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ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

METIN TAHLILI 1

1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilere, Ek-1’deki metin dağıtılır. Öğrencilerden, etkinlik 
saatine kadar metni okumaları istenir.

2. Derste metin yüksek sesle okunur ve Ek-1’de verilen sorulara birlikte cevap aranır.

3. Gönüllü öğrencilerin metinle ilgili kanaatlerini ifade etmeleriyle etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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METIN TAHLILI 1

Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayınız.

İmanın Meyvesi

 Ebu Hüreyre’den (r.a.) nakledildiğine göre Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İman 
yetmiş küsur şubedir. En üstünü ‘lailahe illallah’ (Allah’tan başka ilah yoktur) demek, en 
aşağısı da eziyet veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Hayâ da imandan bir şubedir.” (Nesâî, 
İman, 16.)

 İmanın amelle, yani insanın eylem ve davranışlarıyla yakın ilişkisini ortaya koyan bu hadis, 
“İnsanlar, inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannediyorlar?” (Ankebût, 
29/2.) ayetinin açılımı mahiyetindedir. İmanla amel arasındaki sıkı ilişki, Kur’an’da en fazla 
üzerinde durulan konulardan biridir. “Ölümü ve hayatı hangimizin daha iyi amel yapacağını 
sınamak için yarattığını” (Mülk, 67/2.) bildiren Cenab-ı Hak, iman ve salih (iyi, yararlı) ameli 
yüze yakın ayette bir arada zikretmiştir. Bu bir bakıma, salih amelin, imanın doğal ve olması 
gereken bir sonucu olduğunu ortaya koyar. Başka bir ifadeyle, iman salih ameli doğurur, kötü 
amele engel olur. “Ey iman edenler” şeklinde başlayan ayetlerin neredeyse tamamı, ya bir 
iyiliği emir veya tavsiye ya da bir kötülüğü yasaklamakla son bulur. Amelsiz iman meyvesiz 
ağaca benzetilirse kötü amel de ağacı saran ve kurumasına yol açan haşerata benzetilebilir. 
İman ağacı canlılığını ve verimliliğini korumak için sürekli salih amel suyuyla sulanmalıdır. 
Sulanmayan ve bakımı yapılmayan ağaç zamanla kuruduğu gibi, varlığına delalet edecek iyi 
ve güzel işlerle bezenmeyen iman da zayıflar ve sönmeye yüz tutar.

 İnandığını inkâr etmedikçe günah, insanı dinden çıkarmaz, ama imanına zarar verir. 
Kur’an’da müminlere nispet edilen pek çok günah, onların iman sıfatını koruduğunu, fakat 
imanlarına yakışmayan bu işlerden dolayı tövbe etmeleri gerektiğini bildirir. Ayrıca Kur’an, 
günahkâr müminleri fasık olarak nitelendirir ve imandan sonra bunun ne kötü bir isim 
olduğunu belirtir. (Hucurât, 49/11.) Örneğin bu ayette fıska sebep olan günahlar, birbirlerini 
alaya alma, karalama ve kötü lakapla çağırmadır.

 Bugün bile bazı Müslüman ülkelerde güncelliğini koruyan konuyla ilgili tartışmalara 
bakınca amelden anlaşılanın sadece namaz, oruç gibi temel dinî ibadetler olduğu 
görülecektir. Diğer eylemlerimiz, başka insanlarla ilişkilerimiz, toplumsal görevlerimizin 
sanki bizim amelimiz değilmiş gibi anlaşıldığı görülmektedir. Onun için, “Aldatan benden 
değildir.” (Müslim, İman, 43.) buyuran Allah Resulü’nün sözünü imanla ilişkilendirerek 
“aldatmak insanı dinden çıkarır” diyen bir fakih çıkmamıştır. Baştaki hadiste yer alan “Hayâ 
imandan bir şubedir.” ifadesini dikkate alarak hayâsızlık yapanın eylemini küfre nispet eden 
de görülmemiştir. Bu örnekleri verirken olması gerekenin bu olduğunu söylüyor değiliz. 
Ancak, amel-iman münasebeti konusunda hassas olanların, bu ilişkiyi birkaç formel ibadetle 
sınırlandırıp, bütün eylemleri imanla bağlantılı olan mümini, hayatın geri kalan alanında 
âdeta denetimsiz bırakmalarını makul bulmuyoruz.

1. Metnin ana fikri nedir?

2. Metne göre iman-amel ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

3. İman, İslam ve ihsan kavramları ne anlama gelir?

4. Müslümanlar, önceliklerini doğru belirlemede bu metindeki bakış açısından nasıl istifade 
edebilirler?

Ek-1: 



98

METIN TAHLILI 1

 Birçok İslam ülkesinde, aldatmanın, yalan söylemenin, rüşvetin, adam kayırmanın, 
vurdumduymazlığın, insan haklarını ihlalin, verilen sözde durmamanın, sosyal güvence 
yokluğunun, temizlik eksikliğinin, çevreye duyarsızlığın velhasıl, hayatın her alanında 
ve her safhasında dinin değer yargısına tabi olan bütün tutum, davranış ve eylemlerdeki 
perişanlığın arkasında amel-iman ilişkisi konusundaki bu özensiz yaklaşımın bulunduğunu 
söylemek mümkündür. Dolayısıyla, İslam’ın beş şartını yerine getirdiğinde dinî görevlerini 
tamamladığını düşünen bir mümine, trafik kurallarına uymanın da imanla ilişkisi olduğunu 
anlatmak kolay değildir. Bunu ona anlatabilmek için, ümmeti olduğu peygamberin insanlara 
zarar veren bir nesneyi yoldan kaldırmayı imandan saydığını izah etmek gerekecektir. Ölen 
babasının maaşını almak için muvazaalı (danışıklı) bir şekilde kocasından ayrılarak veya 
elektrik ve suyu kaçak kullanarak devleti kandırdığını zanneden, fakat bütün bir milletin 
hakkını üzerine geçirdiğini hesap etmediği için bunu imanla ilişkilendirmeyen Müslümana, 
inandığı Yaratıcısının, “Mallarınızı aranızda batıl yolla yemeyin.” (Bakara, 2/188.) ayetinin, adını 
salavatla andığı Peygamberinin “sahibinden helallik almadan kul hakkının affedilmeyeceğini” 
ifade eden hadisinin (Buhârî, Rikak, 48.) ne anlama geldiğini anlatmak gerekecektir. İşçisinin 
sigorta primini ödememek için her yolu deneyerek onu sosyal güvenceden yoksun bırakan 
patrona, yaptığının emek gaspı ve haksızlık olduğunu ve bunun da doğrudan imanla ilgili 
olduğunu söylemek gerekecektir. Rıza pazarı diyerek fahiş fiyatla mal satan, kusurlu malı geri 
almaktan imtina eden, reklamla malını olduğundan farklı gösteren kimseye, aldatmanın, 
imanının seviye ve kalitesine işaret eden en önemli göstergelerden biri olduğunu açıklamak 
gerekecektir.

 Özetle, Allah Resulü’nün, iman ve İslam esaslarını saydığı Cibril hadisinde (İbn Ebi 
Şeybe, Musannaf, 6, 157b.) “Allah’ı görüyormuşçasına kulluk yapmak” olarak tanımladığı 
“ihsan” mertebesi, müminin sürekli içinde bulunması gereken hâle işaret etmektedir. Çünkü 
“iman” inanılması gerekenleri, “İslam” yapılması gerekenleri, “ihsan” ise nasıl yapılması 
gerektiğini anlatmaktadır. İslam’ın temel esaslarını yerine getirirken takınılması istenilen 
tavır; söz, davranış ve eylemlerimizle hayat boyu gösterdiğimiz kulluğun her safhasında da 
ortaya konulması gereken tavırdır. Kulluğumuzu bazı formel ibadetlerle sınırlandırıp, iman 
ibremizi ona göre ayarlarsak inancımızın göstergesi olan büyük bir alanı ıskalamış oluruz. 
Açıklamaya çalıştığımız hadis gibi, temizlikten ahde vefaya, selamlaşmadan alışverişe 
kadar birçok eylemimizin imanla bağlantısını ortaya koyan hadisleri dikkate aldığımızda 
Allah Resulü’nün, mahiyeti ne olursa olsun her amelimizi, inancımızın bir tezahürü olarak 
gördüğünü söyleyebiliriz. O hâlde ideal olan, onun buyurduğu gibi her işimizi Allah’ı 
görüyormuşçasına yapmaktır. Bu ideale yaklaşmak için ortaya koyacağımız küçük bir çaba 
bile, kendimizde ve içinde yaşadığımız toplumda olumlu yansımaları hemen görülebilecek bir 
çaba olacaktır. Görmedikleri, fakat sürekli gözetimi altında olduklarını bildikleri bir Yaratıcıya 
inanan müminlerin, kendi kendilerine iman testlerini yapacakları yüzlerce konu vardır. Ara 
sıra bu testi uygulayıp imanlarının pratik yansımalarına göre kendilerine çeki düzen vermeyi 
sağlayacak bir otokontrolden daha etkili bir araç da yoktur. 

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL

(https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=6682 adresinden kısaltılarak alınmıştır.)

Ek-1: 
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ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

SÖZLÜK HAZIRLAYALIM 2

1. Etkinlikten iki hafta önce, öğrencilere, içinde “Allah” (c.c.) kelimesinin geçtiği atasözleri ve 
deyimlerden oluşan bir sözlük hazırlama görevi verilir.

2. Öğrencilere, sözlük hazırlarken istedikleri materyali kullanabilecekleri ifade edilir.

3. İki hafta sonunda, hazırlanan sözlükler sınıfa getirilir.

4. Sınıfta sözlüklerde yer alan atasözleri ve deyimlerin açıklanmasıyla ilgili bir bilgi yarışması 
düzenlenir.

5. Yarışma için dört kişilik bir tertip heyeti oluşturulur. Sorular bu heyet tarafından 
hazırlanır. Heyette bir kişi yarışmanın sunucusu, diğer üç kişi jüri üyesi olarak görev yapar.

6. Kalan öğrenciler de üçer kişilik takımlar kurarak yarışmaya katılır.

7. Hazırlanan sorular sunucu tarafından yarışmacılara sorulur ve her soru için bir dakika 
cevap verme süresi belirlenir. Bir dakikanın sonunda, yarışmacılar, cevabı yazdıkları 
kâğıtları kaldırıp jüriye gösterirler.

8. Yarışmacılara yirmi soru yöneltilir. Yirmi soru sonunda beraberlik durumu varsa berabere 
kalan takımlar için yedek beş soruyla yarışma neticelendirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.

1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.
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3PANEL

2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder.

1. “Allah’ın Varlığı ve Birliği” konusu işlenmeden iki hafta önce, sınıftan gönüllü sekiz öğrenci
belirlenir ve bu öğrencilerden, yapılacak panele hazırlanmaları istenir.

2. Belirlenen yedi öğrenciden beşi konuşmacı, ikisi rapor yazıcı ve biri de panelin yöneticisi
olarak seçilir.

3. Panelin konusunun “Allah’ın varlığı ve birliğiyle ilgili akli deliller” olduğu belirtilir.

4. Her konuşmacıya “Hudûs Delili”, “İmkân Delili”, “Nizam Delili”, “Fıtrat Delili”, “Tasavvuf
Metodu” konu başlıklarından biri verilir.

5. Öğrenciler sunacakları konuyla ilgili araştırma yaparak hazırlanırlar. Yönetici de panelde
konuşmacılara yönelteceği soruları hazırlar.

6. Öğrencilere hazırlık aşamasında TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde yer alan “Allah”
maddesinden istifade edebilecekleri söylenir.

7. Etkinliğin yapılacağı ders saatinde, sınıf içinde panelistlerin oturacakları yerler belirlenir ve
yöneticinin kısa açış konuşmasıyla panel başlar.

8. Her konuşmacıya kendi konusunu sunması için beş dakika süre verilir.

9. Konuşmacılar ikinci turda dinleyicilerin ve yöneticinin sorularına cevap verirler.

10. Rapor yazmakla görevli öğrenciler söylenenleri not alır ve panelin sonunda alınan
notlardan konuyla ilgili ortak bir açıklama metni oluşturulur.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 + 40 dk.
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ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

METIN TAHLILI 4

2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder.

1. “Allah’ın Varlığı ve Birliği” konusu işlenmeden bir hafta önce, öğrencilere Ek-1’deki metin 
dağıtılır.

2. Öğrencilerden, bir hafta sonraki derse metni okuyup gelmeleri istenir.

3. Derste metin bir kez de sesli olarak okunur ve öğrenciler tarafından dinlenir.

4. Metinle ilgili Ek-1’de verilen sorulara birlikte cevap aranır.

5. Gönüllü öğrencilerin metinle ilgili kanaatlerini ifade etmeleriyle etkinlik sonlandırılır. 

20 dk.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.
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METIN TAHLILI 4

Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayınız.

1. Metnin ana fikri nedir?

2. Metne göre, mahlukattan yola çıkarak Allah’ın (c.c.) varlığına ulaşmak için nasıl bir bakış 
açısına sahip olmak gerekir?

Bir Göz Yaratmak
 Dünya yaratıldığı gün, üzerinde bir güneş parlıyordu. Gündüzleri bugünkü kadar 
olmasa da yine aydınlıktı. Fakat gören yoktu yeryüzünde olup bitenleri. Sonra gün 
geldi, canlılar birer ikişer dünyaya gözlerini açmaya başladı. Gözünü açan, önünde bir 
dünya gördü. Oysa onlardan önce ışığı gören bir varlık yoktu bu gezegen üzerinde. 
Işığın görülebileceğini gören de yoktu.

 Renkten, gözden, görmekten haberi olan yoktu. İlk gören canlı, başında bir çift 
gözle dünyaya geldiği zaman bunu görebilseydi insan, bir görme fiilinin yaratılışını 
bütün ihtişamıyla seyredebilirdi. Bir karanlık dünya nasıl aydınlandı? Bunu gören yok. 
Evrimin mutasyonu, tesadüfü, tabii seleksiyonu; gün ışığının görülebileceğini nasıl 
gördü? Bu soruya cevap verebilen hiçbir evrimci yok. Görme fiilinin yaratılışından 
başka, her bir canlı için ayrı bir cins göz, aynı mükemmellikle nasıl icat edildi? Tabiatsa 
eğer bütün bunların faili, kendisinde olmayanı nasıl başkalarına verdi? Tabiata bel 
bağlayanlar, onun doğuştan kör olduğunu nedense unutuverirler!

 Gökte bir güneş parlar, yerde bir çift göz onunla dünyayı görür. Göze bakan onda 
güneşi, güneşe bakan gözü görür. Gözün görmek için yaratıldığı ne kadar kesinse 
güneşin görülmek için yaratıldığı da o kadar kesindir. Besbelli, ikisi de beraber takdir 
edilmiştir. Ve bu takdir, gözün de güneşin de çok öncesine ve ötesine dayanır. Oralara 
ise ne evrimin eli yetişir, ne tabiatın. Çünkü ikisi de kördür onların. Gözde ise, onu 
güneşle beraber gören, her göz sahibinden daha önce her şeyi en ince ayrıntısıyla 
gören bir ilmin eseri vardır. 

 Kimin gözü bir kusur arıyorsa kâinatta, hiçbir canlının yaşamadığı çağları dolaşsın. 
Varlıkların birer birer hayata gelişlerini seyretsin. Her birinin doğar doğmaz dünyaya 
bakışlarını görsün. Her birinin gözünden dünyaya ayrı ayrı baksın. Bir gün ışığıyla 
yaratılan dünyaları saysın, eğer sayabilirse… Sonra dönsün, evrimin ve tesadüfün kör 
gözüne soksun parmağını. Çünkü kusur onlardan başkasına yakışmaz. Göz ise, bütün 
kâinat ve içindekiler gibi, tek başına bir mükemmellik abidesidir. Bir kusursuzluğu ve 
bir münezzeh güzelliği anlatır tek bir bakışla.

Ümit ŞİMŞEK

Kaynak

https://yazarumit.com/bir-goz-yaratmak/

Ek-1: 
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ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

SIFATLARI BULMA 5

3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah’ı tanır.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden, tanımı yapılan, Allah’ın (c.c.) zâtî ve sübûtî sıfatlarını ilgili alanlara yazmaları 
istenir.

