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KİTABIMIZI TANIYALIM
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ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme
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3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

4
İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 15 dk.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’in üst tarafındaki kutucuklarda numaralı kısa ifadeler, alt tarafta ise İslam 
toplumunu yönlendiren ilkeleri içeren kutuların olduğu öğrencilere bildirilir.

3. Öğrencilerden üst taraftaki kısa ifadeleri dikkatli bir şekilde okumaları ve çağrışım 
yoluyla bunların alt taraftaki hangi ilkeye ait olduklarını bulmaları istenir.

4. Öğrencilerden üst taraftaki numaralı ifadelerin rakamlarını alttaki doğru ilkelerin 
kutularına yazmaları istenir..

5. Öğrencilerin kısa ifadelerin rakamlarını kutulara yazmasıyla etkinlik sona erer.

Kazanım: İslamiyet’in, huzur ve barış içerisinde yaşayan erdemli bir toplum oluşması için 
koyduğu ilkeleri ve bu ilkelerin İslam medeniyetinin oluşumuna etkilerini açıklar.

Öğrencilerin kâğıtları ve yaptıkları listelemeler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir

EK-1

ETKİNLİK

17

12
ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

4
15 dk.

KELİME ÇAĞRIŞIMI

Aşağıda numaralarla verilmiş olan kısa ifadeleri okuyunuz. Çağrışım yoluyla düşünerek bu ifadelerin 
ilgili olduğu ilkeye rakamlarını yazınız.

Güven
İyiliği Emretme, 

Kötülükten 
Sakındırma

Kardeşlik Yardımlaşma ve 
Dayanışma

Hakkı ve Adaleti 
Gözetme

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

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

Ensar-Muhacir

Hisbe teşkilatı

Vücut organları

Can, mal ve ırz

Farz-ı kifaye

Medine Sözleşmesi

İnfak ve zekât

Kamu düzeni

Tebliğ ve irşad

 Emin belde

Mülkün temeli

Hukuk ve hakikat

Adem’in (a.s.) çocukları

Hesap günü

Hz. Ömer

II. Beyazıt

Osmanlı Barışı Çağı

Karz-ı hasen

Fakirlik ve yoksulluk

Hucurât suresi, 10. ayet

EK-2

ETKİNLİK

CEVAP ANAHTARI

18

4
15 dk.

KELİME ÇAĞRIŞIMI

Güven
İyiliği Emretme, 

Kötülükten 
Sakındırma

Kardeşlik Yardımlaşma ve 
Dayanışma

Hakkı ve Adaleti 
Gözetme

2, 4, 8, 13, 18 5, 10, 14, 17 1, 9, 11, 20 6, 12, 16 3, 7, 15, 19

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

Ensar-Muhacir

Hisbe teşkilatı

Vücut organları

Can, mal ve ırz

Farz-ı kifaye

Medine Sözleşmesi

İnfak ve zekât

Kamu düzeni

Tebliğ ve irşad

 Emin belde

Mülkün temeli

Hukuk ve hakikat

Adem’in (a.s.) çocukları

Hesap günü

Hz. Ömer

II. Beyazıt

Osmanlı Barışı Çağı

Karz-ı hasen

Fakirlik ve yoksulluk

Hucurât suresi, 10. ayet

Ders adı

Değerlendirme
yöntemi

Etkinlik adı

Etkinlik sıra numarası
Etkinlik süresi

Ünite adı

Etkinlik süreci 
açıklaması

Etkinlik yönergesi

Etkinlik alanı

Sınıf
Kazanım

Cevap anahtarı
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3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

1
İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 20 dk.

Kazanım: İslamiyet’in fert ve topluma verdiği önemi fark eder.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’in üst tarafında Hz. Peygamber’in veda hutbesinin bir bölümü, alt tarafta ise 
iki listeleme bölümünün olduğu öğrencilere gösterilir.

3. Öğrencilerden veda hutbesine ait ifadeleri dikkatli bir şekilde okumaları ve orada 
İslamiyet’in fert ve topluma verdiği önemi gösteren ifadeleri alttaki bölümlere 
listelemeleri istenir.

4. Öğrencilerin alttaki bölümlere yapacakları listelemeyle birlikte etkinlik sona erer.

Öğrencilerin kâğıtları ve yaptıkları listelemeler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.
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ETKİNLİK
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12
ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

1
20 dk.

