları 

ifade etmek üzere kullanılmaktadır. Siyonizm, Yahudi halkının, Sion merkezli bir dünya devleti 

kurma hedeflerini ifade  

 Musa b. Meymun: XII. asırda Yahudiliğin inanç esaslarını belirlemiştir. Ancak söz konusu inanç 

esaslarının, bütün Yahudi mezhepleri tarafından kabul gördüğünü söylemek mümkün değildir.  

 Yehova: Yahudilik tek tanrılı bir dindir. Tanrı’nın çeşitli isimleri olmakla birlikte en kutsal ismi 

Yehova’dır. Tanrı’nın gücü sınırsızdır. Yahudilikte Tanrı’ya; güreşmek, yorulmak, dinlenmek gibi 

insani özellikler atfedilmiştir. 

 Malaki: Yahudi inancına göre son peygamber Yahudilere gönderilen Malaki’dir. Bu sebeple 

Yahudiler Hz. İsa’nın (a.s.) da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) de peygamberliğini kabul etmezler. 

 Tora: Tverat’ın diğer adıdır. 

 Tanah : Tevrat’ın diğer adıdır. 

 Mesih İnancı: Yahudiler, kendilerini kurtarmak üzere Kral Davut yani Davut Peygamber (a.s.) 

soyundan, Allah (c.c.) tarafından gönderilecek kurtarıcıya denir. Yahudi inancına göre Mesih, er ya 

da geç mutlaka gelecek, Yahudileri kurtaracak, onların düşmanlarını cezalandıracak ve dünya 

barışını sağlayacaktır. Böylece Tanrı’nın krallığı kurulacak ve Yahudilerin dünya hâkimiyeti 

gerçekleşecektir. 

 Ritüel: Dinî bir törenin veya ibadetin kabul edilmiş ve tanımlanmış prosedürleri demektir. 

 Sinagog / Havra : Yahudilikteki ibadethanelere denir. 

 Kipa: Sinagoga başı açık girmek, Tanrı’ya saygısızlık kabul edilir. Bu sebeple erkekler başlarına 

kipa denilen bir tür takke giyerler. Kadınlar başörtüsü takarlar. 

 Yahudilikte günlük ritüeller sabah, ikindi ve akşam olmak üzere üç kez yapılır. 

 Cumartesi: Cumartesi yani Şabat, Yahudilerin haftalık dinlenme ve ritüel günüdür. 

2. HRİSTİYANLIK 

 Hristiyan:  Kaynağını Yunanca Hristos’tan almaktadır. Hristos, İsa’ya bağlanan, onun yolundan 

giden anlamına gelmektedir. Hristiyanlar için Hz. İsa’nın (a.s.) doğduğu Nâsıra kasabasına nispetle 

Nasrani, Hz. İsa’ya (a.s.) nispetle de İsevi gibi nitelemeler de kullanılmaktadır. 

 Hz. İsa (a.s.):  Bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir ve onun annesinin adı Meryem’dir.  

 Havari: Hz. İsa’nın (a.s.) kendisine yardımcı olarak seçtiği ve İncil içerisindeki hükümleri, öğütleri 

insanlara bildirmekle görevlendirdiği on iki kişiye havari denir. 

 Pavlus: Zaman içinde Hrsitiyanlık’ın Hz. İsa (a.s.) merkezli bir din olması ve onunla ilgili çeşitli 

yorumlar çerçevesinde ilk çıktığı noktadan çok farklı noktalara evrilmesine neden olan aziz. 

 İznik Konsili: 325 yılında Hristiyanlar arasında inanç birliğini sağlamak için din adamları 

toplanmıştır. İznik Kredosu adıyla bilinen inanç bildirgesi kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra İznik 
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Konsili’nde çok sayıda İncil’den dört tanesi kilise tarafından kutsal kitap kabul edilmiş, diğerleri ise 

dışlanmıştır. 

 Teslis İnancı: Baba (Tanrı) Oğul (İsa) ve Kutsal Ruh (İlahi Sevgi) 

 Kitab-ı Mukaddes : Hristiyanların kutsal kitabıdır. Kitab-ı Mukaddes, Tevrat (Eski Ahit) ve İncil 

(Yeni Ahit) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.  

 Eski Ahit: Tevrat. 

 Yeni Ahit: İncil. Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri ile Resullerin İşleri, Pavlus’un 

Mektupları ve Vahiy bölümlerinden oluşmaktadır.  