3. Bu çalışma için öğrencilere için 20 dakika süre verilir.

4. Belirlenen süre bittikten sonra doğru cevaplar söylenir.

5. Yanlış yapanların çalışmalarını düzeltmeleri ile etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



1514

5

1. Allah’ın (c.c.) sınırsız güç sahibi olması 

2. Yüce Allah’ın varlığının sonu olmaması, ebedî olması 

3. Allah’ın (c.c.)  diri olması

4. Her şeyin Allah’ın (c.c.) dilemesiyle var olması

5. Allah’ın (c.c.) var olmak için hiçbir şeye muhtaç olmaması

6. Allah’ın (c.c.) konuşması

7. Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi

8. Yüce Allah’ın sonradan yaratılmışlara benzememesi

9. Allah’ın (c.c.) ezelî olması

10. Allah’ın (c.c.) bir ve tek olması

11. Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi

12. Allah’ın (c.c.) her şeyi yoktan yaratması 

13. Allah’ın (c.c.) varlığının kesin olması

14. Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi

Tanımı yapılan, Allah’ın (c.c.) zâtî ve sübûtî sıfatlarını aşağıdaki ilgili alanlara yazınız.

SIFATLARI BULMA

1

2

3
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..........................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ek-1: 



171616

ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

DOĞRU-YANLIŞ 6

3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah’ı tanır.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden, cümleleri okuyarak doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına 
Y yazmaları istenir.

3. Bu çalışma için öğrencilere için 20 dakika süre verilir.

4. Belirlenen süre bittikten sonra cümlelerin doğru mu yanlış mı oldukları tespit edilir.

5. Yanlış yapanların çalışmalarını düzeltmeleri ile etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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DOĞRU-YANLIŞ6

Cümleleri okuyunuz ve doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

1. ......... Allah’ın (c.c.) Hâlık, Bâri’ ve Musavvir gibi isimleri, O’nun yaratma özelliğinin 
çeşitli boyutlarını gösterir.

2. ......... Yüce Allah, Rezzâk sıfatıyla maddi ve manevi lütuf ve ikramları yeryüzüne 
dağıtır.

3. ......... Allah (c.c.), kudret ve tekvin sıfatıyla dilediğini yoktan var eder. 

4. ......... Muhâlefetün li’l-Havâdis zâtî sıfatlardan biridir ve Yüce Allah’ın sonradan 
yaratılmışlara benzemediğini ifade eder.

5. .........
İnsanın yaşaması ve hareket etmesi Allah’ın (c.c.) verdiği hayat özelliği ile 
olur. Hayat, kendisi de diri, canlı ve hayat sahibi (Hayy) olan Allah’tan (c.c.) 
gelmektedir. 

6. .........
Sübûtî sıfatlar sadece Allah’ın (c.c.) zatına has olan ve başka varlıklarda bu-
lunmayan sıfatlardır. Zâtî sıfatlar ise Yüce Allah’ın mutlak olarak, diğer varlık-
ların da sınırlı olarak sahip olduğu sıfatlardır.

7. ......... Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın (c.c.) güzel isimleri (Esmâ-i Hüsnâ) olduğu bildiril-
mektedir.

8. ......... Yüce Allah’ın Nafî’ isminin “kâinatı yöneten” anlamı vardır.

9. ......... Her canlının dünyaya gelişinde Allah’ın (c.c.) Muhyî (can veren) isminin tecelli 
ettiğini görürüz.

10. ......... Ehad ismi Allah’ın (c.c.) birliğini ifade eder.

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY

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

DD -  - YY
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ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

INSANIN ÖZELLIKLERI 7

4. İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar.

1. “Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellık̇lerı”̇ konusu işlendikten sonra Ek-1’de yer alan çalışma 
kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden, verilen ayetleri dikkatlice okumaları ve çalışma kâğıdını doldurmaları 
istenir.

3. Bu çalışma için öğrencilere için 20 dakika süre verilir.

4. Belirlenen süre bittikten sonra öğrenciler yazdıklarını arkadaşları ile paylaşırlar.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.
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INSANIN ÖZELLIKLERI7

Verilen ayetlerden hareketle, Kur’an-ı Kerim’e göre insanın sahip olması gereken özellikleri boş bırakılan yere listeleyiniz.

“Onlar ki namazlarında 
derin bir saygı hâli yaşarlar. 
Anlamsız, yararsız şeylerden 
uzak dururlar. Zekâtı verir-

ler. İffetlerini korurlar.” 

(Mü’minûn suresi, 
 2-5. ayetler.)

“Şüphesiz biz ona doğru 
yolu gösterdik. İster 

şükredici, isterse nankör 
olsun.” 

(İnsân suresi, 3. ayet.)

“Biz emaneti göklere, yere 
ve dağlara teklif ettik de 

onlar bunu yüklenmekten 
çekindiler, (sorumluluğun-
dan) korktular. Onu insan 

yüklendi...” 

(Ahzâb suresi, 72. ayet.)

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

yaparsa onu görür.” 

(Zilzâl suresi,  
7-8. ayetler.)

“Biz insanı en 
güzel biçimde 

yarattık.” 

(Tîn suresi, 4. ayet.)

İNSANIN ÖZELLİKLERİ

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

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

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

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

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

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

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

.......................................................
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ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

DÜŞÜNÜYORUM 8

4. İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar.

1. “Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri”̇ konusu işlendikten sonra Bakara suresinin 30-34. 
ayetlerinin meali tahtaya yansıtılır.

2. Öğrencilere, bu ayetleri okumaları ve aşağıdaki sorular üzerine düşünmeleri için 10 dakika 
süre verilir:

• Halife ne demektir?

• Allah’ın (c.c.) yeryüzündeki halifesi olmak ne anlama gelir?

• İnsanı meleklerden ayıran özellikler nelerdir?

• Allah (c.c.), neden meleklerin Hz. Âdem’e saygı ile eğilmelerini emretmiştir?

3. Belirlenen süre bittikten sonra öğrencilerin cevapları dinlenir ve cevaplar üzerine 
konuşulur.

4. Konuşulanları yazılı hâle getirmek için iki öğrenci görevlendirilir.

5. Görevlendirilen öğrenciler, ayet meallerinin ve konuşma kayıtlarının yazılı olduğu kâğıtları 
sınıf panosuna asarak sergiler.

Süreç gözlemlenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.



21

ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

BEYIN FIRTINASI 9

5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder.

1. Öğrencilere, insanın Allah (c.c.) ile irtibat kurma yolları konusu ile ilgili bir beyin fırtınası 
etkinliği yapılacağı söylenir.

2. Bu etkinlikte amacın, olabildiğince çok fikir üretmek olduğu belirtilir.

3. Ek-1’de yer alan tablo tahtaya yansıtılır.

4. Öğrencilerden, insanların Allah (c.c.) ile hangi yollarla iletişim kurduklarının üzerine 
düşünmeleri istenir.

5. Öğrenciler düşüncelerini sınıfta paylaşırlar ve bu düşünceler tablodaki boşluklara yazılır.

6. Söz hakkı, önce istekli olanlara verilir.

7. Yeterli görüş belirtildiğinde insanın Allah (c.c.) ile iletişim kurma yolları açıklanarak etkinlik 
sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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BEYIN FIRTINASI9
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İnsanın Allah (c.c.) ile iletişim yollarını yazarak kısaca açıklayınız.

(c.c.) 
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AYETLERI BUL 10

5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden, on beş dakika içerisinde,  insanların Allah (c.c.) ile iletişim kurma yollarından 
bahseden ayetleri çalışma kâğıdında bularak işaretlemeleri istenir.

3. Verilen süre tamamlandığında ayetler sırayla  okunur ve okunan ayette verilen mesajlarla 
ilgili fikirler paylaşılarak etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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AYETLERI BUL10

İnsanın Allah (c.c.) ile ilişki kurma yollarından bahseden ayetleri bularak işaretleyiniz.

 “Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu hâlde, O’na ibadet 
et ve O’na ibadet etmede sabırlı ol. O’nun adını almaya layık başka birini biliyor 
musun?”

(Meryem suresi, 65. ayet.)

“Göklerde ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra (kanat çırparak uçan) kuş-
ların Allah’ı tespih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak 
bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir.” 

(Nûr suresi, 41. ayet.)

“Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. O’nun 
ayetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece 
Rablerine tevekkül ederler.” 

(Enfâl suresi, 2. ayet.)

“Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse 
kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir.” 

(Mâide suresi, 39. ayet.)

“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”
 (Tîn suresi, 4. ayet.)

 “Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim...” 
(Mü’min suresi, 60. ayet.)

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

“De ki: O, Allah’tır, tektir. O sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir 
dengi yoktur.” 

(İhlâs suresi, 1-4. ayetler.)
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2524

BULMACA 11

1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.
2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder.
3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah’ı tanır.
4. İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar.
5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder.

Öğrencilerin cevapları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

20 dk.

1. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılır.

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır. 

3. Öğrencilere, bulmacada “Allah İnsan İlişkisi” ünitesiyle ilgili kelimeler ve kavramların 
bulunduğu söylenir.

4. Bulmacayı önce çözen ilk üç öğrenci, arkadaşları tarafından alkışlanır.

ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi
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11

3. Bir, tek, eşi, benzeri ve ortağı olmaması anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.
4. Kur’an-ı Kerim’i ibadet amacıyla yüzünden veya ezbere okumak.
5. Sadece Allah’ın (c.c.) rızasını gözetmek, içten ve samimi olmak.
8. Allah’ın (c.c.) ahirette, inananlara olan rahmetini ifade eden ismi.
10. Allah’ın (c.c.)  en güzel isimleri anlamına gelen ifade. 
11. Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.
12. Allah’ın (c.c.) mutlak olarak, diğer varlıkların da sınırlı sahip olduğu sıfatlara verilen ad.
16. Çok merhametli ve şefkatli, anlamında Allah’ın (c.c.) ismi.
17. Kulun bütün benliğiyle Yüce Allah’a yönelerek O’ndan istek ve dilekte bulunması.
18. Bir kişiye geçici olarak bırakılan şey veya dinî yükümlülük, sorumluluk.
21. Allah’ın (c.c.), var olduğunu ve yokluğunun düşünülemeyeceğini belirten sıfatı.
22. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerden oluşan bölümleri.
23. Allah’ın (c.c.) zatına has olan ve başka varlıklarda bulunmayan sıfatlara verilen ad.
25. Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğuna inanmak.

1. Kur’an-ı Kerim’i tecvit kurallarına uygun olarak ve anlamını düşünerek okuma.
2. Gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, anlamında Allah’ın (c.c.) ismi.
4. Allah’ın (c.c.) sınırsız güç sahibi olmasını ifade eden sıfatı.
5. Müminlerin Allah’ın (c.c.)  rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için O’nun emirlerine uyup yasaklarından kaçınması.
6. Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesini ifade eden sıfatı.
7. Yarattıklarını başıboş bırakmayıp terbiye eden, anlamında Allah’ın (c.c.) isimlerinden biri.
9. Kişinin Allah’tan (c.c.) günahlarının bağışlanmasını istemesi.
13. Dilemesi, tercih etmesi ve dilediğini yerine getirmesi, anlamlarında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.
14. Tapılmaya layık görülen yüce varlık.
15. Sureleri oluşturan harf, kelime, cümle ve cümle grupları.
19. Günahtan dolayı pişmanlık duyup Allah’a (c.c.)  yönelmek.
20. Ezelî olmak, öncesi, başlangıcı bulunmamak anlamında Allah’ın (c.c.) sıfatlarından biri.
22. Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesini ifade eden sıfatı.
24. Allah’ın (c.c.) her şeyi yoktan yaratması anlamına gelen sıfatı.

Bulmacayı çözelim.

Yukarıdan Aşağıya

Soldan Sağa

BULMACA
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KELIME AVI 12

1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve önemini yorumlar.
2. Allah’ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder.
3. İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah’ı tanır.
4. İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar.
5. İnsanın Allah ile irtibat yollarını fark eder.

1. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilere, bulmacada Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının bulunduğu söylenir.

3. Kavramların soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya tersten yazılmış olabileceği ifade edilir.

4. Öğrencilerden, önce tanımı yapılan kavramları bularak verilen boşluğa yazmaları, sonra bu 
kavramları bulmacada işaretlemeleri istenir.

5. Bulmacayı önce çözen ilk üç öğrenci, arkadaşları tarafından tebrik edilir.

Öğrencilerin cevapları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

20 dk.

ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi
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KELIME AVI 12

Tanımı yapılan kavramları verilen boşluklara yazınız.

1.
...........................................

Allah’ın (c.c.), sonradan yaratılan hiçbir varlığa benzememesi, 
anlamındaki sıfatı.

2.
...........................................

Allah’ın (c.c.), varlığını sürdürmesi için başka bir şeye ihtiyacı-
nın olmamasını ifade eden sıfatı.

3.
...........................................

Allah’ın (c.c) canlı, diri, anlamındaki sıfatı.

4.
...........................................

Allah’ın (c.c.), her şeyi bilmesi, anlamındaki ismi.

5.
...........................................

Karşılık beklemeden bol bol veren, anlamında Allah’ın (c.c.) 
ismi.

6.
...........................................

Her türlü eksikliklerden uzak olan, anlamında Allah’ın (c.c.) 
ismi.

7.
...........................................

Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan, anlamında 
Allah’ın (c.c.) ismi.

8.
...........................................

Kâinatın bütün işlerini görüp gözeten, anlamında Allah’ın (c.c.) 
ismi.

9.
...........................................

Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan, anlamında Allah’ın (c.c.) 
ismi.

10.
...........................................

Her varlığa münasip şekil ve özellik veren, anlamında Allah’ın 
(c.c.) ismi.

11.
...........................................

İstediğini yapan, yarattıklarının durumlarını düzelten, anlamın-
da Allah’ın (c.c.) ismi.

12.
...........................................

Güven sağlayan, kendisine güvenilen, anlamında Allah’ın (c.c.) 
ismi.

13.
...........................................

Üstün, ulu, galip anlamında Allah’ın (c.c.) ismi.

14.
...........................................

Allah’ın (c.c.) genel olarak yaratıcı özelliğini ifade eden sıfatı.

15.
...........................................

Allah’ın (c.c.)  konuşmasını ifade eden sıfatı.

16.
...........................................

Rızıklandıran, anlamında Allah’ın (c.c.) ismi.

17.
...........................................

Hastalara şifa veren, anlamında Allah’ın (c.c.) ismi.

18.
...........................................

Buyrukları yerine getirilen, egemenliğin mutlak sahibi, anla-
mında Allah’ın (c.c.) ismi.

Ek-1: 
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KELIME AVI 12

E T M T N M S Q M Ü T E K E B B İ R D R Ö

İ N A Z A A A A M İ K M N D İ D Ç Ş Ğ U A

İ F N S A L A Z M Z Ç D O L S M M A L E K

N O A H U E U İ E R F K İ A L A M Ü M İ N

İ A Y Ş Ç S N Z S N E M E M R E Z Z A K H

S İ D A V A H L İ L N Ü T E F E L A H U M

B Ş Z K M S N L İ T T E D B A U D B M U R

A A E I L Ü Ö R T A B M R İ V V A S U M A

H M B L Ş D A K Y T M E R İ N M W E C L B

H V A A S D A A K İ A E M Ü H E Y M İ N B

E L E H İ U H D A B Y B E L L K Ö Ç Q K E

V B L İ V K İ H İ S F E N İ B M A Y I K C

İ H K İ L E M F A R K D I R Z R Q W B A F

• Aşağıdaki karışık harfler arasında Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatları yer almaktadır. Bu isim ve 
sıfatları bulmacada bularak işaretleyiniz.

• Kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya tersten yazılmış olabilir.

Ek-1: 
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ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

AYETI ÖNCE KIM BULACAK? 13

6. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.

1. Bu etkinlik, öğrencilerin dikkatini konuya çekme ve hazırlık amaçlı yapılabilir.

2. Etkinlikten önce, öğrencilerden, derse Kur’an-ı Kerim meali getirmeleri istenir. 

3. Kur’an mealinden Rûm suresinin 18-27. ayetlerini en hızlı bulma çalışması yapılacağı 
söylenir.

4. Ayetleri bulmak için öğrenciler hazır olduğunda komut verilir ve süre tutulur. Ayetleri en 
hızlı bulan öğrenci tebrik edilir.