LİSTELEYELİM

Veda hutbesini okuyunuz ve İslam’ın fert ve topluma verdiği önemi yansıtan ilkeleri alttaki bölümlere 
listeleyiniz. 

VEDÂ HUTBESİ (9 Zilhicce l0 H./8 Mart 632 M. Cuma)

… Ey insanlar! Bilmiyorum, belki de bugünden sonra burada sizinle bir daha buluşamayacağım. 
Allah’ın rahmeti bugün sözümü işitip onu iyice kavrayanların üzerine olsun! Benim bu sözleri-
mi burada bulunanlar bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse burada bulunandan 
daha iyi anlar ve itaat eder. Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insan-
lar Adem’den gelmiş, Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın 
Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak 
takva iledir. Biliniz ki bu şehriniz Mekke, bugününüz arefe ve bu ayınız zilhicce nasıl mukaddes 
ve dokunulmaz ise mallarınız ve canlarınız da aynı şekilde dokunulmazdır. Câhiliye devrindeki 
her türlü faiz kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Fakat anaparanız sizindir. Ne haksızlık edin ne 
de haksızlığa uğrayın. Kaldırdığım ilk faiz amcam Abbas b. Abdülmuttalib’in faizidir. Câhiliye dev-
rinin kan davaları da kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası akrabalarımdan Rebîa b. Hâris b. 
Abdülmuttalib’in oğlu Âmir’in kan davasıdır. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve 
bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız. On-
ların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde 
hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız iffet 
ve namuslarını korumalarıdır. Kadınların sizin üzerinizdeki hakları geleneklere uygun biçimde 
yiyecek ve giyeceklerini sağlamanızdır. Kadınlar hususunda Allah’tan korkun ve onlara en iyi şe-
kilde davranın. Ashabım! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden saltanat ve nüfuz kurma 
ümidini ebediyen kaybetmiştir. Fakat size yasakladığım şeyler dışında küçük gördüğünüz şey-
lerde şeytana uyarsanız bu da onu sevindirir ve cesaret verir. Sözümü iyi dinleyin ve belleyin. 
Müslüman Müslümanın kardeşidir. Bir Müslümanın malı rızası olmadan diğer bir Müslümana helal 
olmaz. Sakın zulmetmeyin. Herkes ancak kendi işlediği suçtan sorumludur. Baba oğlunun, oğul 
da babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Allah her varisin mirastan payını tayin etmiştir. Artık 
bir varisin diğer mirasçıları mahrum edecek şekilde vasiyette bulunması helal değildir. Çocuklar 
babalarından başkasına nispet edilemez. Ödünç alınan şeyler sahibine geri verilmelidir. Yararla-
nılmak üzere alınan şeyler de sahiplerine iade edilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Birinin borcunu 
üstlenen kefil de o borcu ödemelidir. Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine iade etsin. 
Rabbiniz olan Allah’tan sakının, O’na kulluk edin. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan ayında oruç 
tutun, hac ibadetini yerine getirin, mallarınızın zekâtını gönül hoşluğuyla verin. Yöneticilerinize 
Allah’ın kitabına uydukları sürece itaat edin ve böylece rabbinizin cennetine girin. Benden sonra 
küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın. Benden sonra hiçbir peygamber gel-
meyecektir. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız takdirde bir 
daha asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı Kur’an ve peygamberinin sünnetidir…

İslam’ın Ferde Verdiği Önem

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

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

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

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

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

İslam’ın Topluma Verdiği Önem

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

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

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

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

5. ..........................................................
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ETKİNLİK

CEVAP ANAHTARI
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1
20 dk.

LİSTELEYELİM

İslam’ın Ferde Verdiği Önem

1. Bütün insanların doğuştan eşitliğinin vur-
gulanması 

2. Kadın haklarının ve kadınlara iyi davranıl-
masının açık bir şekilde dile getirilmesi

3. Kadın-erkek hak eşitliğinin ilan edilmesi

4. Suçun şahsiliği ilkesinin vurgulanması

5. Ferdi miras, borç ve ödünç mallar konu-
sunda titizlik vurgusuyla kişisel maddi 
hakların korunması çağrısı

İslam’ın Topluma Verdiği Önem

1. Tüm insanların mal ve can dokunulmazlı-
ğının ilan edilmesi

2. Toplumdaki ekonomik dengeyi zengin le-
hine bozacak faizin kaldırılması

3. Sosyal dünyada kavga ve huzursuzluğu 
artıran kan davalarının kaldırılması

4. Miras hakkı gibi medeni hukukun önemli 
bir ilkesine dikkat çekilmesi

5. Toplumsal huzurun önemli parçası olan 
borç ve emanet mallar konularında dik-
katli olunması çağrısı
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ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme
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3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

EK-2

ETKİNLİK
2

İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 20 dk.

