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ÖNSÖZ 

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Uygulaması kapsamında, 8. sınıf 

öğrencilerimiz birinci ve ikinci dönemlerin ilk yazılılarını ortak sınav şeklinde 

olmaktadırlar.  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Talim ve Terbiye Kurulunun belirlediği 

temel dersler arasında bulunmakla beraber, Anayasada da zorunlu ders olarak 

yer almaktadır. Bu dersi almayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 

dersinden ortak sınavlarda muaf olacaktır. 

Ortak sınavlarda her ders için 20 soru sorulacaktır. Yanlış cevaplar doğru 

cevapları etkilemeyecektir. 

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu 

başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan ağırlıklandırılmış ortak sınav 

puanlarının %70’inden oluşacaktır. 6 ve 7. sınıflarda bütün derslerin notları 

öğretmen tarafından verilecektir. 8. sınıfta, 6 temel dersten 3 yazılısı olanların 

2.'si, 2 yazılısı olanların 1.'si ortak yazılı olarak yapılacaktır. Geri kalan derslerin 

yazılılarının tamamı öğretmen tarafından yapılacaktır. Başarı puanı 

hesaplanırken bütün derslere ait yazılıların ve performans 

değerlendirmelerinin ortalaması alınarak öğrencinin o derse ait başarı notu 

belirlenecektir. 6, 7 ve 8. sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden Ortak 

sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye 

esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır. 

Abdullah DEMİR 

Sivas 27.01.2014 

e-posta : abdullahdemir@cumhuriyet.edu.tr  

web  : http://cumhuriyet.academia.edu/AbdullahDemir 
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GİRİŞ  

SORULARIN KAPSAMI 

 

Öğrenciler, birinci dönem girecekleri ortak sınavda sınav tarihine kadar 

işlemiş oldukları konulardan, ikinci dönem girecekleri ortak sınavda ise eğitim 

öğretim yılı başından itibaren işlemiş oldukları konulardan sorumlu 

olacaklardır. 

 

Birinci Dönem Ortak Sınavı Konuları 

Ünite Adı Soru Alanı 

Kaza ve Kader Sadece “Allah Her 

Şeyi Bir Ölçüye Göre 

Yaratmıştır” konusu. 

Zekat, Hac ve Kurban İbadeti Ünitenin Tamamı 

 

İkinci Dönem Ortak Sınavı Konuları 

Ünite Adı Soru Alanı 

Kaza ve Kader Ünitenin Tamamı 

Zekat, Hac ve Kurban İbadeti Ünitenin Tamamı 

Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar Ünitenin Tamamı 

Kur’anda Akıl ve Bilgi Ünitenin Tamamı 

İslam Dinine Göre Kötü Davranışlar Ünitenin Tamamı 

Dinler ve Evrensel Öğütleri Yahudilik konusuna  
kadar 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BİRİNCİ DÖNEM SINAV KONULARI 

 

KAZA VE KADERE İMAN  

 Soru metninde verilen âyet veya hadiste, evrede (güneş 

sisteminde – kâinatta) var olan denge, düzen ve ölçülülük 

anlatılıyorsa, sizden  “Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı” 

çıkarımını yapmanız istenir.  

 

Yere, göğe, aya, güneşe, yıldızlara, canlı ve cansız varlıklara 

baktığımız zaman, hepsinin belirli bir düzen içinde hareket ettiğini, 

düzensiz hiçbir şeyin meydana gelmediğini görürüz. Bu düzen ve 

ölçülülük, Allah’ın var olduğunun delilidir. 
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 Seçeneklerde dört farklı âyet verilerek bunlardan hangisinin  

farklı bir konuyla ilgili olduğunu bulmanız istenir. 

Düzen ve ölçülü yaratılışı anlatan sorulabilecek ayetler: 

 “Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken 

(her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında 

derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu 

boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem 

azabından koru! derler” ayeti (Al-i İmran Süresi, 191). İnsanın 

evreni incelemesini, ondaki uyum ve dengeyi düşünmesini 

ifade etmektedir. 

 

 “Bir her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık” ayeti 

Kamer Süresi, 49). “Gökleri yedi kat üzerine yaratan O'dur. 

Rahman'ın bu yaratmasında bir düzensizlik bulamazsın. 

Gözünü bir çevir bak, bir çatlak görebilir misin?” (Mülk Süresi, 

3) ayeti, Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığını ifade 

etmektedir. 
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 Kaza ve kader kavramlarının ne olduğunu bilmeniz gerekir.  