5. Ayetler bu öğrenci tarafından okunur ve diğer öğrencilerden ayetlerde verilen mesajlarla 
ilgili anladıklarını söylemeleri istenir.

6. Ayetler açıklanır ve etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



31

ÜNİTE 1: Allah İnsan İlişkisi

20 dk.

FARKINA VAR 14

6. Rûm suresi 18-27. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir.

1. Öğrencilere, Kur’an mealinden veya ders kitabından Rûm suresi 18-27. ayetler okutulur. 

2. Ayetlerle ilgili neler anladıkları öğrencilere sorulur ve gönüllü öğrencilere söz hakkı 
verilerek aşağıdaki sorular çerçevesinde ayetler yorumlanır.

• Ayetlerde en çok dikkatinizi çeken mesaj nedir?

• Ayetlerde Allah’ın (c.c.) varlığının hangi delillerinden bahsedilmiştir?

• Ayetlerde insanlara neler tavsiye edilmiştir?

3. Öğrencilere beş dakika süre verilir ve onlardan, Allah’ın (c.c.) yaratmasına delil olacak 
örnekler düşünmeleri ve not almaları istenir. 

4. Verilen süre tamamlandığında gönüllü öğrencilerden başlanarak örnekler okunur. 

5. Düşünen insanların, Allah’ın (c.c.) varlığına ve yaratmasına dair sayısız delil bulacağı 
vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.



10.
SINIF

ÜNİTE: 2

Hz. Muhammed ve 
Gençlik





3534

BEN BILIRIM 15

ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.

1. “Kur’an-ı Kerim’de Gençler” konusu işlendikten sonra öğrencilere Ek-1’deki çalışma 
kâğıdı dağıtılır.

2. Çalışma kâğıdında yer alan soruları cevaplamaları için öğrencilere 20 dakika süre tanınır.

3. Sürenin sonunda doğru cevaplar söylenir.

4. Öğrencilerden, kâğıtlarını yanlarındaki arkadaşlarıyla değiştirmeleri ve birbirlerinin 
kâğıdını değerlendirmeleri istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



3534

BEN BILIRIM 15

Soruları dikkatlice okuyunuz ve cevaplarınızı boş bırakılan yere yazınız.

Ek-1: 

1. Kur’an-ı Kerim’de iffet, hayâ, edep ve takvası ile övülen ve en zor zamanlarda bile 
teslimiyetinden hiçbir şey kaybetmediği ifade edilen, aynı zamanda bir peygamberin de 
annesi olan genç hanım kimdir? 

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

2. “Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte Rabbim!’ dedi. Yıldız batınca da ‘Ben 
öyle batanları sevmem.’ dedi.” (En’am suresi, 76. ayet.) 

. Verilen ayette, bir genç olarak Yüce Allah’ı bulma çabası anlatılan peygamber kimdir?

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

3. Putperest bir kavimde yaşamalarına rağmen, Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine inanan ve 
inançlarını açıkça dile getirerek içinde bulundukları topluma karşı çıkan ve öldürülmekten 
kurtulmak için mağaraya sığınan gençlerden oluşan grubun adı nedir?

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

4. Kasas suresinde iffet ve hayâ örneği olarak bahsedilen olay, Hz. Şuayb’in kızları ile hangi 
peygamber arasında gerçekleşmiştir? 

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

5. Kur’an’da ahsenü’l-kasas (en güzel kıssa) olarak ifade edilen kıssada anlatılan, iffeti ve 
sabrı ile gençlere örneklik teşkil eden peygamber kimdir?

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



3736 3736

YORUMLUYORUM 16

ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.

1. “Kur’an-ı Kerim’de Gençler” konusu işlenir.

2. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

3. Öğrencilerden, verilen ayetleri okumaları, bunlar üzerine düşünmeleri ve çalışma kâğıdını 
yönergesine uygun olarak doldurmaları istenir.

4. Bunun için öğrencilere 20 dakika süre verilir.

5. Süre sonunda öğrenciler yazdıklarını arkadaşları ile paylaşır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.



3736 3736

YORUMLUYORUM 16

Verilen ayetler ışığında, bir genç olarak Hz. İbrahim’in Yüce Allah’ı arama çabası ve bu uğurda kavmine 
karşı verdiği mücadelesi hakkındaki düşüncelerinizi noktalı bırakılan yere yazınız.

“Hani İbrahim, babası Âzer’e, ‘Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüp-
hesiz, ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.’ 
demişti. İşte böylece İbrahim’e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve 
nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun. Üzerine gece 
karanlığı basınca bir yıldız gördü. ‘İşte Rabbim!’ dedi. Yıldız batın-
ca da ‘Ben öyle batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce de 
‘İşte Rabbim!’ dedi. Ay da batınca ‘Andolsun ki, Rabbim bana doğru 
yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi. Güne-
şi doğarken görünce de ‘İşte benim Rabbim! Bu daha büyük!’ dedi. 
O da batınca (kavmine dönüp) ‘Ey kavmim! Ben sizin Allah’a ortak 
koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi. ‘Ben, hakka yönelen birisi ola-
rak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak 
koşanlardan değilim.’ Kavmi onunla tartışmaya girişti. Dedi ki: ‘Beni 
doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışı-
yorsunuz? Hem sizin O’na ortak koştuklarınızdan ben korkmam an-
cak Rabbimin bir şey dilemiş olması başka. Rabbimin ilmi her şeyi 

kuşatmıştır.’ Hâlâ düşünüp öğüt almayacak mısınız?”
(En’âm suresi, 74-80. ayetler.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ek-1: 



3938

ISTIŞARE 17

ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

2. Hz. Muhammed’in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir.

Süreç gözlemlenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

1. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilerden, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gençlik yıllarında 
sosyal konulardaki hassasiyeti ve Hilfü’l-fudûl’a katılma sebepleri konusunu araştırmaları 
istenir.

2. Etkinlik sırasında dört öğrenci yönetici, iki öğrenci yazıcı olarak seçilir. Diğer öğrenciler de 
dört gruba ayrılır.

3.  Gruplardan, aşağıdaki sorular hakkında istişare yapmaları istenir:

• Günümüzün en önemli sosyal problemi nedir?

• Hz. Muhammed (s.a.v.) bugün yaşasaydı bu soruna nasıl bir çözüm üretirdi?

4. Öğretmen rehberliğinde etkinlik gerçekleştirilir ve konu ile ilgili görüşler paylaşılır.

5. İstişare sonucunda üzerinde ittifak edilen görüşler, yazıcılar tarafından sonuç bildirgesi 
olarak düzenlenir.

6. Sonuç bildirgesi sınıfta okunur ve panoda sergilenir.

20 dk.



3938

GENÇLIĞIN SESI 18

ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

2. Hz. Muhammed’in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir.

1. “Hz. Muhammed ve Gençler” konusu işlenir. 

2. Etkinlikten bir hafta önce, öğrencilerden, Ek-1’de yer alan örnek sorulara benzer soruları 
arkadaşlarına sormaları ve onların  verdikleri cevapları video çekerek kaydetmeleri istenir.

3. Çalışmalar sınıfta tahtaya yansıtılarak paylaşılır.

4. Verilen cevaplarla ilgili fikir alışverişi yapılarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



4140

GENÇLIĞIN SESI18

SORULAR

1. Bir genç olarak günümüz gençliğini nasıl değerlendirirsin?

2. Sence Hz. Muhammed (s.a.v.) gençken nasıl biriydi?

3. Bugünün gençleri ile Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gençliği arasında ne tür benzerlikler vardır?

4. Bir genç olarak insanların dikkatini en çok hangi konulara çekmek istersin?

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v) seni en çok etkileyen davranışı nedir?

Ek-1: 

Arkadaşlarınıza aşağıdaki örnek sorulara benzer sorular sorup onların cevaplarını  videoya çekin.



4140

METIN TAHLILI 19

ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

3. Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir

1. “Hz. Muhammed ve Gençler” konusu işlenmeden bir hafta önce önce, öğrencilere, 
Ek-1’deki metin dağıtılır. 

2. Öğrencilerden, derse metni okuyup gelmeleri istenir.

3. Ders saatinde metin sesli olarak okunur ve öğrenciler tarafından dinlenir.

4. Metinle ilgili Ek-1’deki sorulara birlikte cevap aranır.

5. Gönüllü öğrencilerin metinle ilgili kanaatlerini ifade etmeleriyle etkinlik sonlandırılır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.



4342

METIN TAHLILI 19

Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayınız.

1. Metnin ana fikri nedir?
2. Hz. Peygamber’in gençlerle ilişkileri hakkında neler söylenebilir?
3. Gençlerin İslam’a ilgisinin sebepleri nelerdir?
4. Hz. Peygamber’in gençlere tavsiyeleri nelerdir?

 Hz. Peygamber ve Gençlik

 Hz. Peygamber’in hayatını ve sahabeyi düşündüğümüzde her nedense hep olgun ve yaşlı insanlar canlanır 
zihnimizde. Kırk yaşındayken peygamberlik görevine başlayan Hz. Peygamber’in etrafındaki ilk Müslümanlara 
baktığımızda onlardan çoğunun gençler olduğunu görürüz.
 Hz. Peygamber, İslam’ı tebliğ ederken toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan 
gençlerden büyük ölçüde destek almıştır. Nitekim ilk Müslümanlardan birkaç kişi 50 yaş civarında, birkaç kişi 35 
yaşın üzerinde, geri kalan çoğunluk ise 30 yaşın altında bulunuyordu.
 Mesela genç yaşta İslam’ı kabul edenlerden Hz. Ali 10, Abdullah b. Ömer ve Ubeyde b. el-Cerrah 13, 
Ukbe b. Amir 14, Cabir b. Abdullah ve Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mesud, Habbab b. Eret ve Zubeyr b. Avvam 
16, Talha b. Ubeydullah, Abdurrahman b. Avf, Erkam b. Ebi’l-Erkam, Sa’d b. Ebi Vakkas ve Esma bint Ebî Bekr 17, 
Muaz b. Cebel ve Musab b. Umeyr 18, Ebû Musa el-Eşari 19, Cafer b. Ebî Talip 22, Osman b. Huveyris, Osman b. 
Affan, Ebû Ubeyde, Ebû Hureyre ve Hz. Ömer 25-31 yaşlarında idiler.1

 Hz. Peygamber’in yanında bulunan, onunla birlikte savaşanlar da gençlerdi.2 Bu yüzden Hz. Peygamber 
gençlere ayrı bir önem atfetmiştir.
 Enes b. Malik’in anlattığına göre, ensardan 70 genç vardı, kendilerine “Kurrâ” denilirdi. Akşamları 
Medine’nin çeşitli bölgelerine dağılırlar, ders halkaları oluştururlar, oralardaki halka namaz kıldırırlar, sabah 
olunca da Hz. Peygamber’in mescidine gelirlerdi. Hz. Peygamber İslam’a davet için onları Bir-i Maune’ye 
göndermişti. Ancak onlar tuzağa düşürüldü ve hepsi de şehit oldular. Bunun üzerine Hz. Peygamber, tam 15 gün 
sabah namazlarında kunut duasını okuyup beddua etti.3

 Peygamberimizin gençlerle ilgili bütün ilişkilerine baktığımızda onun bütün gayret ve hedefinin, inançlı, 
dindar, ahlaklı ve iffetli bir gençlik oluşturabilmek olduğunu görürüz.
Zira Efendimiz, “Allah’ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı o günde yedi sınıf insanın Allah’ın 
gölgesinde gölgeleneceği” haberini vermiştir. Bu hadiste ilk olarak “adaletli yönetici”, ikinci sırada da “Rabbine 
ibadetle yetişen genç”i zikretmektedir.4

 Başka rivayetlerde ise “Allah, gençliğini Allah’a itaatle geçiren genci sever.”, “Allah tevbe eden genci 
sever.” buyrulmaktadır.5

 “Kıyamet günü âdemoğlu şu beş şeyden sorgulanmadıkça Rabbinin huzurunda sorgudan 
kurtulamayacaktır: Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp 
nereye harcadığından, bildiğiyle ne denli amel ettiğinden.”6

“Yaşından dolayı bir ihtiyara ikramda bulunan genç için, Allah Teâlâ ona ikram edecek kimseler hazırlar.”7

 Hz. Peygamber’in gençleri teşvik eden bu sıcak ve samimi ilgisi sayesinde, genç sahabiler, canlarını, 
mallarını, ailelerini Allah yolunda feda edecek kıvama gelmişlerdi. Müslüman olur olmaz birçoklarının başta 
ailesi olmak üzere, Mekkelilerden gördükleri baskılar, korkunç işkenceler, açlık ve abluka yılları onları asla 
yıldırmamıştır. Onlar, Allah Resulü’nden aldıkları inanç ve ahlakın gereği olarak yalnız Mekke’den ayrılmayı değil, 
zamanı geldiğinde dünyadan ayrılmayı dahi göze almışlardır.

Prof. Dr. Bünyamin ERUL
 

1  Sarıçam İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 304-5, Ankara-2001; Karagöz İsmail, Aile ve Gençlik, s. 118-119, Ankara-2005.
2  A.g.e, V. 390.
3 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III. 235. 
4 Buharî, Ezan 36,I. 161. 
5 Rivayetlerin kaynağı ve kritiği için bkz: Aclunî, Keşfu´l-Hafa, I. 286, no: 748. 
6 Tirmizî, Kıyame 1, no: 2418, IV. 612.
7 Tirmizî, Birr 75, no: 2022, IV. 372.
 

(https://www.sonpeygamber.info/hz-peygamber-ve-genclik adresinden kısaltılarak alınmıştır.)

Ek-1: 



4342

PANO HAZIRLAMA 20

ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

3. Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir.

1. Bu etkinlik, “Hz. Muhammed ve Gençler” konusu işlendikten sonra bütün sınıfın katılımıyla 
uygulanır.

2. Öğrencilerden, ders kitaplarından bu konuya göz atmaları istenir. Bunun için öğrencilere 
beş dakika süre verilir.

3. Daha sonra renkli, küçük not kâğıtları öğrencilere dağıtılır.

4. Öğrencilerden, not kâğıdına, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gençlerle olan iletişiminde ortaya 
koyduğu temel ilkelerle ilgili bir cümle yazmaları istenir.

5. Yazılan bu kâğıtlar sınıf panosuna asılır.

6. Pano, öğrencilerle birlikte incelenip yazılanlar üzerine yorum yapılarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



4544 4544

METIN TAHLILI 21

ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır.

1. “Bazı Genç Sahabiler” konusu işlenmeden bir hafta önce, öğrencilere, Ek-1’deki metin 
dağıtılır.

2. Öğrencilerden, derse metni okuyup gelmeleri istenir.

3. Ders saatinde metin sesli olarak okunur ve öğrenciler tarafından dinlenir.

4. Metinle ilgili sorulara birlikte cevap aranır.

5. Gönüllü öğrencilerin metinle  ilgili düşüncelerini ifade etmeleriyle etkinlik sonlandırılır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.



4544 4544

METIN TAHLILI 21

Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruları cevaplayınız.

1. Mus’ab b. Umeyr’in çağlar boyunca örnek bir genç olarak tanınmasının sebepleri nelerdir?
2. Mus’ab b. Umeyr’in hayatında seni en çok etkileyen husus nedir?