Kazanım: İslamiyet’in fert ve topluma verdiği önemi fark eder.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de İslam’ın fert ve topluma verdiği önemi yansıtan iki metin verilmiştir.

3. Öğrencilerden verilen metinleri dikkatli bir biçimde okumaları istenir.

4. Ardından öğrencilere okudukları metinlerle aynı konuda bir yazı yazmaları iletilir.

5. Öğrencilerin yazacakları metinle birlikte etkinlik sona ermektedir.

Öğrencilerin kâğıtları ve yazdıkları metinler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.



EK-1
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2
20 dk.

SIRA SENDE

Aşağıdaki metinleri okuyunuz ve İslam’ın fert ve topluma verdiği önemi yansıtan bir metin yazınız.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kur’an’ın ortaya koyduğu kâinat ve hayat anlayışı, hukuk ve ahlak ilkeleri, insana verdiği değer hem 
kendinden öncekilere vâris olup onları kuşattığı hem de kendinden sonra başka bir din ve kitap 
gelmeyeceği için çağlar üstü ve evrensel boyuttadır. Kur’an insanın günahsız doğduğunu, sırf pişmanlık 
duygusuyla günahtan kurtulmasının mümkün olduğunu kabul ederek aslî günah inancını sürdüren 
Hıristiyanlıktan; ırk, aile, kabile ve aşirete dayalı üstünlük ve seçkinlik iddialarını reddetmek suretiyle 
de bu iddiaları sürdüren Yahudilikten ayrılmaktadır.

                                                               (Ömer Faruk Harman, “İslam”, DİA, İstanbul, 2001, C 23, s. 5.)

İslam dini kişiyi, katı ve anlamsız geleneklerin bağlayıcılığından ve kabilenin kendi başına değersiz bir 
parçası olmaktan kurtarıp inanç, düşünce ve eylemlerinin niteliğine göre kendi kendini değerli veya 
değersiz kılan gerçek bir şahsiyet hâline getirmiştir. Buna göre “İnanmış bir köle putperest hür bir 
erkekten, yine inanmış bir cariye putperest hür bir kadından daha değerlidir.” (Bakara suresi, 221. ayet.) 
Ahlak bakımından bu kabul, kişinin bağımsız bir değer olduğu ilkesinin ilanından başka bir şey değildir. 
Böylece kişi kendi tercih ve kararıyla Rabbinin merhametli, kerim ve sevgisi sonsuz bir ilah olmasını 
dikkate alarak kendinde de bu yönde üstün bir ahlak geliştirebilir.                           

 (Mustafa Çağrıcı, “İslam”, DİA, İstanbul, 2001, C 23, s. 14.)
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3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

EK-1

ETKİNLİK 3
İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 15 dk.

Kazanım: İslamiyet’in, huzur ve barış içerisinde yaşayan erdemli bir toplum oluşması için 
koyduğu ilkeleri ve bu ilkelerin İslam medeniyetinin oluşumuna etkilerini açıklar.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de numaralandırılmış cümlelerde İslam toplumunu yönlendiren ilkeler ve 
bununla ilgili cümleler bulunduğu öğrencilere bildirilir.

3. Öğrencilerden İslam toplumunu yönlendiren ilkelerle ilgili cümleleri örnekteki 
gibi eşleştirmeleri istenir.

4. Öğrencilerin yapacakları eşleştirmelerle birlikte etkinlik sona erer.

Öğrencilerin kâğıtları ve yazdıkları metinler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.
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ETKİNLİK
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3
15 dk.

EŞLEŞTİRME

İslam toplumunu yönlendiren ilkelerle ilgili cümleleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

Güven

1, ............