 Kilise: Hristiyanlıkta kutsal sayılan mekânlardır. Hristiyanların bir araya gelip ayin yaptıkları 

mekânlara kilise denir. Kilise kavramı, mezhep anlamında da kullanılır. Katolik kilisesi, Ortodoks 

kilisesi ifadeleri buna örnek verilebilir. 

 Dünyadaki ilk kilise Hatay’da Antakya ilçesinde Saint Pierre mağara kilisesidir. 

 Katedral: Kiliselerin büyük olanlarına katedral denir. 

 Şapel: Kilisenin küçük olanlarına denir. 

 Haç (Istavroz): Hristiyanlığın en önemli sembolü olup Hz. İsa’nın (a.s.) çarmıha gerilişini simgeler. 

 Hristiyanlıkta papaz, rahip ve rahibeler din adına hizmet yürüten başlıca kişilerdir. 

 Noel: Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu anısına genel olarak 25 Aralık’ta kutlanan önemli bir ayindir. 

 Vaftiz: Hristiyan olmanın ilk adımı ve şartı olan vaftiz, aynı zamanda bir kiliseden diğerine geçmek 

için de gereklidir. Vaftiz, Hz. Âdem’in (a.s.) işlediği asli suçtan kurtulmanın da tek yoludur. 

 Evharistiya / Ekmek-Şarap Ayini: Hz. İsa’nın (a.s.), çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği 

son akşam yemeğinin hatırasına yapılan ayindir. Pazar günleri kilisede yapılmaktadır. 

 Günah İtirafı /Tövbe / Günah Çıkarma: Günah işleyen kişinin, günahını kilisede itiraf etmesi ve 

rahibin, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adına o kişinin işlediği günahı bağışlamasıdır. 

 Son Yağlama: Ölümü yaklaşan hastalara uygulanan bir ayindir. Hastanın şifa bulması, günahlarının 

bağışlanması ve rahat bir şekilde ölmesi amacıyla yapılmaktadır. 

 Katoliklik: Katolik kilisesinin merkezi, Vatikan’dır. Vatikan’daki dinî lider Papa 

 Ortodoksluk: Katoliklikten sonra en yaygın ikinci Hristiyan mezhebidir. İstanbul Fener Ortodoks 

Patrikhanesi’nin bu mezhebe göre önceliği ve şerefi bulunmaktadır.  

 Protestanlık: XVI. yüzyılda Martin Luther’in (öl. 1546.) başlattığı reform hareketleriyle ortaya 

çıkıp yaygınlaşmıştır.  

 Evangelizm:  Hristiyan yayılmacılığı ve misyonerliği ile eş anlamlı olarak kullanılan bir kavramdır. 

Orta Doğu merkezli büyük bir kaosun ve şiddetin yaşanacağına, Kudüs’te kutsal mabedin üçüncü 

kez inşa edileceğine, gökten ateş yağması gibi olayların ve iyilerle kötüler arasında son bir savaşın 

(Armagedon Savaşı) yaşanacağına inanırlar. 
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12. SINIF KONULARI 
12. SINIF 1.ÜNİTE: İSLAM VE BİLİM 

İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları 

 Daru'l-Erkam: İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanlar için Erkam’ın (r.a.)’a ait olan ev eğitim 

verilen ilk mekân olmuştur.  

 Mescid-i Nebi (Peygamber Mescidi): Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’de ilk icraat olarak yaptırdığı 

mescit. 

 Suffe: Mescid-i Nebiye bitişik odalar şeklinde yapılan İslam medeniyetinin ilk eğitim kurumudur. 

Buralarda ikamet eden gençler ilim tahsili ile ilgilenmişlerdir. 

 Mektep: Mektepler, İslam tarihinde bugünkü anlamda ilkokul seviyesinde okuma yazma 

eğitimlerinin verildiği okullardır. 

 Medrese: Medreseler geçmişte yükseköğretim faaliyetlerinin yapıldığı yerlerdir. Bugünkü anlamda 

fakültelere karşılık gelen eğitim kurumlarıdır. Büyük Selçuklu hükümdarı Alparslan’ın emriyle 

veziri Nizâmülmülk tarafından 1067 yılında Bağdat’ta kurulan Nizamiye medreseleri, İslam 

dünyasındaki ilk büyük medresedir. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki Sahn-ı Seman ve Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde kurulan Süleymaniye medreseleri bunların en önemlileridir. 