 Uhud Şehidi Genç Sahabe Mus’ab b. Umeyr

 Kureyş kabilesinin Abdüddâroğulları kolundan gelmektedir. Onun yaşadığı dönemde ailesi 
mensup olduğu kabilenin önde gelen ve zenginleri arasında sayılırdı. Babası ailenin ileri gelenlerinden 
Umeyr b. Hâşim, annesi ise Hannâs binti Mâlik’tir. Mus’ab (r.a.), Mekke’de güzel elbiseler giymesi 
ve pahalı kokular sürmesiyle meşhur, yakışıklı bir genç olarak tanınmıştır. Mus’ab b. Umeyr (r.a.) 
gizli davet döneminde Erkam b. Ebu’l-Erkam’ın (r.a.) evinde İslam’a giren ilk Müslümanlardan kabul 
edilir. O, Müslüman olduktan sonra hayat tarzını tamamen değiştirmiş, eğlenceli arkadaşlıkları ve 
toplantıları terk ederek kendini İslam’ı yayma faaliyetlerine adamıştır. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
peygamberliğine karşı çıkan ailesi, oğullarının yeni dine inanmış olmasından son derece rahatsızlık 
duymuş, onu yeniden putperestliğe çevirebilmek için her türlü baskı ve işkenceyi uygulamışlardır. 
Onu dininden döndürme çabalarında bilhassa annesi gayret sarf etmiştir. Ancak Mus’ab (r.a.), bizzat 
ailesinden gördüğü psikolojik ve maddi baskılara rağmen inancını muhafaza etmiş, ailesinden gizli 
bir şekilde Müslümanlarla buluşmaya devam ederek Hz. Peygamber’in izinde onlarla birlikte namaz 
kılmıştır.
 Mekke’de Müslümanların sayısının gittikçe artması üzerine Mekke müşriklerinin şehirdeki 
Müslümanlara yaptıkları baskının dayanılmaz boyuta geldiğini gören Hz. Peygamber, özellikle 
himayesiz müminlere Habeşistan’a hicret etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ailesinin şiddetli baskısından 
bunalan Mus’ab b. Umeyr (r.a.) de tebliğin 5. (M. 615) yılında, on bir erkekle dört kadından oluşan 
ilk hicret kafilesiyle Habeşistan’a göç etti. Burada belli bir süre muhacirlerle birlikte, kendi ailesinin 
ve Mekke müşriklerinin baskısı olmaksızın hayatını devam ettirdi. Habeşistan’a giden muhacirlerden 
bir kısmı Hz. Hamza’nın (r.a.), ardından da Hz. Ömer’in  (r.a.) Müslüman olduğu haberini alınca 
Mekke’deki din kardeşlerinin feraha kavuştuklarını düşünmüşler, ayrıca müşriklerin Hz. Peygamber’e 
tabi oldukları şeklinde kulaklarına gelen bilgileri üzerine yurtlarına geri dönmüşlerdir. Sayıları 38 
kişiyi bulan bu muhacirler arasında Mus’ab b. Umeyr (r.a.) de bulunuyordu. Müslümanlar Mekke’ye 
girdiklerinde duyduklarından bir kısmının gerçek olmadığını, yani müşriklerin dinleri üzerine 
kaldıklarını fark edince bazıları geri dönmüş, bazıları ise her şeye rağmen Mekke’de kalmaya karar 
vermiştir. Mus’ab (r.a.) ise Mekke’ye girerek burada Müslümanlarla birlikte yaşamaya başlamıştır. Bu 
esnada ona karşı ailesinin dinden döndürme baskısı da yeniden geri dönmüştür. Ancak Mus’ab (r.a.) 
tüm engellemelere rağmen Mekke’de Hz. Peygamber’e destek olmayı sürdürmüştür.
 Hz. Peygamber, bi’setin (ilk vahyin) 11. (M. 621) yılında gerçekleşen I. Akabe Biatı 
görüşmelerinden sonra Mus‘ab b. Umeyr’i  (r.a.) hem kendi temsilcisi hem de din muallimi sıfatıyla 
ensarla birlikte Medine’ye gönderdi. Bundan dolayı Mus’ab b. Umeyr (r.a.), Mekke’den Medine’ye 
hicret eden ilk sahabe kabul edilir. Medine’de Hazrec reisi ve şehirdeki ilk Müslüman kabul edilen 
Es‘ad b. Zürâre’nin (r.a.) evinde misafir kalan Mus’ab (r.a.), onun yardım ve desteğiyle Medine’de pek 
çok insanın Müslümanlığına vesile olmuştur. Mus’ab en büyük yardımcısı Es’ad b. Zürâre ile birlikte 
gerek Hazrec gerekse Evs kabilesinden pek çok kişinin İslam’a girmesini sağladı. Nitekim Üseyd b. 
Hudayr (r.a.) ile Sa‘d b. Muâz (r.a.) gibi Evs kabilesi önderleri kısa sürede İslam’ı kabul ettiler. Mus’ab 
(r.a.) yine Es‘ad b. Zürâre (r.a.) ile birlikte Müslümanlara gerek cuma gerekse diğer vakit namazlarında 
imamlık yaptı. Medine’de kılınan ilk cumada imamlık vazifesi Mus‘ab tarafından yerine getirilmiştir. 
Onun buradaki diğer bir önemli görevi ise Medineli Müslümanlara Kur’an’ı öğretmekti.
 Hem Es’ad b. Zürâre (r.a.) hem de Mus’ab b. Umeyr’in (r.a.) Medine’yi İslamlaştırma çabalarının 
bir meyvesi olarak nübüvvetin 13. yılı (622) hac mevsiminde ikisi kadın, yetmiş beş Medineli, Hz. 
Peygamber’e biat etmek üzere Akabe’de hazır bulunmuşlardır. Mus’ab (r.a.) da bu toplantıda yer 
almış ve Medine’deki başarılı faaliyetleri sebebiyle Allah Resulü’nün (s.a.v.) takdirini kazanmıştır. II. 
Akabe Biatı’nın hazırlık safhası ve gerçekleştirilmesinde önemli görevler ifa eden Mus’ab (r.a.), yapılan 
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toplantının ardından Mekke’de üç ay daha kaldıktan sonra yine asıl vazife mahalli olan Medine’ye 
geri dönmüştür. Mus’ab (r.a.), Medine’ye ikinci defa geldikten sonra yine Es’ad b. Zürâre (r.a.) ile 
beraber Hz. Peygamber’in hicretine kadar geçen dönemde tebliğ faaliyetlerini gayretle devam 
ettirdi. O kadar ki bu iki sahabenin çabaları sayesinde Medine’de İslâmiyet’in girmediği neredeyse 
hiçbir hane kalmamıştır. Bu süreçte Mus’ab’ın  (r.a.) diğer bir görevi ise, II. Akabe görüşmelerinde 
alınan karar gereği Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara yardımcı olmak ve şehre gelen 
muhacirler ile ensar arasındaki ilk diyalogları gerçekleştirmek olmuştur. Şüphesiz bu konuda onun 
asıl vazifesi ise Medine’yi Hz. Peygamber’in gelişine yani hicrete hazır hâle getirmektir.
 Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra hayata geçirdiği ensar-muhacir 
kardeşliği uygulamasında, Mus’ab b. Umeyr’i  (r.a.) muhacirlerden Sa’d b. Ebû Vakkâs (r.a.), ensardan 
da Ebû Eyyûb el-Ensârî (r.a.) ile kardeş yapmıştır. Allah Resulü (s.a.v.) Bedir Savaşı’nda daha önce 
Mekke döneminde onun kabilesinin uhdesinde bulunan sancaktarlık vazifesini Mus’ab’a (r.a.) vermiş 
ve bu savaşta muhacirlerin sancağını ona teslim etmiştir. Uhud Harbi’nde de bütün Müslümanları 
temsil eden sancak yine onun tarafından taşınmıştır. Mus’ab b. Umeyr (r.a.), Uhud Savaşı esnasında 
Müslüman okçuların ihmali sonucunda yaşanan bozgun esnasında Hz. Peygamber’in yanından hiç 
ayrılmamış, son nefesine kadar kendisine emanet edilen sancağı yere düşürmemiştir. O kadar ki 
savaş esnasında Hz. Peygamber’i de yaralayan İbn Kamîe’nin kılıç darbeleriyle her iki eli de kesilince 
sancağı kollarıyla göğsüne bastırarak dik tutmaya çalışmış, bu esnada aldığı mızrak darbesiyle şehit 
olmuştur.
 Uhud Savaşı sonucunda başta Hz. Peygamber’in amcası Hamza (r.a.) olmak üzere şehitler 
toprağa verilirken Allah Resulü (s.a.v.) eski bir elbise içinde yerde yatan Mus’ab’ın  (r.a.) cesedini 
yanındakilere göstererek onun bir zamanlar zenginlik içinde en güzel elbiseleri giydiğini, en güzel 
yemekleri yediğini, fakat Allah ve Resulü’nün (s.a.v.) sevgisini her şeye tercih ettiği için bu hâle 
geldiğini söylemiş, ardından da; “Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice kişiler vardır. 
Onlardan bazısı sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, bazısı da şehitliği beklemektedir. 
Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir.” (Ahzâb, 23)  mealindeki ayeti okumak suretiyle 
Mus’ab (r.a.) ve onun gibi şehitleri müjdelemiştir. Hz. Peygamber daha sonra onun hatırasına yönelik 
olarak şu sözleri dile getirmiştir: “Seni Mekke’de ilk gördüğümde hiç kimse seni yakışıklılıkta ve güzel 
giyinmede geçemezdi. Ama bugün saçın karışmış ve sadece vücudunu örten basit bir örtün var. 
Allah’ın Resulü kesin olarak ilan ediyor ki sen kıyamette mutlaka Allah’ın huzuruna kabul edileceksin.” 
Uhud Savaşı’ndan sonraki dönemlerde elde edilen zafer ve fetihler sebebiyle kazanılan ganimetler 
içerisinde bolluk ve refah içinde yaşayan Müslümanlar, Mus’ab’ın (r.a.) bu savaş sonundaki hâlini hiç 
zihinlerinden çıkarmamışlardır. Nitekim ilk Müslümanlardan olan Habbâb b.Eret (r.a.), kendilerinin 
Mekke’den Medine’ye dünyevi menfaatler için değil, Allah rızası için hicret ettiklerini, fakat buna 
rağmen Allah Teâlâ’nın kendilerine dünya nimetlerini de verdiğini; Mus’ab b. Umeyr (r.a.) gibi 
arkadaşlarının kendileri gibi niyet taşımalarına rağmen bu nimetlerden hiçbir şey tatmadan ahirete 
intikal ettiklerini belirttikten sonra, Uhud’da şehit olduğu gün onu saracak bir kefen bulamadıklarını, 
bedenini hırkasıyla örtmeye çalıştıklarında örtüyü başına çekince ayaklarının, ayaklarına çekince 
başının açıldığını, sonunda başını örttüklerini, ayaklarının üstüne de kokulu bir ot demeti koyduklarını 
söylemiştir.
 Müslümanlar arasında “Mus’abü’l-hayr” olarak da tanınan Mus’ab b. Umeyr, Müslümanların 
anneleri arasında yer alan Zeyneb bint Cahş’ın kız kardeşi Hamne ile evli olduğu için aynı zamanda 
Allah Resulü’nün bacanağı olmuştur. Mus’ab’ın  (r.a.) bu evliliğinden Zeynep adında bir kız çocuğu 
dünyaya gelmiştir. Mus’ab b. Umeyr’in  (r.a.) Müslüman olduktan sonra hayatına getirdiği derin 
değişiklikler kendi zamanında bile efsane olmuş, dünya malını terk etme konusunda Müslümanlarca 
hep örnek gösterilmiştir. Refah ve lüks içinde yaşayan, zengin, zevkli giysiler giyen bu genç adam, 
ruhunun ebedî dünyasını kazanmak için bütün bunlardan kolayca vazgeçmiştir. Medine’de onu 
yamalı elbiseler içinde dolaşırken gören Hz. Peygamber’in dilinden şu cümleler dökülmüştür: “Allah’a 
hamdolsun. Mekke’de son derece lüks bir hayat süren, fakat Allah’a ve Resulullah’a olan sevgisinin 
ve takvaya olan aşkının bütün rahatlığa sırt çevirttiği genç adam işte budur.”

Prof. Dr. Âdem APAK

( https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=12544 adresinden alınmıştır.)
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ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır.

1. Öğrencilere “Bazı Genç Sahabiler” konusu ile ilgili bir dergi hazırlama görevi verilir.

2. Dergi için gönüllü öğrencilerden en az beş kişilik bir yayın kurulu oluşturulur. Yayın 
kurulundan bir kişi derginin genel yayın yönetmeni olarak seçilir. Yayın kurulu; konu 
dağılımı, yazıların toplanıp okunması ve tashih edilmesi süreçlerini organize eder.

3. Derginin tasarımından sorumlu iki öğrenci belirlenir. Tasarım ekibi yayın kuruluyla 
koordineli olarak çalışır. 

4. Yayın kurulu öncülüğünde istişareyle derginin adı belirlenir. 

5. Dergi için öğrencilerden; Hz. Ali, Erkam b. Ebi’l-Erkam, Mus’ab b. Umeyr, Üsame b. Zeyd,  
Muaz b. Cebel, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Esma binti Ebi Bekir ve Cafer b. Ebi Talib hakkında 
biyografi, deneme, araştırma, şiir, röportaj vb. farklı türlerde yazılar hazırlamaları istenir.

6. Derginin her sayısında, belirlenen sahabilerden birisi dosya konusu olarak ele alınır. 

7. Dergi, aylık periyotlarla yayımlanır.

8. Dergi fotokopi ile çoğaltılarak dağıtılabilir. 

9. Her sayı çıktığında sınıfta o sayıyla ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenlenir.

Hazırlanan dergiler incelenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

40 dk.
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ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

5. Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir.

1. Etkinlikten önce, öğrencilerden, derse Kur’an-ı Kerim meali getirmeleri istenir. 

2. Kur’an mealinden Âl-i İmrân suresi 159. ayeti bulma çalışması yapılacağı söylenir. 

3. Derste bütün öğrencilerin, Kur’an mealinden ilgili ayeti bularak okumaları ve ayetin içeriği 
hakkında düşünmeleri istenir. Bunun için öğrencilere beş dakika süre tanınır.

4. Sürenin sonunda tahtaya, ayette geçen aşağıdaki önemli ifadeler yazılır. Öğrencilerden bu 
ifadelerle ilgili düşüncelerini paylaşmaları istenir. 

• Allah’ın (c.c.) rahmeti

• Yumuşak davranmak

• Affetmek

• Bağışlamak

• İstişare

• Tevekkül

5. Konuyu pekiştirmek için öğrencilere, mealden bu ifadelerin içinde kullanıldığı başka bir 
ayet bulmaları söylenir. Bulunan ayetlerin deftere yazılması sağlanır.

6. Hz. Peygamber’in hayatından, yukarıdaki ifadelerin önemini destekleyen örnekler 
verilerek etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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ÜNİTE 2: Hz. Muhammed ve Gençlik

1. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılır.

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır. 

3. Öğrencilere bulmacada “Hz. Muhammed ve Gençlik” ünitesiyle ilgili kelime ve kavramların 
bulunduğu söylenir.

4. Bulmacayı önce çözen ilk üç öğrenci, öğretmen tarafından tebrik edilip arkadaşları 
tarafından alkışlanır. 

Öğrencilerin cevapları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

20 dk.

1. Kur’an-ı Kerim’den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir.
2. Hz. Muhammed’in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir.
3. Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir.
4. Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır.
5. Âl-i İmrân suresi 159. ayette verilen mesajları değerlendirir.

49
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YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Allah’ın (c.c.) dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bildirmesi.

2. Görüş alışverişinde bulunma, fikir alma, danışma. 

3. Allah’tan (c.c.) gelen vahiylerin peygamberler tarafından insanlara eksiksiz olarak bildirilmesi.

5. Yapılan iyiliği unutmama, sevgide içtenlik ve devamlılık.

7. İslam’a ilk giren gençlerden biri olan Erkam b. Ebi’l-Erkam’ın (r.a.) Safa Tepesi’nin yanında  
        yer alan, Hz. Peygamber ve diğer Müslümanlar için adeta bir karargâh olan evinin adı.

9. Hicret esnasında Hz. Peygamber ve babası Hz. Ebu Bekir’e yardım eden genç 
       kadın sahabi.

10. Kâinatı yaratan ve idare eden en yüce varlığın ulûhiyyetine ortak tanıma anlamında bir 
       terim.

11. Hz. Peygamber’in gençlik yıllarında katıldığı, haksızlığa uğrayan kişileri korumak amacı ile 
       kurulan, derneğin/topluluğun adı.

14. Araplarda kuvvet, cesaret, kahramanlık sembolü sayılan ve savaştaki cesaret ve 
       kahramanlığından dolayı Hz. Ali’ye de verilen lakap.