İyiliği Emretme, 
Kötülükten Sakındırma

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

Kardeşlik

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

Yardımlaşma ve 
Dayanışma

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

Hakkı ve Adaleti 
Gözetme

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

XIX. yüzyılda Rusya’nın baskısından kaçan binlerce Macar, Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır. İsveç Kralı 
Demirbaş Şarl, Osmanlı ülkesinde uzun süre mülteci olarak kalmıştır. 1

İslami anlayışa göre dinî, insani ve ahlaki hayatın gelişmesine ve kamu düzeninin sağlanmasına katkıda 
bulunmak, bir Müslümanlık ve vatandaşlık borcu sayılmıştır.2

Modern dünyanın toplum dayanışması olarak nitelediği oluşum Hz. Peygamber tarafından 7. yüzyılda 
Medine’de Ensar ile Muhacir toplulukları arasında tesis edilmiştir.3

Kur’an’da çocuklara, kadınlara, yaşlılara, insan haklarına, toplumsal barışa yönelik zararlı ve yıkıcı 
eğilimlerin etkisiz kılınmasını, fitne ve fesadın önlenmesini içeren çok sayıda hüküm bulunmaktadır.4

XVI. yüzyıl, batılılar tarafından Osmanlı Barışı Çağı (Pax Ottomana) olarak nitelenmiştir. İspanya’dan 
kovulan Yahudiler II. Beyazıt tarafından İstanbul, Selanik ve İzmir gibi şehirlere yerleştirilmiştir.5

Kur’an’a göre çalışma gücü olmayan, çalıştığı hâlde geçimini sağlayamayan fakir ve yetimlerin, muhtaç 
ve düşkünlerin temel ihtiyaçları toplum tarafından karşılanır.6

Hz. Peygamber kişinin kendi üzerinde bedeni ve organları ile aile bireylerinin, dostların ve misafirin 
hissesi bulunduğunu belirterek bütün zamanı ibadetle geçirip bu hakları ihmal etmenin yanlış olduğunu 
bildirmiştir.

7

İslam’da ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesinde aile fertleri, akrabalar, komşular vb. yakın olandan 
başlanılması esastır.8

Kur’an-ı Kerim’de yönetirken ve yargılama yaparken herhangi bir menfaat gözetmeyen yöneticilerle, 
insanlara ve çevreye karşı dengeli ve yerli yerinde hareket edenlere kurtuluş müjdelenir.9
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CEVAP ANAHTARI

15

EK-1
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GÜVEN

1, 5

İyiliği Emretme, 
Kötülükten Sakındırma

2, 4

Kardeşlik

3

Yardımlaşma ve 
Dayanışma

6, 8

Hakkı ve Adaleti 
Gözetme

7, 9

3
15 dk.

EŞLEŞTİRME
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3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

4
İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 15 dk.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’in üst tarafındaki kutucuklarda numaralı kısa ifadeler, alt tarafta ise İslam 
toplumunu yönlendiren ilkeleri içeren kutuların olduğu öğrencilere bildirilir.

3. Öğrencilerden üst taraftaki kısa ifadeleri dikkatli bir şekilde okumaları ve çağrışım 
yoluyla bunların alt taraftaki hangi ilkeye ait olduklarını bulmaları istenir.

4. Öğrencilerden üst taraftaki numaralı ifadelerin rakamlarını alttaki doğru ilkelerin 
kutularına yazmaları istenir.

5. Öğrencilerin kısa ifadelerin rakamlarını kutulara yazmasıyla etkinlik sona erer.

Kazanım: İslamiyet’in, huzur ve barış içerisinde yaşayan erdemli bir toplum oluşması için 
koyduğu ilkeleri ve bu ilkelerin İslam medeniyetinin oluşumuna etkilerini açıklar.

Öğrencilerin kâğıtları ve yaptıkları listelemeler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir
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4
15 dk.

KELİME ÇAĞRIŞIMI

Aşağıda numaralarla verilmiş olan kısa ifadeleri okuyunuz. Çağrışım yoluyla düşünerek bu ifadelerin 
ilgili olduğu ilkeye rakamlarını yazınız.

Güven
İyiliği Emretme, 

Kötülükten 
Sakındırma

Kardeşlik Yardımlaşma ve 
Dayanışma

Hakkı ve Adaleti 
Gözetme

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

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

Ensar-Muhacir

Hisbe teşkilatı

Vücut organları

Can, mal ve ırz

Farz-ı kifaye

Medine Sözleşmesi

İnfak ve zekât

Kamu düzeni

Tebliğ ve irşad

 Emin belde

Mülkün temeli

Hukuk ve hakikat

Adem’in (a.s.) çocukları

Hesap günü

Hz. Ömer

II. Beyazıt

Osmanlı Barışı Çağı

Karz-ı hasen

Fakirlik ve yoksulluk

Hucurât suresi, 10. ayet
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KELİME ÇAĞRIŞIMI