 Daru’l-kurra: Kur’an öğretilen ve hafız yetiştirilen mekteplerin, kıraat eğitimi yapılan medrese 

veya bölümlerin genel adıdır. 

 Küttab: Daha sonra mescitlerde ibadet huzurunu bozacağı düşüncesiyle küçük çocuklara “küttâb” 

adı verilen mekteplerde Kur’an öğretilmeye başlandı. 

 Daru’l-Huffâz: Huffaz, hafız kelimesinin çoğuludur. Selçuklular döneminde kıraat ilminin 

okutulduğu medreselere verilen isimdir.  

 Daru'l-hadis: Hadis ilimlerinin öğretildiği ve hadis ilimlerinde uzmanların yetiştirildiği 

yükseköğretim kurumlarıdır. 

 Beytü’l-hikme: İslam medeniyetinde yüksek seviyede ilmî araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin 

yapıldığı eğitim kurumlarıdır. Abbasiler döneminde Yunanca eserlerin Arapçaya tercüme edilmesi 

ile ilgili ilk geniş çaplı çalışmalar beytü’lhikmede gerçekleştirildi. 

 Kütüphane: İslam âleminde ilk kütüphaneler, Kur’an-ı Kerim ve hadis ağırlıklı olarak Emeviler 

Dönemi'nde birer okul olarak da görev yapan mescitlerde ortaya çıkmıştır. 

 Endülüs Müslümanları zamanında İspanya’da kurulan en önemli kütüphane Kurtuba’daki saray 

kütüphanesiydi. 

 Rasathane: Astronomik gözlemler yapmaya yarayan özel bina ve evlere denir. Orta Çağ boyunca 

benzerine rastlanmayacak ölçüde sürekli ve sistemli rasathaneler, ilk olarak İslam dünyasında ortaya 

çıkmıştır.  
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 Şemmâsiye Rasathanesi: İslam dünyasında ilk rasathanedir. 828 yılında Bağdat’ta kurulmuştur. 

Burada ünlü matematikçi Hârizmî görev yapmıştır. 

 Şifahane: İslam dünyasında klasik hastanelerin genel adı olup bîmâristan adıyla da bilinir. Bîmâr 

hasta anlamına gelen bir kelimedir. Başlangıç döneminde bîmâristan adıyla anılan hastanelerin 

Selçuklular’da daru’ş-şifa veya daru’l-afiye ismiyle anıldıkları görülmektedir. Osmanlılar 

zamanında ise daru’ş-şifa ile birlikte daha çok daru’s-sıhha, şifahane, bîmârhane ve tımarhane 

kelimeleri kullanılmıştır. 

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü Ve Özgün Çalışmalar 

 Tefsir: Tefsir Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklayan, hükümlerini ve bu hükümlerin 

dayandığı gerekçeleri açığa çıkaran ve ayetleri belirli bir yöntem çerçevesinde yorumlayan ilim 

dalıdır. Tefsir ilmi ile ilgilenen bilim adamlarına “müfessir” denir. 

 Hadis: Peygamberimizin söz, tutum ve davranışlarını derleme, açıklama ve yorumlama ile ilgilenen 

bilim dalına hadis denir. Hadis bilimi ile ilgilenenlere “muhaddis” denir. 

 Kelam: İslam dininin inanç esaslarını ayet, hadis ve aklı kullanarak açıklayan, yorumlayan, ispat 

eden ve başka din ve inançlardan gelebilecek eleştirilere karşı savunan bilim dalıdır. 

 Fıkıh: İbadetleri ve sosyal hayatla ilgili yaşam kurallarını, Kur’an ve sünnetten deliller bularak 

inceleyen bilim dalıdır.  

 Coğrafya: Piri Reis, Seyid Ali Reis  

 Astronomi: Uluğ Bey Ali Kuşçu gibi büyük bir astronomi bilginini yetiştirmiştir. 

 Fizik: Biruni, Kindi ve İbnü’l-Heysem fizik alanında isim yapmış önemli bilim adamlarındandır.  

 Kimya: Aziz Sancar 

 Matematik: Harezmi, Ayrıca Ali Kuşçu,  

 Tıp:. Tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri hiç şüphesiz tabiplerin prensi olarak bilinen İbn 

Sîna'dır “El Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu)” adlı eseriyle 19. yüzyılın başına kadar tıp 

dünyasında otorite kabul edilmiştir.  