15. Muhacirlere yardım eden kimse.

16. Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı.

17. Dünyada iken cennet ile müjdelenen dört kadından birisi.

18. Hz. Peygamber tarafından Medine’de öğretmen olarak görevlendirilen ve Uhud Savaşı’nda  
       genç yaşta şehit olan sahabi.

SOLDAN SAĞA

2.    Haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak.

4.    İslamiyet’ten önce Hz. Peygamber’e güvenilir olduğu için verilen sıfat.

6.    Hz. Peygamber devrinde yetişmiş, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i görmüş, onun sohbetinde 
        bulunmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimseler.

8.    Kâbe’nin güneydoğu köşesine tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirilen taş.

12.  Allah (c.c.) katında geçerli olan hak din.

13.  Zalim hükümdardan kaçarak mağaraya sığınan ve orada Allah (c.c.) tarafından 309 yıl  
       uyutulan, Rablerine inanmış gençlere verilen ad.

18.  Allah (c.c) için yurdunu terk eden kimse.

19.  Hz. Peygamber’in Medine’de ensar ve muhacirlerden bazılarını birbirleriyle kardeş ilan 
        etmesi.

20.  Bilgin, iyi bilen, hakkıyla bilen. 

BULMACA24
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YERINDE BEN VARIM 25

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 

1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.

1. “İslam’da Aile İçi Sorumluluk ve Görevler” konusu işlenir.

2. Konuyla ilgili hikâye yazma etkinliği yapılacağı söylenir.

3. Öğrencilerden, yazacakları hikâyenin ana teması olarak aşağıdaki başlıklardan birini 
seçmesi istenir:

• Anne ve Sorumluluğu: Aile içinde annenizin sorumluluk ve görevlerini düşünün ve 
kendinizi onun yerine koyarak anne olduğunuz bir günü anlatan bir hikâye yazın.

• Baba ve Sorumluluğu: Aile içinde babanızın sorumluluk ve görevlerini düşünün ve 
kendinizi onun yerine koyarak baba olduğunuz bir günü anlatan bir hikâye yazın.

• Çocuk ve Sorumluluğu: Aile içinde kendi sorumluluk ve görevlerinizi düşünerek bir 
gün içinde bunları ne ölçüde yerine getirdiğinizi anlatan bir hikâye yazın.

4. Gönüllü öğrencilerin hikâyeleri sınıfta okunarak panoda sergilenir.

Hikâyeler kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilir.

20 dk.
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ÜNİTE 3: Din ve Hayat 

BULMACA 26

2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder.

1. Öğrencilere İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkileri ile ilgili bir bulmaca 
çözüleceği söylenir.

2. Ek-1’deki bulmaca çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır. 

3. Bulmacanın renkli kısmındaki şifreyi en hızlı bulan öğrenci tebrik edilir. 

4. Cevaplar kontrol edilerek etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.
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BULMACA26
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BULMACA26

SORULAR

1. Allah’ın (c.c.) tek ve bir olduğu inancı.

2. XIII. yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış, Velayetname ve Makâlât adlı eserleriyle tanınmış 
mutasavvıflardan biri.

3. Mimar Sinan’ın ustalık eseri olarak nitelendirilen cami.

4. Hoca Ahmet Yesevi’nin en bilinen eseri.

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Medine’de yaptırdığı ilk mescit.

6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) niteliklerini övmek amacıyla yazılan şiir, kaside.

7. Mesnevi eserinin müellifi olan âlim.

8. İslam tarihinde dinî ilimler ile sosyal ve fen bilimlerinin öğretildiği yüksek öğretim 
seviyesindeki eğitim öğretim kurumu, fakülte.

9. Cami avlularında yer alan abdest alma yeri.

10. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bedensel ve ahlaki özelliklerini ayrıntılarıyla anlatan edebî eser.

11. İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem’den beri peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi 
dinlerin ortak adı.

12. Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye gibi tarihi camilerimizin mimarı.

13. Mevlana Celaleddin Rûmi’nin en bilinen eseri.

14. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumunu, doğum sırasında meydana gelen olağanüstü olayları 
ve hayatından bazı kesitleri anlatan manzum eserler.

15. Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.

16. Kudüs’te bulunan, Kâbe ve Mescidi Nebi’den sonra Müslümanların en önemli üçüncü 
mescidi.

17. Edip Ahmed Yüknekî’nin “hakikatlerin eşiği” anlamındaki eseri.

18. İslam dünyasında klasik hastanelerin genel adı, bimarhane.

19. Bir milletin duygu, düşünce ve değerlerinin dil aracılığıyla aktarılmasını sağlayan sanat.

20. Fâtiha suresi ile başlayıp Nâs Suresi ile biten, Hz. Muhammed’e (s.a.v.)  indirilen ve kendine 
has özellikleri olan ilahi kitap.

21. XIII. yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış tasavvuf ve halk şairimiz.

Ek-1: 
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KARIŞIK HARFLER 27

2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder.

1. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden, harfleri karışık olarak verilen kavramları bulmaları ve tanımlarıyla birlikte 
verilen boşluklara yazmaları istenir.

3. Öğrencilerin çalışmayı yaparken ders kitabından faydalanabilecekleri belirtilir.

4. Bütün kavramları doğru olarak ilk bulan öğrenci tebrik edilir.

5. Gönüllü öğrencilerden başlanarak cevaplar okunur.

6. Yanlış cevaplar düzeltilir, eksik cevaplar tamamlanır ve çalışma bitirilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir

20 dk.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 



5958

KARIŞIK HARFLER27

Aşağıdaki kutularda “Din, kültür ve sanat” konusuyla ilgili kavramların harfleri karışık bir şekilde verilmiştir. 
Kavramların doğru hâlini ve ne anlama geldiğini yanındaki boşluklara yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İSKİMU

TÜRYANİM

TATTAH

TİSCEM

ALİHİ

RITİ

BURE

ZEBTİH

NAİREM

CİRAYEMİ

Ek-1: 
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NE YAPABILIRIZ? 28

3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir.

1. Ek-1’de verilen kirli çevre görselleri tahtaya yansıtılır veya öğrencilere, çevre sorunlarına 
dikkat çeken videolar izletilir. 

2. Daha sonra öğrencilere, aşağıdaki sorular yöneltilerek çevre kirliliği hakkındaki düşünceleri 
sorulur:

• Allah’ın (c.c.) bize emanet ettiği çevre bu mudur?

• Çevrenin bu hâle gelmesinin sebepleri sizce nelerdir?

• Çevre kirliliğinin insanlara ve diğer canlılara zararları nelerdir ve gelecekte nasıl etkileri 
olabilir?

3. Kirli çevre görselleri üzerinden konuşmalar bitince temiz ve kirli çevre görselleri yan yana 
getirilir. 

4. “Temiz bir çevreye sahip olabilmek için neler yapabiliriz?” sorusu sorularak öğrencilerden 
çözüm önerileri alınır.

5. Bu öneriler rapor hâline getirilerek sınıf panosuna görsellerle birlikte asılır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 
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NE YAPABILIRIZ?28

Ek-1: 
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ÇEVREMI FOTOĞRAFLIYORUM 29

3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir.

1. “Din ve Çevre” konusu işlendikten sonra, öğrencilere bir fotoğraf çalışması yapılacağı 
söylenir.

2. Bu çalışma için sınıf iki gruba ayrılır. 

3. Birinci gruba, çevrelerinde gördükleri kirliliği fotoğraflamaları, ikinci gruba ise temiz ve 
düzenli çevreleri fotoğraflamaları görevleri verilir. Öğrencilere fotoğraf çekmeleri için bir 
hafta süre tanınır.

4. Derste, öğrenciler çektikleri fotoğrafları ve çevre ile ilgili bu süreçte oluşan farkındalıklarını 
paylaşırlar. 

5. Çevrenin kirletilmesinin zararlarına vurgu yapılarak etkinlik sonlandırılır.

Etkinliğe katılım gözlemlenerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
kontrol edilir.

20 dk.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 
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KAVRAM YERLEŞTIRME 30

4. İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar. 

1. Öğrencilere Ek-1’deki  kavram listesi ve boş kavram şeması verilir.

2. “Dinin değişmez ilkeleri”, “Dinin değişebilen ilkeleri” ve “Değişimin temel ve karşıt 
kavramları” konusunda özet bilgi verilir. Öğrencilerden, kavramları boş kavram şemasına 
en doğru şekilde yerleştirmeleri istenir.

3. Verilen sürede en az hatayla şemayı dolduran öğrenciler şemalarını sınıfla paylaşırlar.

4. Şema üzerinden dinin değişen ve değişmeyen ilkeleri özetlenerek din ile sosyal değişim 
arasındaki ilişkinin kavranması sağlanır.

Öğrencilerin çalışmaları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip 
gerçekleşmediği değerlendirilir.

20 dk.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 
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KAVRAM YERLEŞTIRME30

• İLERLEME
• İBADETİN TEMEL İLKELERİ
• ZORUNLULUK HÂLİNDE, HARAM OLAN BAZI  
       HÜKÜMLERİN DEĞİŞMESİ
• MÜSPET
• İMANIN TEMEL ŞARTLARI
• BÜTÜNLEŞME
• ÇÖZÜLME
• ZARARIN GİDERİLMESİ İÇİN DEĞİŞEN ÖRFE GÖRE   
       KARAR VERİLMESİ

• İSLAM’IN TEMEL ŞARTLARI
• İYİLEŞME
• MENFİ
• TEMİZLİK İÇİN SU OLMADIĞINDA  
       TEYEMMÜM YAPILABİLMESİ
• AHLAKIN TEMEL İLKELERİ
 • GERİLEME
• SUÇUN TESPİTİNDE ŞAHİT YOKSA PARMAK İZİNE  
       BAŞVURULMASI
• BOZULMA

KAVRAMLAR

x

x

x

x

DİN VE DEĞİŞİM İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Ek-1: 

“Din ve Değişim” ile ilgili olgu ve kavramları yerleştirelim.

DİNİN 
DEĞİŞMEZ İLKELERİ

DEĞİŞİMİN TEMEL 
VE KARŞIT 

KAVRAMLARI

DİNİN DEĞİŞEBİLEN 
İLKELERİ
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NASIL OLMALI? 31

5. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar.

1. Etkinlikten önce, öğrencilerden, derse Kur’an-ı Kerim meali getirmeleri istenir.

2. Derste Ek-1’deki çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır ve soruların metne göre 
cevaplanacağı söylenir.

3. Bu çalışma için 20 dakika süre verilir.

4. Süre sonunda öğrenciler yazdıklarını arkadaşları ile paylaşır. 

5. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar birlikte tartışılarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 
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Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

Sade Yaşam İmandandır

 Gerçeği arayan bir genç, bu uğurda yolculuk yaparken bir bilgeyi ziyaret eder. Bilgenin içinde 
yaşadığı tek odası vardır, oda kitaplarla doludur. Genç hayretle sorar: “Diğer mobilyalarınız 
nerede?” Bilge: “Sizinkiler nerede?” diye aynı soruyu sorar gence. Genç biraz şaşkın bir hâlde: 
“Ama ben yolcuyum.” diye karşılık verir. Bunun üzerine bilge: “Ben de öyleyim.” der, “Ben de 
öyle.”

 Misafir olarak geldiğimiz bu dünyada sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirerek gerçek 
ihtiyaçlarımıza uygun bir hayat düzeni kurmak, dinimizin emrettiği hususlardandır. Eşya ve para 
ile münasebetimizi belirleyen en önemli etken dünyaya geliş gayemizdir. Yolcu olduğumuzu 
unuttuğumuzda yüklerimiz ağırlaşır. Ne kadar az şeye ihtiyacımız varsa o kadar zengin ve 
özgürüzdür aslında.

 Bu bakış açısı, fakirliği temenni eden bir dünya görüşü değildir elbet. Allah Teâlâ, verdiği 
nimetleri kulunun üzerinde görmek ister. Peygamberimizin (s.a.v.) de duasıdır bol ve helal rızık. 
“Allah’ım! Günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet ve bana verdiğin rızıkları bereketli kıl!” (İbn-i Mace, 
Ticaret, 2.) duasıyla Allah’tan rızık istemeyi bize tavsiye etmiştir aynı zamanda Peygamberimiz. 
Bu yüzden zenginlik değildir dinimizde sorgulanan. Helal kazancı dosdoğru bir şekilde temin 
edebilmek, nefsimizin hırsından, mala olan düşkünlüğünden kendimizi kurtarabilmek, ihtiyacımız 
kadarını harcayıp kalanını inançlarımız istikametinde infak edebilmektir marifet.

 Bankalar Arası Kart Merkezinin (BKM) 2018 Ocak ayı sonunda açıkladığı rapora göre ülkemiz 
Avrupa’da en fazla banka ve kredi kartına sahip ülkeler arasında yer alıyor. İlk kez 1968 yılında 
basılan ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan kredi kartları; reklamlar, krediler, 
cazip gözüken teklifler ve erteleme seçenekleri ile pek çok kişinin kazancından çok daha fazla 
harcamasında önemli bir etken.

 Kur’an-ı Kerim ışığında Peygamberimizin (s.a.v.) hayat ölçülerini örnek alan kişi, paranın 
kendisine emanet olarak verildiği bilinci ile yaşayan kişidir. Bu bilinçten uzaklaştığımız anda 
nefsani arzularımızın esiri oluruz. İhtiyaçlarımız değil isteklerimiz sınırsızdır çünkü. İhtiyacımızdan 
fazla harcamak bizi israfa, her şeyi kendimize hasretmek ise cimriliğe götürür. “Eli sıkı olma, 
büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın!” (İsrâ, 17/29.) uyarısı ile bize tam bir 
denge içinde yaşamayı emreder Rabbimiz.

Ayşe Nur ÖZKAN’ın https://dergi.diyanet.gov.tr/makaledetay.php?ID=33589&SRC=rızık 
adresindeki “Tükettikçe Tükeneceğiz” isimli yazısından kısaltılarak alınmıştır.

NASIL OLMALI?31

Ek-1: 
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NASIL OLMALI?31

1. İslam’a göre, kazanç ve tüketim arasında nasıl bir ilişki olmalıdır?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Üretim ve tüketim konusundaki görüşleriniz nelerdir?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Kur’an-ı Kerim’den, aşağıdaki kavramlarla ilgili örnek ayetler bularak boş bırakılan yerlere 
yazınız.

ÇALIŞMA / EMEK: …………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….......................................................................................................................

RIZIK:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

İSRAF:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Ek-1: 
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ILKE ÇIKARMA 32

5. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar.

1. Aşağıdaki ayetler ve hadis tahtaya yansıtılır:

• “Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda 
harcarlar.” (Bakara suresi, 3. ayet.)

• “…O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç hâline 
gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de 
size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah’ın 
azabı çetindir.” (Haşr suresi, 7. ayet.)

• “Dul kadınların ve fakirlerin yardımına koşan Müslüman; Allah (c.c.) yolunda harp eden 
mücahit yahut gece namaz kılan, gündüz oruç tutan abid gibidir.” (Buhârî, Nafakât, 1.)

2. Öğrencilerin bu ayetleri ve hadisi okumaları ve verilen mesajlarla ilgili düşüncelerini 
paylaşmaları istenir.

3. Daha sonra tahtaya “Müslümanın Özellikleri” ifadesi yazılır.

4. Öğrencilere şu sorular sorulur:

• Ayetler ve hadisin ışığında sizce Müslümanın özellikleri neler olmalıdır?

• Bir Müslümanın para ve mal ile ilişkisi nasıl olmalıdır?

5. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar birlikte tartışılır ve başlığın altına yazılarak konu 
ile ilgili ilkeler çıkartılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 
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YAZAR EKIBI 33

6. İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.

1. Ek-1’de yer alan konu başlıkları kâğıtlara yazılır, kâğıtlar bir kutuya konur.

2. Sınıf beş gruba ayrılır ve bütün grupların kutudan kâğıt çekerek bir konu seçmesi sağlanır.

3. Gruplardan, kendilerine düşen konu ile ilgili, İslam dininin sosyal adalete verdiği önemi 
yansıtan kısa bir durum draması yazmaları istenir. Bu dramada Ek-2’deki ayet ve hadislere 
de yer verilmelidir. Drama yazımı için öğrencilere 15 dakika süre tanınır.