Güven
İyiliği Emretme, 

Kötülükten 
Sakındırma

Kardeşlik Yardımlaşma ve 
Dayanışma

Hakkı ve Adaleti 
Gözetme

2, 4, 8, 13, 18 5, 10, 14, 17 1, 9, 11, 20 6, 12, 16 3, 7, 15, 19

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

Ensar-Muhacir

Hisbe teşkilatı

Vücut organları

Can, mal ve ırz

Farz-ı kifaye

Medine Sözleşmesi

İnfak ve zekât

Kamu düzeni

Tebliğ ve irşad

 Emin belde

Mülkün temeli

Hukuk ve hakikat

Adem’in (a.s.) çocukları

Hesap günü

Hz. Ömer

II. Beyazıt

Osmanlı Barışı Çağı

Karz-ı hasen

Fakirlik ve yoksulluk

Hucurât suresi, 10. ayet



12
ETKİNLİK

Süreç

Değerlendirme

19

3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

EK-2

ETKİNLİK
5

İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 15 dk.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’in sol tarafında İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan 
ilişkilerin ilkeleriyle ilgili cümleler, sağ tarafta ise söz konusu ilkeleri içeren 
kutuların bulunduğu öğrencilere gösterilir.

3. Öğrencilerden sol taraftaki cümleleri dikkatli bir şekilde okumaları ve bunları sağ 
taraftaki ilgili ilkelerle (✓) şeklinde eşleştirmeleri istenir.

4. Öğrencilerin her bir cümleyi ait olduğu ilkeyle eşleştirmesiyle etkinlik sona erer.

Kazanım: İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin ilkelerini ve 
medeniyete yansımalarını açıklar.

Öğrencilerin kâğıtları ve yazdıkları metinler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.
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5
15 dk.

EŞLEŞTİRME

Sol taraftaki cümleleri sağ tarafta İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin 
ilkeleriyle (✓) şeklinde işaretleyerek eşleştiriniz.

Âdemiyyet İnsan 
Onuru Merhamet Îsâr

1 İslam, statüye dayanan üstünlük anlayışlarını reddeder, 
temel insan haklarını beyan eder.

2
Bu, insanı iyilik yapması için eyleme çağıran bir duygu-
dur. İnsan bu duygu sayesinde zalimin karşısında, maz-
lumun yanında yer alır.

3
İslam hukuku evrensel insanlık anlayışını esas alır ve do-
kunulmazlığı insan olmaktan kaynaklanan bir hak olarak 
görür.

4
Geniş anlamda cömertlik ve diğerkâmlık demektir. İn-
sanın elindeki kaynak ve imkânları başkalarının yararına 
kullanmasıdır.

5
Hz. Peygamber diğer canlılara yaklaşım konusunda has-
sasiyet göstermiş, zor durumdaki bir hayvanı kurtaran 
kişinin bu sayede cenneti hak ettiğini bildirmiştir.

6 Dil, ırk, soy, cinsiyet, mezhep gözetmeksizin bütün in-
sanlar Allah (c.c.) katında eşittir. 

7
Şefkat ve merhametten kaynaklanan bir duygudur. İh-
tiyaç içinde olmasına rağmen kardeşini kendine tercih 
etme anlayışıdır.

8 Din, dil, ırk, toplumsal konum ve cinsiyet gözetilmeksizin 
insanın can, mal, namus, inanç ve aklının korunmasıdır. 

9
Evlat sevgisi, ana babaya saygı, sıla-i rahim, yaşlılara, 
yoksullara, engellilere, yetimlere, kimsesizlere yardım 
etme gibi erdemler bu ilkenin yansımalarıdır.

10
Hz. Peygamber başkasını düşünmeyen, yalnızca kendini 
değerli gören, kendi menfaatini önceleyen bireyciliğin 
ve cimriliğin, insan tabiatına aykırı olduğunu bildirmiştir.

11 Her insan yaşama hakkına sahiptir, bu hak ona yalnızca 
insan olduğu için verilir
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EŞLEŞTİRME

Âdemiyyet İnsan 
Onuru Merhamet Îsâr

1 İslam, statüye dayanan üstünlük anlayışlarını reddeder, 
temel insan haklarını beyan eder.