 Diğer önemli kişi El-Kindir. Tıp tarihinin önemli keşiflerinden kan dolaşımı da İbnu’n-Nefis 

tarafından keşfedilmiştir. 

12. SINIF 2.ÜNİTE: ANADOLU’DA İSLAM 

 Ribat: Sınır boylarında ve stratejik mevkilerde bulunan askerî amaçlı sağlam yapılardır. İslamiyet'in 

Maveraünnehir ve Horasan'da güç kazanmasından sonra ribatlar giderek birer tekke ve zaviyeye 

dönüştü; derviş, sufi ve eren adı verilen mutasavvıflar için İslam’ı yayma faaliyetlerinin merkezi 

oldu. 

 Fütüvvet: Bir çeşit fedakârlık, mertlik, yiğitlik teşkilatıdır. Başta Bağdat olmak üzere büyük İslam 

kentlerinde işsiz güçsüz dolaşan gençler fütüvvet teşkilatında toplanmıştır. Bu teşkilat başlangıçta 

tasavvuf ile iç içe iken zamanla mesleki bir teşekkül olan ahi teşkilatının temelini oluşturmuştur. 

19



 Ahi: Arapçada “kardeş”, Türkçede ise “cömert” manasına gelmektedir. Ahiler bekâr ve sanat sahibi 

gençlerin oluşturduğu bir tür cemiyettir. Ahi:  birliklerine aynı zamanda “fütüvvet birlikleri”, genç 

ahilere “feta” denir. 

 Fütüvvetname: Ahi teşkilatının inanç, adap, ilke, kural ve esaslarının yazılı olduğu kaynaklara da 

denir. 

 Ahilik Teşkilatı: Anadolu’da esnaf ve sanatkarların mesleki ve ahlaki eğitimleri ile ilgilenen teşkilat. 

12. SINIF 3.ÜNİTE: İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR 

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:  

 Mevlana, Yunus Emre, Hoca Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Eşrefoğlu Rumi gibi müstesna 

şahsiyetler kültürümüzün oluşmasına büyük katkılar sağlamışlardır. 

 Yesevilik: Hoca Ahmet Yesevi’nin (1093-1166) görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş 

tasavvufi bir akımdır. 

 Kadirilik: Abdülkadir Geylânî’nin görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşup yaygınlaşmış tasavvufi 

akımdır. 

 Rifailik: Ahmet Rifai'nin (ö.1182) görüş ve düşünceleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi bir akımdır. 

 Mevlevilik, Mevlana Celaleddin Rumi’nin görüşleri çerçevesinde oluşan tasavvufi akımdır. 

 Semâ: Mevlana'nın dinî toplantılarda duyduğu vecd tesiri ile herhangi bir kurala bağlı kalmaksızın 

zaman zaman yaptığı, kendisinden sonra düzenlenip geliştirilmiş bir zikir toplantısıdır. 

 Nakşibendilik: Muhammed Bahauddin Nakşibend’in görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi 

düşünce akımıdır. 

 Alevilik-Bektaşilik : Alevilik kavramı sözlükte; Ali’ye mensup, Ali’ye ait, Ali taraftarı gibi 

anlamlara gelmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) nübüvvetini, Hz. Ali'nin velayetini kabul eden, Ehl-

i beyt ve on iki imamın masumiyetine inanma esasına dayanır. 

  Alevilik Bektaşilikte bir dede veya pir ailesinden gelen ya da bunlara talip olan, temel erkanı cem 

olan, yıllık görgü ve sorgudan geçen, musahip edinen, Pir Hâce Hoca Ahmet Yesevî'nin ve Pir 

Hünkâr Hacı Bektaş Velî'nin öğretisi sayılan "şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak bilinen Dört 

Kapı-Kırk Makam" ilkelerini benimseyen kimseye Alevi-Bektaşi denir. 

Alevilik-Bektaşilikteki Temel Kavram ve Erkânlar 

 Cem ve Cemevi:  Cem, sözlükte bir araya gelmek, toplanmak gibi anlamlara gelir. Cem, Alevi-

Bektaşi geleneğinde en önemli erkândır. Cemevi ise âyin-i cem erkânının yapıldığı, yol ve adabın 

öğrenilip uygulandığı yerdir. 

 Cemle ilgili 12 Hizmet: Cem erkânı yürütülürken 12 kişi tarafından belirli bir düzen ve kurallar 

çerçevesinde yerine getirilen görevdir.  