4. Grupların öncelikle dramanın konusunu ve karakterlerini belirlemeleri sağlanır.

5. Süre sonunda, gruplar yazdıkları drama metinlerini sınıfta okur.

6. Öğrencilerin, yazmış oldukları dramaları sınıfta canlandırmaları sağlanarak etkinlik 
tamamlanır. 

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

40 dk.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 
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YAZAR EKIBI33

1 2 3 4 5

YAŞAMA 
VE 

SAĞLIK HAKKI

DÜŞÜNCE VE 
IFADE 

ÖZGÜRLÜĞÜ

IBADET 
ÖZGÜRLÜĞÜ

ÖZEL YAŞAMIN 
GIZLILIĞI 

HAKKI

EĞITIM HAKKI

Ek-1: 
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YAZAR EKIBI33

1

2

3

4

5

Yaşama ve Sağlık Hakkı:
“… Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıyma-
yın…” (Isrâ suresi, 33. ayet.)
“Iki nimet vardır ki insanlardan çoğu bunla-
rın kıymetini bilmezler: Sağlık ve boş vakit.” 
(Buhârî, Rikâk, 1.)

Eğitim Hakkı:
“… Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?...” 
(Zümer suresi, 9. ayet.)
“Ilim öğrenmek, kadın erkek herkese farzdır.” 
(Ibn Mâce, Mukaddime, 17.)

Düşünce ve İfade Özgürlüğü:
“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik 
birbirinden ayrılmıştır...” 
(Bakara suresi, 256. ayet.)

İbadet Özgürlüğü: 
“Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet et-
meyecekmişim! Hâlbuki, hepiniz O’na döndü-
rüleceksiniz. O’nu bırakıp da başka ilahlar mı 
edineyim? …” 
(Yâsîn suresi, 22-23. ayetler.)

Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı:
“Ey iman edenler, başkasının evine izin alma-
dan, seslenip selam vermeden girmeyiniz. 
Eğer düşünürseniz böyle hareket etmeniz si-
zin için hayırlıdır.” 
(Nûr suresi, 27. ayet.)

Ayet ve Hadisler

Ek-2: 

Aşağıdaki ayet ve hadislere yer vererek seçtiğiniz konu hakkında kısa bir durum draması yazınız.
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BULMACA 34

1. Ek-1’deki bulmaca öğrencilere dağıtılır.

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır. 

3. Öğrencilere bulmacada “Din ve Hayat” ünitesiyle ilgili kelime ve kavramların bulunduğu 
söylenir.

4. Bulmacayı önce çözen ilk üç öğrenci, arkadaşları tarafından alkışlanır. 

Öğrencilerin cevapları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

30 dk.

1. İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder.
2. İslam dininin kültür, sanat ve düşünce üzerindeki etkilerini analiz eder.
3. İslam dininin çevre sorunlarına yaklaşımını ve çözüm önerilerini değerlendirir.
4. İslam dini ve sosyal değişim arasında ilişki kurar.
5. İslam dininin ekonomik hayatla ilgili ilkelerini yorumlar.
6. İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar.
7. Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajları değerlendirir.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 
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BULMACA34
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Ek-1: 

21

7 8

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
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BULMACA34

Yukarıdan Aşağıya

1. Allah’ı (c.c.) övmek, O’na dua etmek için yazılıp besteyle okunan manzume.

3. Güzellik duygusuyla ilgili, insanda güzellik duygusu uyandırma.

5. Yüce Allah’ın dünya ve ahiret için koyduğu değişmez yasalar, ilahî nizam.

8. İslam mimarisinin önemli eserlerinden biri olan, Mimar Sinan’ın “kalfalık eserim” diye 
       adlandırdığı caminin adı.

9. Yapmak, etmek, işinde mahir olmak, maddi veya zihnî bir iş ve çabada izlenen düzenli ve 
       özel yol, yöntem.

10. Mimar Sinan’ın “çıraklık eserim” dediği caminin adı.

12. Eşitlik ve denklik, her şeyin yerli yerinde olması.

13. Yüce Allah ile kulları arasındaki kanun, düzen ve yol.

17. Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” diye nitelendirdiği II. Selim adına inşa edilen caminin adı.

19. Bir millet ve toplumun maddi, manevi varlığına ait üstün niteliklerden, değerlerden, fikir 
        ve sanat hayatındaki çalışmalardan, ilim, teknik, sanayi, ticaret vb. sahalardaki nimetlerden     
          yararlanarak ulaştığı bolluk, rahatlık ve güvenlik içindeki hayat tarzı, yaşama biçimi, uygarlık.

21. Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcamada bulunma.

Soldan Sağa

2. Değişmek işi, tahavvül.

4. Matbaanın icadından önce daha çok el yazması kitapları, sonradan madalyon, kutu vb. 
       eşyaları ışık, gölge ve derinliği dikkate almadan renkli ve küçük resimlerle süsleme sanatı.

6. Bir milletin inanç, fikir, sanat, âdet ve geleneklerinin, maddi ve manevi değerlerinin bütünü.

7. Bir ülke, toplum ve kuruluştaki mal ve hizmetlerin dağıtım ve tüketimine ait hususların 
       bütünü, ekonomi.

11. Büyük yollar üzerine kervanların konaklaması için yapılan korunaklı han.

14. Minyatür sanatı ile uğraşanlara verilen isim.

15. Kan bağıyla ve evlenmeler yoluyla birbirine bağlı olanların meydana getirdiği topluluk.

16. Gereksiz yere tüketmek suretiyle nimetleri saçıp savurmak.

18. Yazma kitaplar, levhalar, murakkalar üzerine ezilerek fırçayla sürülecek hâle getirilmiş olan 
       altının ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilen süsleme sanatı.

20. Medine’de içerisinde Hz. Peygamber’in kabrinin de bulunduğu cami.

22. Güzel yazı yazma sanatı.

23. Mevlana Celaleddin Rûmi’nin dünyaca ünlü eseri.

Ek-1: 



7574

KUR’AN’DAN MESAJLAR 35

7. Âl-i İmrân suresi 103-105. ayetlerdeki mesajları değerlendirir.

1. Öğrenciler en fazla beş kişilik gruplara ayrılarak her gruba Ek-1’deki çalışma kâğıdı dağıtılır.

2. Gruplardan çalışma kağıdını yönergeye uygun olarak doldurmaları istenir. 

3. Öğrencilerden istekli olanların yazdıklarını okuyarak arkadaşlarıyla paylaşmaları sağlanır. 

4. Öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplar birlikte tartışılarak etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.

ÜNİTE 3: Din ve Hayat 
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KUR’AN’DAN MESAJLAR35

“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.” 

(Âl-İ İmrân suresi, 103-105. ayetler.)

1. Yukarıdaki ayetler, İslam dininin toplumsal birlikteliğe verdiği öneme nasıl bir vurgu 
yapmaktadır?

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

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

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

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

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

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

2.  “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın.” ifadesinde kullanılan “Allah’ın ipi” ile ne 
kastedilmiş olabilir?

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

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

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

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

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

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

3. Yukarıdaki ayette yer alan “Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir 
topluluk bulunsun.” ifadesi Müslümanlara nasıl bir sorumluluk yüklemektedir?

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

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

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

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

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

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

Ek-1: 



10.
SINIF

ÜNİTE: 4

Ahlaki Tutum ve 
Davranışlar
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İPUÇLARINDAN KAVRAMI BULALIM 36

ÜNİTE 4: Ahlaki Tutum ve Davranışlar

1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.
3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.

1. Aşağıdaki kelimeler tahtaya yazılıp bu kelimelerin hangi üst kavramla ilişkili olduğu 
öğrencilere sorulur ve “ahlak” kavramının bulunması sağlanır.

Verilecek ipuçları:

• Huy

• Mizaç

• Karakter

• Tabiat

• Tutum

• Davranış

2. Daha sonra bu konuyla ilgili aşağıdaki sorular öğrencilere sorulur.

• Ahlakın kaynağı nedir?

• Ahlaki davranışların güzel olması niçin önemlidir?

• İnsan davranışlarını olumsuz etkileyen sebepler nelerdir?

• Sizce bir toplumda en önemli ahlaki erdem nedir? Niçin?

• İslam’da yerilen davranışlar nelerdir? 

3. Öğrencilerin verdiği cevaplar tahtaya listelenir.

4. Konuyla ilgili Ek-1’deki form dağıtılır.

5. Form doldurulduktan sonra öğrencilerden yazdıklarını arkadaşlarıyla paylaşmaları ve 
tartışmaları istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

30 dk.
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İPUÇLARINDAN KAVRAMI BULALIM36

Ek-1: 

ÖĞRENDIKLERIM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AKLIMA TAKILANLAR

Aşağıdaki formu doldurduktan sonra yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşarak tartışınız.
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YASAKLI KELİMELER 37

ÜNİTE 4: Ahlaki Tutum ve Davranışlar

1. İslam ahlakının konusu ve gayesini açıklar.
3. İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar.

1. Öğrencilerden ikişer kişilik altı grup oluşturulur.

2. Öğrencilerden, Ek-1’de verilen kavramları, tabu oyununda olduğu gibi yasaklı kelimeleri 
kullanmadan grup arkadaşlarına anlatmaları istenir.

3. Daha sonra konuyla ilgili ayet meallerinin ve hadislerin okunup soruların cevaplanmasıyla 
etkinlik tamamlanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

40 dk.
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YASAKLI KELİMELER37

Ek-1: 

Kavram: Ahlak    

Kavram: Haset 

Yasaklı Kelimeler
Karakter

Huy
Mizaç
Güzel

Davranış

Yasaklı Kelimeler
Kıskançlık

Hasetçi
Çekememezlik

Kötülük
Düşünmek

Kavram: Hile   

Kavram: İsraf   

Yasaklı Kelimeler
Aldatmak

Düzen
Kandırmak

Dolap
Yanıltmak

Yasaklı Kelimeler
Gereksiz

Harcamak
İnsan

Savurganlık
Boş

Kavram: Gıybet  

Kavram: Yalan

Yasaklı Kelimeler
Konuşmak
Arkadan
Olumsuz

Kötü
Dedikodu

Yasaklı Kelimeler
Dürüstlük
Gerçek

Doğruluk
Aldatma

Müslüman

Aşağıdaki ayet meallerini ve hadisleri okuyup soruları cevaplayınız.

• “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin.”
   (Ahzâb suresi, 70. ayet.)
• “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.)
• “Allah Resulü ‘Gıybet nedir biliyor musunuz?’ diye sordu. Sahabe ‘Allah ve Resulü daha iyi bilir.’ 
cevabını verdiler. Resulullah ‘Kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır.’ buyurdu. ‘Ya kardeşimde o 
söylediğim durum varsa ne dersin?’ diye sorulunca Resulullah ‘Söylediğin şey eğer onda varsa gıybet 
etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun.’ buyurdu.” (Müslim, Birr, 70.)
• “Hasetten (kıskançlıktan) sakının! Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, 
bitirir.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 44.)
• “Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize hased etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, 
kardeş olun.” (Buhârî, Edeb, 62.)
• “Eksik ölçüp tartanların vay hâline! Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri 
başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler. (Mutaffifîn suresi, 1-3. ayetler.)

1. Ayet ve hadislerin vurguladığı ortak husus nedir?
............................................................................................................................................................................................

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

2. İslam dininin bu emirleri, toplumda neyi sağlamaya yöneliktir?

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

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

Aşağıdaki kavramları tabu oyununda olduğu gibi yasaklı kelimeleri kullanmadan arkadaşlarınıza anlatınız.
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KARMAKARIŞIK 38

ÜNİTE 4: Ahlaki Tutum ve Davranışlar

2. Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar.

1. “Ahlak ile Terbiye Arasındaki İlişki” konusu işlendikten sonra Ek-1’deki çalışma kâğıdı 
çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden çalışma kâğıdını yönergesine uygun olarak doldurmaları istenir.

3. Cevaplar kontrol edilir, hatalar varsa  düzeltilerek etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

30 dk.
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KARMAKARIŞIK38

Harfleri karışık olarak verilen kavramları bularak boş bırakılan yerlere anlamları ile birlikte yazın. 

1. İSCEYE            :………………………………………………………………………….….

2. KAHLA            :……………………………………………………………………………..

3. EDPE              :……………………………………………………………………………..

4. İYTEBER       :……………………………………………………………………………..

5. DİNVAC          :……………………………………………………………………………...

6. TIFRAT            :……………………………………………………………………….……..

7. DERME           :……………………………………………………………………….……..

8. ÇİZAM            :………………………………………………………………………….…..

AYETLER

1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....................................………………………

2. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....................................………………………

3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....................................………………………

HADİSLER
1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....................................………………………

2. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....................................………………………

3.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....................................………………………

Ek-1: 

Bu kavramları içeren üç ayet ve üç hadis bularak bunları boş bırakılan yerlere yazın.
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TANIMLAYALIM-ÖRNEKLENDİRELİM 39

ÜNİTE 4: Ahlaki Tutum ve Davranışlar

4. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.

1. Öğrencilere, “İslam Ahlakında Yerilen Bazı Değerler” konusunda bir etkinlik yapılacağı 
söylenir. 

2. Sınıf sekiz gruba ayrılır ve her gruptan aşağıdaki kavramlardan birisini seçmesi istenir.

- Yalan                      -   İftira                       -   Tecessüs              -    Hile Yapmak

- Gıybet                    -   Haset Etmek        -   Suizan                   -    İsraf 

3. Ek-1’de yer alan ayetler tahtaya yansıtılır ve gruplardan kendi seçtikleri kavramı karşılayan 
ayeti bulmaları istenir.

4. Gruplara kendi aralarında ayeti bulmaları, kavramı tanımlamaları ve konuyu uygun şekilde  
örneklendirmeleri için 15 dakika süre verilir.

5. Süre bittikten sonra gruplardan, aralarından bir sözcü seçerek yazdıkları tanım ve verdikleri 
örnekleri paylaşmaları istenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

30 dk.
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TANIMLAYALIM-ÖRNEKLENDİRELİM39

Ek-1: 

“Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara 
selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için 
daha iyi olanı budur, umulur ki düşünüp anlarsınız.”
(Nûr suresi, 27. ayet.)

15 dakika içinde, seçtiğiniz kavramı karşılayan ayeti bularak bu kavramı tanımlayın ve konuya uygun şekilde
örneklendirin.

“Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?”
(Saf suresi, 2. ayet.)

“Ey âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için 
fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet.)

“Kim bir hata veya günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse 
gerçekten o, böyle bir yalan (bühtan)ı ve apaçık bir günahı yüklenmiştir.” 
(Nisâ suresi, 112. ayet.)

“Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. 
Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından 
nasipleri var. Allah’ın lutfundan isteyin, şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir.”
(Nisâ suresi, 32. ayet.)

“Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp 
durmuş olan herkesin vay hâline!”
(Hümeze suresi, 1. ayet.)

“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve 
gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. ayet.)

“Eksik ölçüp tartanların vay hâline! Onlar, insanlardan ölçerek bir 
şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp 
tarttıklarında ise haksızlık ederler.”
(Mutaffifîn suresi, 1-3. ayetler.)

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

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

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

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

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

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

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

..............
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LİSTELEYELİM 40

ÜNİTE 4: Ahlaki Tutum ve Davranışlar

5. Hucurât suresi 11-12. ayetlerde verilen mesajları değerlendir.

1. Öğrencilere Hucurât suresi 11. ve 12. ayetlerle ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir. 

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’deki çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

4. Öğrencilerden, verilen boşlukları ayetlerden hareketle doldurmaları istenir.

5. Bu çalışma için 10 dakika süre verilir.

6. Süre bittikten sonra öğrenciler yazdıklarını arkadaşları ile paylaşır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. 

20 dk.
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LİSTELEYELİM40

Aşağıda verilen ayetleri okuyunuz. Ayetlerin altında yer alan başlıkları listeleyiniz.