✓

2
Bu, insanı iyilik yapması için eyleme çağıran bir duygu-
dur. İnsan bu duygu sayesinde zalimin karşısında, maz-
lumun yanında yer alır.

✓

3
İslam hukuku evrensel insanlık anlayışını esas alır ve do-
kunulmazlığı insan olmaktan kaynaklanan bir hak olarak 
görür.

✓

4
Geniş anlamda cömertlik ve diğerkâmlık demektir. İn-
sanın elindeki kaynak ve imkânları başkalarının yararına 
kullanmasıdır.

✓

5
Hz. Peygamber diğer canlılara yaklaşım konusunda has-
sasiyet göstermiş, zor durumdaki bir hayvanı kurtaran 
kişinin bu sayede cenneti hak ettiğini bildirmiştir.

✓

6 Dil, ırk, soy, cinsiyet, mezhep gözetmeksizin bütün in-
sanlar Allah (c.c.) katında eşittir. 

✓

7
Şefkat ve merhametten kaynaklanan bir duygudur. İh-
tiyaç içinde olmasına rağmen kardeşini kendine tercih 
etme anlayışıdır.

✓

8 Din, dil, ırk, toplumsal konum ve cinsiyet gözetilmeksizin 
insanın can, mal, namus, inanç ve aklının korunmasıdır. 

✓

9
Evlat sevgisi, ana babaya saygı, sıla-i rahim, yaşlılara, 
yoksullara, engellilere, yetimlere, kimsesizlere yardım 
etme gibi erdemler bu ilkenin yansımalarıdır.

✓

10
Hz. Peygamber başkasını düşünmeyen, yalnızca kendini 
değerli gören, kendi menfaatini önceleyen bireyciliğin 
ve cimriliğin, insan tabiatına aykırı olduğunu bildirmiştir.

✓

11 Her insan yaşama hakkına sahiptir, bu hak ona yalnızca 
insan olduğu için verilir

✓
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3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

6
İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 20 dk.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin 
ilkelerinden biri olan îsârla ilgili Kur’an ayetleri ve bir metin verilerek sorular 
hazırlanmıştır.

3. Öğrencilerden verilen metinleri dikkatli bir biçimde okumaları istenir.

4. Metinlerle ilgili dört soruyu dikkatlice okumaları ve özgün bir şekilde cevaplamaları 
öğrencilere iletilir.

5. Öğrencilerin verecekleri yazılı cevaplarla birlikte etkinlik sona ermektedir.

Kazanım: İslam kültür ve medeniyetinde sosyal hayatı oluşturan ilişkilerin ilkelerini ve 
medeniyete yansımalarını açıklar.

Öğrencilerin kâğıtları ve yaptıkları listelemeler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.
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6
20 dk.

OKU-YORUM

Aşağıdaki metinlerden yararlanarak soruları cevaplayınız.

“Onlar kendileri muhtaç oldukları hâlde yoksul, yetim ve esirleri doyururlar. Ve şöyle 
derler: Biz sizi ancak Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden herhangi bir karşılık, bir 
teşekkür beklemiyoruz. Biz o çetin ve sıkıntılı günde Rabbimizin azabından korkarız.”          

                                                                                                    (İnsân suresi, 7-9. ayetler.)

Sözlükte “bir şeyi veya bir kimseyi diğerine üstün tutma, tercih etme” manasına gelen 
îsâr, ahlak terimi olarak “bir kimsenin, kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip olduğu 
imkânları başkalarının ihtiyacını karşılamak üzere kullanması, başkasının yararı için 
fedakarlıkta bulunması” demektir. Cürcânî îsârı, “kişinin başkasının yarar ve çıkarını 
kendi çıkarına tercih etmesi veya bir zarardan öncelikle onu koruması” şeklinde tarif 
ederek bu anlayışın din kardeşliğinin en ileri derecesi olduğunu belirtir. Îsâr anlamında 
Batı dillerinde kullanılan altrüizm karşılığında modern Arapçada daha çok gayriyye, 
Türkçede diğerkâmlık ve özgecilik terimleri kullanılmaktadır. Bir kimsenin cömertlikte 
îsâr derecesine ulaşabilmesi için ikram ettiği şeye kendisinin fiilen muhtaç durumda 
bulunması şart değildir; önemli olan, muhtaç olsa dahi başkasını kendisine tercih 
edebilecek bir ahlak anlayışına ve irade gücüne sahip bulunmasıdır.