1. Mürşit (Dede), 2. Rehber, 3. Gözcü, 4. Çerağcı (Delilci), 5. Zakir (Âşık), 6. Süpürgeci (Ferraş), 7. 

Meydancı, 8. Niyazcı, 9. İbrikçi, 10. Kapıcı, 11.Peyikçi, 12. Sakka. 
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 Âyin-İ Cem Türleri: 

 Abdal Musa Cemi: Yılın ilk cemi, Abdal Musa adına, dargın olan kimselerin barıştırılması, insanlar 

arasında birliğin sağlanması amacıyla yapılır ve Abdal Musa cemi olarak adlandırılır.  

 Düşkünlükten Kaldırma Cemi: İşlediği bir suç nedeniyle yol düşkünü ilan edildikten sonra tövbe 

ederek üzerindeki kul hakkını iade eden kişiler için yapılan cemdir. 

 Dardan İndirme Cemi: Vefat eden bir kişinin ardından razılık alma cemidir. 

 Musahiplik: Sözlükte “kardeş tutmak, kardeş edinmek” anlamlarına gelen musahiplik Alevilik-

Bektaşilikte evli olan iki kişinin aileleriyle birlikte, kurban keserek hayat boyu yol kardeşi olmaya 

Hakkın ve halkın huzurunda ikrar vermesidir. 

 Razılık ve Kul Hakkının Sorulması: Alevilik-Bektaşilikte, üzerinde kul hakkı olan kişilerin ve 

küskünlerin ceme katılması uygun görülmez. Herhangi bir kul hakkı var ise hak sahibine iade edilir 

ve helallik alınır. Alevilik ve Bektaşilikte cem töreninde kul hakkının sorulması ve razılık 

denmektedir. 

 Gülbank: Alevilik-Bektaşilik kültüründe dua, gülbank olarak adlandırılır. Gülbank; Allah’a (c.c.) 

sığınma, ondan af dileme, dua edip ona yakarma amacıyla okunur. Genellikle kısa ve ahenkli 

cümlelerden oluşan sözlerdir. 

 Semah: Arapça kökenli bir kavram olan semah sözlükte uçmak ve gökyüzü gibi anlamlara 

gelmektedir. Terim olarak ise semah Alevi Bektaşilikte müzik ezgilerini dinlemek, vecde gelip 

dönmek ve kendinden geçmek demektir.  

 Hızır ve Muharrem Orucu: Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin Efendimiz ve yakınlarının 

Kerbela'da şehit edildiği gün olması nedeniyle Muharrem ayında, matem ve oruç bir bütün olarak 

uygulandığı için daha büyük bir anlam kazanır. Bundan dolayı Muharrem orucunun diğer bir adı da 

Yas-ı Matemdir. Bu günlerde; su içilmez, tıraş olunmaz, çamaşır yıkanmaz, hayvan ve ağaç 

kesilmez. Et, soğan, sarımsak, yumurta yenilmez. Aynaya bakılmaz, süslenilmez. Düğün, oyun ve 

çeşitli eğlenceler yapılmaz. 

12. SINIF 4.ÜNİTE: GÜNCEL DİNÎ MESELELER 

 İctihat: sözlükte herhangi bir işi gerçekleştirme yolunda olanca gücü harcamak anlamına 

gelmektedir. Terim olarak ise; Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, dinî bir 

meselenin hükmüne ulaşmak için müçtehidin elinden gelen çabayı sarf etmesidir.  

 Müçtehit: Kur’an ve sünnet gibi delillerden dinî hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip 

kimseye müçtehid denir. 

 Farz, vacib, sünnet, haram, helal, mekruh gibi dinî hükümlerin başlıca kaynakları Kur'an ve sünnettir. 

 Otopsi: Gereklilik hâlinde ve zaruret ölçüsünde otopsi yapmanın caiz olduğu hükmünü açıklamıştır. 

 Ötenazi: Sözlükte kolay ölüm, hızlı ölüm gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, tıbben tedavisi 

olmayan ve sürekli acı veren bir hastalığa yakalanmış kimsenin hayatına kendisinin ya da hukuki 

temsilcisinin izni ile son verilmesidir. Ötenazi, hastanın yaşamına kasıtlı olarak son vermektir. Bugün 
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ülkemizde yasak olan bu uygulamanın dinen haram ve hatta cinayet olduğu konusunda İslam âlimleri 

hemfikirdir. Çünkü İslam dininde “ölüm hakkı” değil “yaşama hakkı” vardır. Ötenazi, kişinin hakkı 

olmayan bir şeyi talep etmesidir. 