“Ey iman edenler! Erkekler diğer erkeklerle alay etmesinler, onlar 
kendilerinden daha iyi olabilirler; kadınlar da diğer kadınlarla alay 

etmesinler, alay edilen kadınlar edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz 
diğerinizi karalamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten 

sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür! Günahlarına tövbe etmeyenler yok 
mu, işte zalimler onlardır.” (Hucurât suresi, 11. ayet.)

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar 
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 etmektedir, rahmeti sonsuzdur.” (Hucurât suresi, 12. ayet.)

Allah’ın (c.c.) 
Yasakladığı, 
Çirkin Davranışlar:

Allah (c.c.) Bu 
Davranışı Niçin 
Yasaklamıştır?

Ek-1: 



10.
SINIF

ÜNİTE: 5

İslam Düşüncesinde 
İtikadi, Siyasi ve Fıkhi 

Yorumlar
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DOĞRU-YANLIŞ 41

ÜNİTE 5: İslam düşüncesinde itikadi, siyasi ve fıkhi yorumlar

1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder.

1. “Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri” konusu işlendikten sonra Ek-1’de yer alan çalışma 
kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

2. Çalışma kâğıdını yönergeye uygun olarak doldurmaları gerektiği öğrencilere söylenir.

3. Bu çalışma için 20 dakika süre verilir.

4. Süre sonunda öğretmen rehberliğinde, verilen cümlelerin doğru mu yanlış mı oldukları 
tespit edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.



9392

DOĞRU-YANLIŞ 41

Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi ve dinî sorunlar ile bu sorunlara 
üretilen çeşitli çözümler, dinî konularda farklı yorumların ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur.

1(  )

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve dört halife dönemlerinde meydana gelen bazı 
olayların daha sonraki dönemlerde farklı şekillerde yorumlanması, Müslü-
manlar arasında çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

(  ) 5

Din gibi, din anlayışı da tektir; kişisel ve kültürel hiçbir faktörden etkilen-
mez.(  ) 3

Müslümanlar arasında dinî konularla ilgili yorum farklarının ortaya çıkma-
sının tek sebebi İslam tarihinde yaşanan siyasi olaylardır.(  ) 7

Coğrafi sebeplere bağlı olarak kıyafet, yemek kültürü ve diğer alanlardaki 
çeşitlilik, İslam düşüncesine ait yorumlar üzerinde etkili olmuştur.(  ) 9

Din, Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği ilahî 
mesajları içerirken din anlayışı, bu mesajların insanlar tarafından içinde 
bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimlerini ifade eder.

(  ) 2

Din, Allah (c.c.) tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür 
iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan ilahî kurallar bütünü-
dür.

(  ) 6

Dinin doğru olarak anlaşılması ve yaşanması için dinî metinlerin doğru bir 
şekilde anlaşılarak yorumlanması gerekir.(  ) 4

İnsanlar arasındaki yapısal farklılıkların, onların dini anlama ve açıklamala-
rına hiçbir etkisi yoktur.(  ) 8

İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir.(  ) 10

Ek-1: 



9392

FARK NEDIR? 42

ÜNİTE 5: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder.

1. Öğrencilere, din ile dinin yorumu arasındaki farka dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik 
yapılacağı söylenir.

2. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

3. 10 dakika içinde çalışma kâğıdının yönergeye uygun olarak doldurulması istenir.

4. Öğrenciler konuyu değişik boyutları ile ele almaya ve kendi fikirlerini paylaşmaya teşvik 
edilir.

5. Yazılanlar sınıfta paylaşılarak din ve dinin yorumunun ne olduğu konusunda görüş alış-
verişinde bulunulur.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.
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FARK NEDIR?42

Din ve dinin 

yorumu ne 

demektir?

• .......................................................

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

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

• .......................................................

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

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

• .......................................................

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

• .......................................................

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

• .......................................................

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

• .......................................................

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

• .......................................................
.......................................................

• .......................................................
.......................................................

• .......................................................
.......................................................

• .......................................................
.......................................................

• .......................................................
.......................................................

Sizce din ile 

dinin yorumu 

arasında ne gibi 

farklar vardır? 

Maddeler 

hâlinde yazınız.

Din ve dinin 

yorumu konu-

suna örnekler 

verir misiniz?

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Ek-1: 
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KAVRIYORUM 43

3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir.

1. “Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar” konusu işlenir.

2. Ek-1’de yer alan çalışma kâğıdı çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

3. Öğrencilerden, çalışma kâğıdını yönergesine uygun olarak evde doldurmaları istenir.

4. Bir sonraki derste, çalışma kâğıdında yer alan parça okunur ve sorular, gönüllü 
öğrencilerden başlanarak cevaplanır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

ÜNİTE 5: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
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Parçayı okuyarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

Mezhep ve Fırka Nedir?

 Mezhep, Arapça bir kelime olup “takip edilen ve gidilen yol” anlamına gelir. Terim anlamına 
gelince itikadi ve amelî yani iman, ibadet, ahlak ve muamelatla ilgili konularda çözümler üretmek 
için ortaya çıkan İslam düşünce ekollerini ifade eder.  Ancak dilimizde gerek siyasi ve itikadi 
gerekse fıkhi ekollerin tümüne mezhep adı verilmektedir. Tarih boyunca onlarca fıkhi mezhep 
ortaya çıkmış, bunlardan Sünnî fıkıh mezhepleri olarak Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbelilik; 
Şiî fıkıh mezhebi olarak da Caferilik günümüze kadar ulaşma imkânı bulabilmişlerdir.

  Fırka; “birtakım siyasi, içtimai, iktisadi ve diğer hadiselerin tesirlerinin, o hadiselere muhatap 
insan ile ona uyanlardaki fikrî ve dinî tezahürü” olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, 
mezhepler, din anlayışındaki farklılaşmaların kurumlaşması sonucu ortaya çıkan dinî nitelikli 
oluşumlar olup dinin anlaşılma biçimleri ile ilgili tezahürlerdir. Bu bakımdan itikadi ve siyasi 
mezhepler, siyasi ve itikadi konulardaki problemleri çözmek veya siyasi iktidarı ele geçirmek 
amacıyla ortaya çıkmış dinî / siyasi topluluklar olarak kabul edilebilir. İslam Düşünce Tarihi’nde bu 
amaçla pek çok fırka ortaya çıkmıştır.

SÖNMEZ KUTLU

http://www.sonmezkutlu.net/?pnum=40&pt=İslam+Ve+Mezhepler adresinden kısaltılarak alınmıştır.

KAVRIYORUM43

1. Parçadan hareketle, mezhep ve fırka kavramlarının anlamlarını boş bırakılan yerlere yazınız.

MEZHEP: .............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

FIRKA: .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2. Parçaya göre mezhep ve fırka kavramları arasındaki farkı kısaca özetleyiniz.

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

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

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

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

3. Günümüze kadar ulaşmış fıkhi mezhepler konusunda araştırma yaparak bu mezheplerin yayıl-
dıkları yerler hakkında kısaca bilgi veriniz.

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

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

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

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

Ek-1: 
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BEYIN FIRTINASI 44

2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır.

1. “Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri” konusu işlenmeden hemen önce, derse hazırlık 
mahiyetinde, “İnsanların farklı düşüncelere sahip olmalarının sebepleri nelerdir?” 
konusunda kısa bir beyin fırtınası gerçekleştirilir.

2. İnsanlar arasındaki düşünce farklılıklarının, dinî yorumları etkilediği ifade edilir. 

3. Etkinliğin amacının, insanları birbirlerinden farklı düşünmeye iten sebeplerin ana hatlarıyla 
tespit edilmesi olduğu belirtilir.

4. Fikrini ifade etmek isteyenler parmak kaldırarak söz alır.

5. Fikirlere karşı ön yargılı yaklaşılmaz.

6. Başkalarının fikirlerinden etkilenme serbesttir.

7. Her fikir, atlanmadan tahtaya yazılır.

8. Öğrencilerin söylediği sebeplerden genel bir liste oluşturulur.

9. Öğrencilerin dile getirdiği ve tahtaya yazılan sebeplerin, Ek-1’deki tabloda yer alan ana 
başlıklardan hangisinin kapsamına girdiği tespit edilir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

30 dk.

ÜNİTE 5: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
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BEYIN FIRTINASI44

Ek-1: 

İslam 
düşüncesinde 

yorum 
farklılıklarının 
ortaya çıkış 
sebepleri

Dinî metinlerden 
kaynaklanan 

sebepler

Coğrafi sebepler

Siyasi sebepler

Kültürel sebepler

İnsan yapısından 
kaynaklanan 

sebepler

98
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KAVRAM BULMA 45

3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir.

1. “Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar” konusu işlendikten sonra Ek-1’deki çalışma kâğıdı 
öğrencilere dağıtılır.

2. Öğrencilerden, anlamları verilen kavramları bularak ilgili yere yazmaları ve numaralanmış 
harfler yardımıyla şifreyi çözmeleri istenir.

3. Bu çalışma için öğrencilere 20 dakika süre verilir.

4. Süre sonunda istekli öğrencilerden başlanarak kavramlar bulunur. Şifre çözülerek 
tahtaya yazılır.

Öğrencilerin cevapları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirlir.

20 dk.

ÜNİTE 5: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
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Aşağıda anlamları verilen kavramları bularak ilgili yere yazınız ve numaralanmış harfler yardımıyla şifreyi çözünüz.

KAVRAM BULMA45

1. İnanmak, din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi doğrula-
mak, anlamında bir terim.

1

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz, fiil ve onaylarının ortak adı.2

3. İslam dininin ana ilkelerini konu edinen ilim.3

4. Siyasi ve itikadi mezhepler için kullanılan bir terim.4

5. Dinin inanç esaslarını veya amelî hükümlerini anlama ve yorum-
lama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemi.

5

6. İslam dininde inanılması gereken esasların bütünü ve bunları 
konu edinen ilmin adı.

6

7. Allah’ın (c.c.) dilediği emir, hüküm ve bilgileri peygamberine bil-
dirmesi, anlamında bir terim.

7

8. Birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin, İslam bilginleri tara-
fından içerdiği anlamlardan birinin tercih edilmesi.

8

9. Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul 
etme, anlamında terim.

9

ŞİFRE: 1 53 72 64 8 9

Ek-1: 
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ÇENGEL BULMACA 46

4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır.

1. Öğrencilere, “İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar” konusu ile ilgili bir bulmaca 
çözecekleri söylenir.

2. Ek-1’deki bulmaca öğrenci sayısınca çoğaltılır ve dağıtılır.

3. Öğrenciler bulmacayı verilen sürede bireysel olarak çözerler.

4. Bulmaca için verilen süre bittiğinde cevaplar kontrol edilir, yanlışlar düzeltilir ve eksikler 
tamamlanır.

Öğrencilerin cevapları kontrol edilerek kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği 
değerlendirilir.

20 dk.

ÜNİTE 5: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
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ÇENGEL BULMACA46

Ek-1: 

Soldan 
Sağa

Yukarıdan 
Aşağıya

3. İnanç ve amel konusundaki 
    görüşleri ile Ehl-i Sünnet’in şekillenmesinde etkili olan âlim.
5. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali’yi  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 adı.
6. Şia denince çoğunlukla akla gelen ekol.
8. Hz. Peygamber ile sahabenin, dinin temel konularında takip ettikleri 
    yolu benimseyenleri ifade eden kavram.
9. Şia’nın, “Hz. Ali’den önce hilafet makamına gelenlerin yönetimleri 
    meşru değildir.” iddiasına dayanan inanç esaslarından biri.
10. Ebu Mansur Muhammed b. Mahmud el-Maturidi’nin görüş ve  
      düşünceleri çerçevesinde oluşmuş itikadi ekol.

1. Ebu’l Hasen el-Eşarî’nin doğduğu şehir.
2. İmam Maturidi’nin türbesinin bulunduğu ülke.
4. Ebu’l Hasen el-Eşarî’nin görüşleri çerçevesinde şekillenmiş olan  
    bir yorum biçimi.
7. İmam Maturidi’nin doğduğu şehir.

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

EclipseCrossword.com

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

102
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BULALIM 47

5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır.

1. Öğrencilere İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlarla ilgili bir etkinlik yapılacağı söylenir. 

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrenci sayısınca çoğaltılarak dağıtılır.

4. Öğrencilerden, verilen bilgilerin hangi fıkhi yoruma ait olduğunu bulmaları ve bunu 
üstündeki  kutuya yazmaları istenir.

5. Öğrenciler etkinliği bireysel olarak tamamlar.

6. Cevaplar karşılaştırılıp doğru cevapların söylenmesi ile etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

ÜNİTE 5: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
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BULALIM47

Muhammed b. İdris eş-Şâfiî’nin 
görüşlerine dayanır. El-Ümm 

er-Risale onun en önemli 
eseridir. Sünnetin her çeşidi 
dinî delil kabul edilir. Mısır, 

Güney Arabistan, Doğu Afrika 
ve ülkemizde Doğu Anadolu 

bölgesinde yaygındır. 

Câfer b. Muhammed el-Bâkır’ın fıkhi 
metoduna ve görüşlerine dayanır. 

Kur’an ve Ehli beyt tarafından 
aktarılan hadisler delil kabul edilir. 
On iki imamın söz ve davranışları 
da önemlidir. İran, Irak, Lübnan ve 

Pakistan’da yaygındır ve İran’ın 
resmî mezhebidir. 

Malik b. Enes’in görüşlerini ve 
fıkıhtaki metodunu temel kabul eder.
El-Muvatta onun en önemli eseridir.
Kur’an ve sünnetin yanında Medine 

halkının uygulamalarına önem 
verilir. En çok Hicaz ve Kuzey 

Afrika’da yaygındır.

İmam Âzam Ebû Hanife’nin 
görüşlerini ve fıkıhtaki metodunu 
esas alır. Fıkhü’l-Ekber onun en 
önemli eseridir. Kur’an ve sünnet 
yanında akla da önem verilir. Irak, 
Mısır, Suriye, Kafkaslar, Balkanlar, 
Pakistan ve Türkiye’de yaygındır.

Ahmed b. Hanbel’in fıkhi metodunu 
ve görüşlerini esas alır. El-Müsned 

onun en önemli eseridir. Kur’an 
ve sünnetin yanı sıra sahabilerin 

görüşlerine çok önem verilir. Bağdat, 
Mısır, Suriye ve Hicaz’da yayılmıştır.

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

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

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

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

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

Verilen bilgilerin hangi fıkhi yoruma ait olduğunu bulunuz.

104

Ek-1: 
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DOĞRU-YANLIŞ 48

5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır.

1. Öğrencilere İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlar hakkında bir etkinlik yapılacağı söylenir. 

2. Bu etkinlikle nasıl bir sonuca ulaşılmak istendiği açıklanır.

3. Ek-1’deki çalışma kâğıdı öğrenci sayısınca çoğaltılarak dağıtılır.

4. Öğrencilerden, verilen ifadelerin doğru olması durumunda cümlenin başına “D”, yanlış 
olması durumunda cümlenin başına “Y” konması istenir.

5. Öğrenciler etkinliği bireysel olarak tamamlar.

6. Doğru cevapların söylenmesi ile etkinlik sonlandırılır.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

ÜNİTE 5: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
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DOĞRU-YANLIŞ 48

Ek-1: 

1. Belli bir dinin, düşüncenin ya da felsefi ekolün inanç esaslarına, 
prensiplerine fıkıh denir.

6. Malikilik mezhebinde, Kur’an ve sünnetin yanında Medine 
halkının uygulamalarına da önem verilir.

11. Şia’nın İmamiye kolu, fıkıhta Cafer-i Sadık’ın görüşlerini esas 
alır.

3. Hanefilik, tarihsel olarak fıkhi mezheplerin ilkidir ve Numan b. 
Sabit’in görüş ve yorumlarını temel alır.

8. Şâfiîlikte sünnetin her çeşidi dinî delil kabul edilir.

13. Hanbelilik itikadi yorumları içeren bir ekoldür.

2. İbadetler, evlenme, boşanma, miras, alışveriş, ticaret vb. fıkhi 
yorumların konusudur.

7. Malik b. Enes fıkıh ilminin esasları konusunda ilk eser yazan 
kişidir.

12. Caferilikte on iki imam masum sayılarak onların söz ve fiilleri 
fıkıhta delil kabul edilir.

4. İmam Âzam Ebû Hanife’nin en önemli eseri Muvatta’dır. 