                                                                         (Mustafa Çağrıcı, “Îsâr”, DİA, İstanbul, 2000, C 22, s. 490.)

1. Îsâr anlayışı neden kardeşliğin en ileri derecesidir? Açıklayınız.

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

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

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

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

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

2. Yukarıdaki ayetlerde anlatılan insanlarda îsar anlayışı söz konusu mudur? Açıklayınız.

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

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

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

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

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

3. İslam kültür ve medeniyeti tarihinde îsâr anlayışına hangi somut örnekler verilebilir?

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

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

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

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

........................................................................................................................................
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3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

7
İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 15 dk.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılarak dağıtılır.

2. Ek-1’de İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzenin ilkelerini yansıtan bir 
metin olduğu öğrencilere gösterilir.

3. Öğrencilerden verilen metni dikkatli bir biçimde okumaları istenir.

4. Daha sonra öğrencilere bu metinden hareketle İslam kültür ve medeniyetinde 
ekonomik düzenin ilkelerini bulmaları ve alttaki tabloya yazmaları iletilir.

5. Öğrencilerin metinden hareketle bulup yazacakları ilkelerle birlikte etkinlik sona 
ermektedir.

Kazanım: İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzenin ilkelerini ve günümüz toplumları 
için gerekliliğini fark eder.

Öğrencilerin kâğıtları ve yazdıkları metinler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.
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7
15 dk.

BULALIM-YAZALIM

Aşağıdaki metni okuyunuz ve İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzenin ilkelerini bularak 
alttaki tabloya yazınız.

 Allah (c.c.) ve onun Peygamberi (s.a.v.), müminlere iktisadi 
hayatta helal ve haram sınırları içerisinde kazanmayı ve harcamayı 
tavsiye etmektedir. Bu manada İslam, faizden mutlak surette 
kaçınmayı, bunun yerine ticarete yönelmeyi; kazandığı ile cari tüketim 
harcamalarını karşılamayı, kalan tasarrufunu da ya bizzat kendisinin 
yatırıma dönüştürmesi gerektiğini ya da bunu yapamıyorsa yapabilecek 
olanlara borç vermesini öğütler. Malın gerçek sahibi Allah (c.c.) olduğu 
için insan kendisine emanet edilen malı cimrilik yapıp insanların 
istifadesinden (üretimden ve piyasadan) alıkoymamalıdır. O nedenle, 
kaynakların atıl tutulması ve iddihar (biriktirme) gibi durumlarda zekât müessesesi caydırıcı bir faktör olarak 
devreye girer ve atıl kaynakların yeniden üretim ve piyasa sürecine katılmasını ve mübadeleye konu olmasını 
sağlar. İslam’da faiz (riba), karşılığında hiçbir şey vermeden kazanılan şey; sadaka ya da zekât ise karşılığında 
hiçbir şey almadan verilen şey olarak kabul edilir. İslami inanışa göre, faizin uygulanması, çalışmadan aşırı 
kazanç elde eden insanların doğmasına, üretimin olumsuz etkilenmesine, servetin belli ellerde toplanmasına, 
gelir dağılımında adaletin bozulmasına ve tekel gücünün yaygınlaşmasına yol açtığı için fakiri daha fakir, zengini 
de daha zengin hâle getirir. Neticede, toplumda yozlaşma ve yolsuzluk artar ve zaten kıt olan kaynaklar israf 
edilerek insanlara yararlı olacak piyasa mübadele sürecinden uzaklaşılmış olur. 

 İslam, hayatın her alanında ifrat ve tefritten kaçınmayı ve bir denge kurmayı vazeder. Ekonomik hayatta 
da cimrilikle israf, savurganlık, lüks hayat ve taşkınlık arasında bir dengeden yanadır. Zaten iktisat biliminin 
aradığı da denge yani istikrardan başka bir şey değildir. Kur’an’ı Kerim’de cimrilikle ilgili şöyle denir: “… Ve 
kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli açık başkaları için harcayanlar; işte ancak bunlar hiç kesintiye uğramayacak 
bir kazanç umabilirler.” (Fâtır suresi, 29. ayet). Diğer taraftan israf ve savurganlık konusunda Allah Teâlâ şöyle 
buyurmaktadır: “… Allah’ın nimetlerini israf etmeyin. Kuşkusuz O müsrifleri sevmez!” (En’âm suresi, 141. ayet.). 