 Organ Nakli: günümüz İslam bilginleri ve fetva kuruluşları, tedavi maksatlı organ naklinin bazı 

şartlarla caiz olduğunu açıklamışlardır. 

 Kan Bağışı: Tıbbi bir zaruret olan kan nakli dinen sakıncalı olmayan bir uygulamadır. 

 Haram Maddelerle Tedavi: İslam bilginleri, uzman ve dinine bağlı bir doktorun hayati tehlike arz 

eden bir hastalığın şifasının ancak bu maddeler olduğunu ve başka seçeneğin olmadığını bildirmesi 

hâlinde kullanımını caiz görmüşlerdir. 

12. SINIF 5.ÜNİTE: HİNT VE ÇİN DİNLERİ 

1. HİNDUİZM 

 Hinduizm: Hint Yarımadası'nda yaşayan halkın çoğunluğunun dinî inançlarını ve geleneklerini 

ifade etmek üzere kullanılan bir kavramdır. 

 Hindistan'da Hinduizm'den sonra en yaygın din İslamiyet’tir. Dünya genelinde ise en fazla 

Müslümanın yaşadığı üçüncü ülke  Hindistan’dır. 

 Hinduizm’in tarihsel süreci; Klasik Dönem, Orta Çağ Dönemi ve Modern Dönem olmak üzere üç 

ana bölümde incelenmektedir. 

 Hinduizm’de çok çeşitli tanrılar topluluğu vardır. Sadece belli bir tanrıya tapılmaz. Neredeyse her 

gücün ilahlaştırıldığı ve kutsal sayıldığı görülmektedir. Tanrıların sayısını hesaplamak imkânsızdır. 

 Hindu inanç sisteminde öne çıkan tanrısal varlıklar; Brahma (Yratıcı), Vişnu (Koruyucu) ve Şiva 

(Yok Edici)’dır.  

 Avatar: Tanrı Vişnu’nun bir bedende veya doğrudan yeryüzüne gelmesine “avatar” adı 

verilmektedir. 

 Devi: Hindu inanç sisteminde eril olarak betimlenen bu tanrısal varlıklarla birlikte, bir de dişi 

tanrısal varlık olan “Devi” bulunmaktadır. Bu tanrıça yaratılmışlara hayat veren güç olarak kabul 

edildiğinden ona “Anne” diye de hitap edilmektedir. 

 Kast Sistemi: Aynı işle meşgul olan, atadan miras kalan hakları, vazifeleri ve âdetleri ile birbirine 

sımsıkı bağlanan şahıslar grubunu ifade etmektedir. 
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 Brahmanlar: Din Adamları 

 Kşatriyalar: Hükümdar ve askerler 

 Vaisyalar: Tüccar, esnaf ve çiftçiler 

 Sudralar: İşçiler ve sanatkarlar 

 Paryalar: Kast dışında kalan insan kabul 

edilmeyenler 

 

 Tenasüh: Ruh göçü reenkarnasyon 

 Karma: Ruhun bu döngüsel süreçteki durumunu 

belirleyen sebep sonuç yasasıdır. 

 Nirvana: Ruhun bu döngüden kurtulmasına da 

Nirvana (Mokşa) denilmektedir. 

 İslam âlimleri ve filozofları tarafından Hinduizm’deki tenasüh, ruh göçü, reenkarnasyon inançları 

İslam’daki ahiret inancıyla çelişmesi, cennet cehennem ve kıyameti inkâra götürmesi ayrıca ruhun 

birliği ve  sorumluluk ilkesine aykırı olması sebebiyle reddedilir. 

 Hindistan’da mabetler, Hindu tanrıların ikamet yerleridir. Aynı zamanda insanların tanrılarla 

buluşma, onları ziyaret etme ve çeşitli takdimlerde bulunma yerleridir. 

 Om: ilahi kuvvetle dolu, kutsal sırlı bir kelime olarak kabul edilir. Uzun, özel bir tarzda nefes 

alarak söylenir. 

 Ganj Nehri: Kutsal Nehir 

 Yoga ve meditasyon Hinduizm’de önemli dinî ritüellerdendir. 

 Şruti / Vedalar: İlham edildiğine inanılan kutsal kitaplar. 