9. Ahmed b. Hanbel İslam dünyasında el-Ümm er-Risale adlı 
eseri ile tanınmıştır.

14. Türkiye’nin büyük çoğunluğu Hanefi mezhebini takip etmektedir. 

5. Hanefilik, akla önem verirken insanların içinde yaşadıkları kültürü, 
toplumsal yapıyı, örf ve adetleri ve kamu yararını daima göz önünde 
bulundurmuştur.

10. Şâfiîlik, İran’da yaygındır ve devletin resmi mezhebidir.

15. Din anlayışına bağlı olarak oluşan ekollerin hepsi aynı 
düşünceye sahiptir. 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olan cümlelerin başına D, yanlış olan cümlelerin başına Y koyunuz.
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ILKELER ÇIKARALIM 49

6. Nisâ suresi 59. ayette verilen mesajları değerlendirir.

1. Ek-1’deki çalışma kâğıdı çoğaltılarak bütün öğrencilere dağıtılır.

2. Çalışma kâğıdındaki ayet, anlaşılıncaya kadar birkaç defa okutulur.

3. Öğrencilerden, ayeti okuyup ilgili soruları cevaplamaları istenir.

4. Gönüllü öğrenciler sorulara verdikleri cevapları arkadaşlarıyla paylaşır. Öğrencilerin 
cevapları sınıfça tartışılır.

5. İsteyen öğrencilerin çalışma kâğıtları panoda sergilenir.

Soru ve cevaplarla kazanımın gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir.

20 dk.

ÜNİTE 5: İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar
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ILKELER ÇIKARALIM49

Ek-1: 

Ayete göre kimlere itaat etmeliyiz?

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

..............................................................................................................................
1

Ülü’l-emr ile kastedilen ne olabilir?
2

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

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

Ayette sorunların çözümü için tavsiye edilen yol nedir?
3

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

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

Sorunlarımız konusunda Yüce Allah’ın tavsiyelerine 
uymadığımızda karşılaşacağımız sonuçlar neler olabilir?

4

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

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

Yüce Allah’a ve ahiret gününe iman ile sorunların çözüm 
yolları arasında nasıl bir bağlantı vardır?

5
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, 
sizden olan ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa 
düşerseniz -Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu, 
Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç 
bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.” 
(Nisâ suresi 59. ayet.)

Nisâ suresi 59. ayetle ilgili soruları cevaplayınız.
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1. KUDRET
2. BEKA
3. HAYAT
4. İRADE
5. KIYÂM Bİ NEFSİHÎ
6. KELÂM
7. SEMİ
8. MUHÂLEFETÜN Lİ’L-HAVÂDİS
9. KIDEM
10. VAHDANİYET
11. BASAR
12. TEKVİN
13. VÜCUD
14. İLİM

5

6

7

9

1.   D
2.   D
3.   D
4.   D
5.   D
6.   Y
7.   D
8.   Y
9.   D
10. D

• Huşu ile namaz kılar.
• Zekât verir. 
• İffetini korur.
• Anlamsız, yararsız şeylerden uzak durur.
• Allah’ın (c.c.) verdiği emaneti yüklenir.
• Allah (c.c.) tarafından en güzel biçimde yaratılmıştır.
• İrade sahibidir, şükredici ya da nankör olmayı seçer.
• Yaptığının karşılığını alır.

Dua, İbadet, Tövbe, Kur’an okuma
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10

11

12

2, 3, 5, 7, 8

Soldan Sağa: 
3. VAHDANİYET, 4. KIRAAT, 5. İHLAS, 8. RAHİM, 10. ESMAİHÜSNA, 11. BEKA, 12. SÜBÛTÎ, 
16. RAHMAN, 17. DUA, 18. EMANET, 21. VÜCUD, 22. SURE, 23. ZATİ, 25. TEVHİD

Yukarıdan Aşağıya: 
1. TİLAVET, 2. KAYYUM, 4. KUDRET, 5. İBADET, 6. BASAR, 7. RAB, 9. İSTİĞFAR, 13. İRADE, 14. İLAH, 
15. AYET, 19. TÖVBE, 20. KIDEM, 22. SEMİ, 24. TEKVİN

1. MUHALEFETÜNLİLHAVADİS, 2. KIYAMBİNEFSİHİ, 3. HAYAT, 4. İLİM, 5. VEHHAB,  
6. KUDDÜS, 7. SELAM, 8. MÜHEYMİN, 9. MÜTEKEBBİR, 10. MUSAVVİR, 11. CEBBAR, 12. MÜMİN, 

13. AZİZ, 14. HALIK, 15. KELAM, 16. REZZAK, 17. ŞÂFİ, 18. MELİK

E T M T N M S Q M Ü T E K E B B İ R D R Ö

İ N A Z A A A A M İ K M N D İ D Ç Ş Ğ U A

İ F N S A L A Z M Z Ç D O L S M M A L E K

N O A H U E U İ E R F K İ A L A M Ü M İ N

İ A Y Ş Ç S N Z S N E M E M R E Z Z A K H

S İ D A V A H L İ L N Ü T E F E L A H U M

B Ş Z K M S N L İ T T E D B A U D B M U R

A A E I L Ü Ö R T A B M R İ V V A S U M A

H M B L Ş D A K Y T M E R İ N M W E C L B

H V A A S D A A K İ A E M Ü H E Y M İ N B

E L E H İ U H D A B Y B E L L K Ö Ç Q K E

V B L İ V K İ H İ S F E N İ B M A Y I K C

İ H K İ L E M F A R K D I R Z R Q W B A F
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1.  HZ. MERYEM (A.S.)

2.  HZ. İBRAHİM (A.S.)

3.  ASHAB-I KEHF

4.  HZ. MUSA (A.S.)

5.  HZ. YUSUF (A.S.)

15

24

1

5

6

7

8

12 13 14 15

16 17

18 19

20

9 10 11

2

4
İ  F  F  E  T

İ S L A M

S A H A B E

M U H  A C   İ   R M U A  H A  T
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26
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R 

T V H İ D 

I İ V E L K A T H A C I B E 

E İ E L S İ M 

D İ V I N H İ K M E T 

M E S C İ İ B E N İ 

T A N 

M E V L A N 

M E D R E E 

Ş A D R N A V 

A 

H İ E Y 

M İ S 

M İ M R S İ N A N 

S E M E V İ 

M E V L T 

K U E B 

E S C İ D İ A S K M 

A B E T Ü L T A K A Y I K A 

Ş İ F A D R U Ş 

İ Y A T E B E 

U R A N K E R İ M K 

U S E M N Y U E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

27

1. MUSİKİ - Kulağa güzel gelen sesler dizisi, müzik.
2. ITRİ - 17. yüzyılda yaşamış, Türk musiki tarihinin en önde gelen bestekârlarından biri.
3. HATTAT - Güzel yazı sanatçısı.
4. TEZHİP - Altın ve yaldız kullanılarak yapılan bir tür süsleme sanatı.
5. MİNYATÜR - Yazma kitaplara yapılan küçük, renkli ve ince işlenmiş resim, nakış.
6. EBRU - Elde hazırlanmış boyaların öd ve su ilavesiyle ayarlarının yapıldıktan sonra yoğunlaştırılmış  
     su üzerine serpilip kâğıda transfer edilmesiyle oluşan sanat.
7. MESCİT - Genellikle minaresiz, küçük cami.
8. MİNARE - Camilerde müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, yüksek 
     ve ince yapı.
9. İLAHİ - Dinî duyguları dile getiren beste.
10. MİRACİYE - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) miracını konu alan manzum eser.
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DİN VE DEĞİŞİM İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

DİNİN 
DEĞİŞMEZ İLKELERİ

DEĞİŞİMİN TEMEL 
VE KARŞIT 

KAVRAMLARI

DİNİN DEĞİŞEBİLEN 
İLKELERİ
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 İMANIN TEMEL 
ŞARTLARI

Zorunluluk Hâlinde, 
Haram Olan Bazı
Hükümlerin Değiş-
mesi

Temizlik İçin Su Ol-
madığında Teyem-
müm Yapılabilmesi

Zararın Giderilme-
si İçin Değişen Örfe 
Göre Karar Verilmesi

Suçun Tespitinde 
Şahit Yoksa Parmak 
İzine Başvurulması

İLERLEME GERİLEME

BOZULMA

ÇÖZÜLME

MENFİ

İYİLEŞME

BÜTÜNLEŞME

MÜSPET

İSLAMIN TEMEL 
ŞARTLARI

AHLAKIN TEMEL 
İLKELERİ

İBADETİN TEMEL 
İLKELERİ
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• Çalışma / Emek: Necm suresi, 39. ayet.
• Rızık: Hûd suresi, 6. ayet, Cuma suresi, 10. ayet.
• İsraf: En’âm suresi, 141. ayet.
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1. Seciye: Yaradılış, huy, karakter.
2. Ahlak: İnsanın yaratılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini ve mutluluğunu 

hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile kazanılan iyi ve güzel davranışlar.
3. Edep: Bir toplumda örf, âdet ve kural halini almış iyi tutum ve davranışlar veya bunları 

kazandıran bilgi anlamında kullanılan terim.
4. Terbiye: Eğitim, görgü.
5. Vicdan: İnsanın içinde bulunan ahlaki otorite, ahlaki değerler ve eylemler hakkında 

hüküm verme ve yargılama yeteneği.
6. Fıtrat: Yaradılış, hilkat.
7. Erdem: Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin 

genel adı, fazilet.
8. Mizaç: Huy, yaradılış, tabiat, karakter.

AYETLER 

1. Rûm suresi, 30. ayet. 
2. Nahl suresi, 90. ayet.
3. Kasas suresi, 54. ayet.
vb.

HADİSLER

1. Müslim, Birr, 14.
2. Buhârî, Fezailül Kur’an, 21.
3. Buhârî, Tefsir (Rûm), 2.
vb.
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“Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara 
selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için 
daha iyi olanı budur; umulur ki düşünüp anlarsınız.”
(Nûr suresi, 27. ayet.)

“Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?”
(Saf suresi, 2. ayet.)

“Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için 
fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet.)

“Kim bir hata veya günah kazanır da sonra bunu bir suçsuza yüklerse, 
gerçekten o, böyle bir yalan (bühtan)ı ve apaçık bir günahı yüklenmiştir.” 
(Nisâ suresi, 112. ayet.)

“Allah’ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. 
Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından 
nasipleri var. Allah’ın lutfundan isteyin; şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir.”
(Nisâ suresi, 32. ayet.)

“Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplamış ve onu sayıp 
durmuş olan herkesin vay haline!”
(Hümeze suresi, 1. ayet.)

“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme! Çünkü kulak, göz ve 
gönül, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. 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.)

Tecessüs

Haset 
Etmek

Yalan

Gıybet

İsraf

Suizan

İftira

Hile 
Yapmak
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1. D
2. D
3. Y
4. D
5. D
6. D
7. Y
8. Y
9. D
10. D

1. 
MEZHEP: İman, ibadet, ahlak ve muamelatla ilgili konularda çözümler üretmek için ortaya çıkan 
İslam düşünce ekollerini ifade eden bir kavram. 
 
FIRKA: Bir takım siyasi, içtimai, iktisadi ve diğer hadiselerin tesirlerinin, o hadiselere muhatap 
insan ile, ona uyanlardaki fikrî ve dinî tezahürü.

2. Siyasi ve içtimai (sosyal) oluşumlar fırka olarak isimlendirilirken mezhep, daha çok fıkhi olu-
şumlar için kullanılan bir isimdir. Fakat bunları birbirlerinden kesin ve kalın çizgilerle ayırmak 
mümkün olmayabilir.

3. Hanefilik, günümüzde daha çok Türkiye, Balkanlar, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Irak, Su-
riye ve Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. Maliki mezhebi Mısır,
Tunus, Cezayir, Fas ve Sudan’da yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. Şafii mezhebi, ülke-
mizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Mısır, Suriye, Filistin, Irak ve Endonezya gibi 
ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır. Hanbeli mezhebi günümüzde daha çok Hicaz 
bölgesi, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır’da yaygındır. Caferilik; İran, Irak, Suriye, bazı körfez ülkeleri 
ile Afganistan ve Pakistan gibi yerlerde yaşayan Müslümanlar arasında yaygındır.



117116

45

1. İTİKAD
2. SÜNNET
3. KELAM
4. FIRKA
5. MEZHEP
6. AKAİD
7. VAHİY
8. TEVİL
9. TEVHİD

ŞİFRE: İSLAMİYET

46
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Muhammed b. İdris eş-Şâfiî’nin 
görüşlerine dayanır. El-Ümm 

er-Risale onun en önemli 
eseridir. Sünnetin her çeşidi 
dinî delil kabul edilir. Mısır, 

Güney Arabistan, Doğu Afrika 
ve ülkemizde Doğu Anadolu 

bölgesinde yaygındır. 

Câfer b. Muhammed el-Bâkır’ın fıkhi 
metoduna ve görüşlerine dayanır. 

Kur’an ve Ehli beyt tarafından 
aktarılan hadisler delil kabul edilir. 
On iki imamın söz ve davranışları 
da önemlidir. İran, Irak, Lübnan ve 

Pakistan’da yaygındır ve İran’ın 
resmî mezhebidir. 

Malik b. Enes’in görüşlerini ve 
fıkıhtaki metodunu temel kabul eder.
El-Muvatta onun en önemli eseridir.
Kur’an ve sünnetin yanında Medine 

halkının uygulamalarına önem 
verilir. En çok Hicaz ve Kuzey 

Afrika’da yaygındır.

İmam Âzam Ebû Hanife’nin 
görüşlerini ve fıkıhtaki metodunu 
esas alır. Fıkhü’l-Ekber onun en 
önemli eseridir. Kur’an ve sünnet 
yanında akla da önem verilir. Irak, 
Mısır, Suriye, Kafkaslar, Balkanlar, 
Pakistan ve Türkiye’de yaygındır.

Ahmed b. Hanbel’in fıkhi metodunu 
ve görüşlerini esas alır. El-Müsned 

onun en önemli eseridir. Kur’an 
ve sünnetin yanı sıra sahabilerin 

görüşlerine çok önem verilir. Bağdat, 
Mısır, Suriye ve Hicaz’da yayılmıştır.

ŞÂFİÎLİK

MALİKİLİK

CAFERİLİK

HANEFİLİK

HANBELİLİK
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1. Belli bir dinin, düşüncenin ya da felsefi ekolün inanç esaslarına, 
prensiplerine fıkıh denir.

6. Malikilik mezhebinde, Kur’an ve sünnetin yanında Medine 
halkının uygulamalarına da önem verilir.

11. Şia’nın İmamiye kolu fıkıhta Cafer-i Sadık’ın görüşlerini esas 
alır.

3. Hanefilik, tarihsel olarak fıkhi mezheplerin ilkidir ve Numan b. 
Sabit’in görüş ve yorumlarını temel alır.

8. Şâfiîlikte sünnetin her çeşidi dinî delil kabul edilir.

13. Hanbelilik itikadi yorumları içeren bir ekoldür.

2. İbadetler, evlenme, boşanma, miras, alışveriş, ticaret vb. fıkhi 
yorumların konusudur.

7. Malik b. Enes fıkıh ilminin esasları konusunda ilk eser yazan 
kişidir.

12. Caferilikte on iki imam masum sayılarak onların söz ve fiilleri 
fıkıhta delil kabul edilir.

4. İmam Âzam Ebû Hanife’nin en önemli eseri Muvatta’dır. 

9. Ahmed b. Hanbel İslam dünyasında el-Ümm er-Risale adlı eseri 
ile tanınmıştır.

14. Türkiye’nin büyük çoğunluğu Hanefi mezhebini takip etmektedir. 

5. Hanefilik, akla önem verirken insanların içinde yaşadıkları kültürü, 
toplumsal yapıyı, örf ve adetleri ve kamu yararını daima göz önünde 
bulundurmuştur.

10. Şâfiîlik, İran’da yaygındır ve devletin resmi mezhebidir.

15. Din anlayışına bağlı olarak oluşan ekollerin hepsi aynı 
düşünceye sahiptir. 
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