(Ekrem Erdem, “Müslüman Bireyin İktisadi Davranış Hususiyetleri ve İslam Piyasa Geleneği”, İslam İktisadı ve Piyasa, İGİAD Yayınları, 
İstanbul, 2015, s. 24, 25.)

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

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE EKONOMİK 
DÜZENİN İLKELERİ

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

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

...............
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15  dk.

BULALIM-YAZALIM

Paylaşma 
(infak ve zekât)Faizden kaçınma

Kaynakların atıl 
tutulmaması

Cimrilik ve israftan 
kaçınma

İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE EKONOMİK 
DÜZENİN İLKELERİ

Helal kazanç
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3. Ünite: İslam Kültür ve Medeniyetinde 
Sosyal ve Ekonomik Hayat

EK-2

ETKİNLİK
8

İSLAM KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ 15 dk.

1. Ek-1’deki etkinlik öğrenci sayısı kadar çoğaltılıp dağıtılır.

2. Ek-1’de İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzen ve ilkeleriyle ilgili çengel 
bir bulmacanın olduğu öğrencilere gösterilir.

3. Öğrencilerden bulmacadaki soruları dikkatli bir şekilde okuyarak cevaplamaları 
istenir.

4. Bulmaca cevaplarının kutulara yazılmasıyla etkinlik sona erer.

Kazanım: İslam kültür ve medeniyetinde ekonomik düzenin ilkelerini ve günümüz toplumları 
için gerekliliğini fark eder.

Öğrencilerin kâğıtları ve yazdıkları metinler kontrol edilerek kazanımın 
gerçekleşip gerçekleşmediği takip edilir.
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ÇENGEL BULMACA

2

1

5

3

7

6

4

8 9

10

Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.

Soldan Sağa
2. Ödünç işlemlerinde ve alışverişte karşılığı 

bulunmayan hakiki veya hükmî fazlalık 
anlamındaki faizin Arapça karşılığı

5. İslam devletindeki gayr-ı müslim tebaanın 
erkeklerinden alınan vergi

6. Herhangi bir üretim dalını elinde tutma, satışı 
tek elden yönetme

7. Devlet hazinesi, devlete ait mal varlığının 
bütünü ve bununla ilgili idari-mali kurum

8. İnsanın sahip olduğu her türlü imkânı 
muhtaçlarla paylaşması

10. Mal veya imkânları kullanmada makul olanın 
dışına çıkma

Yukarıdan Aşağıya
1. Emeksiz elde edilen kazanç ve olağan dışı kâr 

elde etme beklentisi

3. İslam’ın belirlediği zenginlik ölçüsüne sahip 
olanların vermesi zorunlu bir yükümlülük

4. Kişinin emeği ve kazancının karşılığında hak 
ettiği her şey

9. Zekât yükümlülüğünde esas alınan zenginlik 
ölçüsü
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ÇENGEL BULMACA

F

R İ B A

İ Z H

C İ Z Y E T E K E L

K L

Â A

B E Y T Ü L M Â L

K

İ N F A K

İ Z

İ S R A F

A N

P Ç

2

1

5

3

7

6

4

8 9

10

Soldan Sağa
2. RİBA: Ödünç işlemlerinde ve alışverişte karşı-

lığı bulunmayan hakiki veya hükmî fazlalık an-
lamındaki faizin Arapça karşılığı

5. CİZYE: İslam devletindeki gayr-ı müslim teba-
anın erkeklerinden alınan vergi

6. TEKEL: Herhangi bir üretim dalını elinde tut-
ma, satışı tek elden yönetme

7. BEYTÜLMÂL: Devlet hazinesi, devlete ait mal 
varlığının bütünü ve bununla ilgili idari-mali 
kurum

8. İNFAK: İnsanın sahip olduğu her türlü imkânı 
muhtaçlarla paylaşması

10. İSRAF: Mal veya imkânları kullanmada makul 
olanın dışına çıkma

Yukarıdan Aşağıya
1. FAİZ: Emeksiz elde edilen kazanç ve olağan 

dışı kâr elde etme beklentisi

3. ZEKÂT: İslam’ın belirlediği zenginlik ölçüsüne 
sahip olanların vermesi zorunlu bir yükümlü-
lük

4. HELAL KAZANÇ: Kişinin emeği ve kazancının 
karşılığında hak ettiği her şey

9. NİSAP: Zekât yükümlülüğünde esas alınan 
zenginlik ölçüsü