 Smriti: Beşeri kaynaklı olduğu kabul edilen kutsal kitaplar (Mahabharata ve Ramayana) 

 Hinduizm’de inek, yılan, maymun, fare gibi bazı hayvanlar kutsal kabul edilir. 

2. BUDİZM 

 Budizm: Krallıkta dünyaya gelen ve gerçeği olduğu gibi gördüğü için kendisine aydınlanmış, 

uyanmış anlamında “Buda” adı verilen Siddharta Gautama Sakyamuni’nin öğretilerine dayalı 

olarak gelişen bir dinsel gelenektir. 

 Tipitaka: Buda’nın hayatı ve  geliştirdiği öğreti, yaklaşık dört asır, mensupları ile sözlü olarak 

nesilden nesile nakledildikten sonra MÖ 1. ilâ MS 1. yüzyılları arasında Pali ilinde yazıya 

geçirilerek Tripitaka (Üç Cevher) adı altında bir araya toplanmıştır. 

 Budistler Buda’nın aydınlanmaya ulaştıktan sonra Tanrı hâline geldiğine inanmaktadırlar. 

 Budizm’e göre bütün sıkıntılardan kurtulmanın yolu her türlü arzuyu bırakmaktır. 

 Vihara: Budist dinî yapıları için yaygın şekilde kullanılan terim Vihara”dır. 

 İbadetin ana ilkesi karma-tenasüh çemberinden kurtulmaktır. 
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3. KONFÜÇYANİZM 

 Konfüçyanizm:  Çin'in yerli ve millî dinlerinden biri olan Konfüçyanizm, Konfüçyüs'ün 

öğretilerine dayanır.  

 Konfüçyüs tarafından kurulan Konfüçyanizm; Çin’de, âlimlerin, ediplerin, bürokratların, prenslerin 

ve imparatorluk ailesinin dini kabul edilmiştir. 

 Şangti: Çin’de yaygın olan ve "Şangti" diye adlandırılan yüce Tanrı inancı Konfüçyanizm'de de 

devam etmiştir. Konfüçyüs bu yüce varlığı ifade etmek için "T’ien" kelimesini kullanmayı tercih 

etmiştir 

 Konfüçyanizm’de en yaygın ibadet şekli atalara dua (ibadet) kabul edilmektedir. 

 Çin'de her devrin dinî özelliği, “Göğün Oğlu” sayılan imparatora ve atalara gösterilen bağlılık ve 

saygıdır. 

 Çin’de ataların tamamına tapınmaya yönelik genel bir tavır görülse de zamanla her aile kendi 

atalarına tapınmayı ön plana çıkarmıştır. 

 Konfüçyanizm'in Kutsal Kitapları: 

Beş Klasik: 1-Değişiklikler Kitabı, 2-Tarih Kitabı, 3-Şiirler ve Şarkılar Kitabı, 4- Ayinler Kitabı, 

5-İlkbahar ve Sonbahar Vakayinameleri. 

Dört Kitap:1-Konuşmalar, 2-Büyük Bilgi, 3-Orta Yol Doktrini, 4- Mensiyüs’ün Kitabı. 

4. TAOİZM 

 Taoizm: Çin'de Lao Tzu (MÖ 604) tarafından kurulmuştur. 

 Lao-Tzu’ya göre Tao, yaratıcı prensip olmasına rağmen, yaratıcı değildir. 

 Lao Tzu, yaratıcı gücü, yumuşak olmasına rağmen her kuvveti yenen suya benzetmiştir. 

 Taoizm’e göre, iyi kötü, doğru yanlış, güzellik çirkinlik, kuvvet zayıflık, zafer yenilgi gibi birbirine 

zıt gibi görünen şeyler aslında zaman ve mekâna göre görecelik arz etmektedir. 

 Evrendeki her şey negatif ve pozitif zıtlıkların birleşmesi sonucu meydana gelmektedir. 

 Çin terminolojisinde Taoist mabetleri için “kung” (manastır veya saray), “kuan” (manastır 

mabedi) ve “miao” (mabet) kelimeleri kullanılır.  

 Her taoistin kendini yakın hissettiği tanrılar vardır. Bunlar içerisinde en meşhur olanı, savaş tanrısı 

Kvan-Ti ile zenginlik tanrısı Shin’dir. 

Taoizm'in Yin-Yang sembolü 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TYT – YGS  
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2014 – YGS 

2014 36- D 37- C 38- E 39- A 40- B

2013 – YGS 
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