KADER kelimesinin sözlük anlamı, ölçmek ve belirlemek demektir. Altı 

iman esasından biri de Kader ve Kazaya imandır. KADER, Allah’ın her 

şeyi sonsuz bilgisiyle bilmesi ve belirlemesidir. İnsanlarla ilgili 

konularda, bireylerin tercihleri önemlidir. KAZA, hüküm vermek 

anlamındadır. Allah’ın zamanı gelince olacak şeyleri yaratmasına KAZA 

denir. 

 

 İnsan, akıl ve irade sahibidir. Bireysel tercihlerde bulunur ve 

seçer. Allah ise bireylerin tercihlerine göre uygun olanı yaratır. 

 

HAC VE UMRE 

 Hac, farz; Umre, sünnettir. 

 Hac kimlere farzdır: Akıllı olan (deli olmamak), Ergenlik çağına 

girmek (Çocuk olmamak), Müslüman olan, zengin olan ve 

hür/özgür olan (Hapiste olan kişi gidemez). 
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Aşağıdakilerden hangisi bir insana haccın farz olabilmesi için 

gerekli şartlardan birisi değildir?  

a) Akıllı olmak  b) Yaşlı olmak    c)Zengin olmak   d)Özgür olmak 

 

Hac kimlere farz değildir?  

a) Zenginlere     b) Ergenlik çağına girmemiş olanlara    

c) Akıllı olanlara     d)Hür olanlara 

 

Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin farz olması için 

gereken şartlardan biri değildir?  

a) Özgür olmak          b) Müslüman ülkede yaşamak    

c)  Akıllı olmak              d) Müslüman olmak 

 

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin farz olabilmesi için 

gereken şartlardan biri değildir? 

a) 40 yaşından küçük olmamak 

b) Akli dengesi yerinde olmak  

c) İslam’ın ölçülerine göre zengin sayılmak 

d) Müslüman olmak 
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 Hac ibadeti Hz. İbrahim ile başlamıştır. 

 

 Haccın amacı Allah’ın rızasını (sevgisini- hoşnutluğunu) 

kazanmaktır. 

 

Hac ibadetinin asıl yapılma amacı nedir?  

a) Kâbe’yi görmek                     b)Ticaret yapmak       

c) Allah’ın rızasını kazanmak     d) Zemzem içmek 

 

 Hac İbadetinin Yapılış Sırası: İhram Giyilir – Vakfe – Şeytan 

Taşlama – (Ziyaret ve Veda) Tavafı-Traş olma 
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 Umre İbadetinin Yapılış Sırası: İhram Giyilir – Tavaf – Say- Traş 

olma 

 

Hac ibadetinin farzlarının yerine getirilmesi için aşağıdaki 

mekânlardan hangisinde ya da hangilerinde gerekli ibadetlerin 

yapılması şarttır?  

I-Kabe              II-Mina                       III-Arafat dağı        

IV-Safa Tepesi   

a) Yalnız I     b) I ve II                    

c) I ve III     d) I ve IV 
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Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hacda olup umrede 

olmayan ibadet verilmiştir?  

a)Tavaf  b)Sa’y                    c)İhram    d)Kurban kesme 

 

  Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? 

a) Arafat’ta Vakfe   b)Kabe’yi tavaf     c)İhrama girmek       d) Sa’y yapmak 

 

I.Arafatta vakfe yapmak.     II . İhram.     III. Kurban kesmek. 

Yukarıdakilerin yapılış sırası hangi seçenekte doğru olarak 

verilmiştir? 

a) II-I-III             b) I-II-III             c) III-I-II              d) II-III-I 

 İhramdan tıraş olunarak (bir parça saçın ucundan kesilmesiyle) 

çıkılır. 

İhram, hacca niyet eden kişinin “mikat” denilen sınırlardan 

geçmeden önce giymesi gereken belli özelliklerdeki kıyafetin adıdır. 

İhrama bürünmüş olan hacı adayı aşağıdaki ibadetlerden 

hangisinden sonra ihramdan çıkar?  

a)Vakfe       b) Saçları traş etme     c)Ziyaret tavafı   d)Selamlama tavafı 
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 Kabenin etrafında Hacerü’l-esved (siyah taş) hizasından 

başlayarak kalbi Kabe’ye yakın tutarak sol tarafa doğru 1 kez 

dönmeye ŞAVT, 7 kez dönmeye TAVAF denir.  Hacda okunan 

ve Lebbeyk (Emret/buyur Allah’ım) sözü ile başlayan duaya 

TELBİYE denir. 

 

 “Kâbe’nin etrafında bir defa dönmeye ……, yedi defa 

dönmeye ……, Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeye …… 

denir.” Boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri 

gelmelidir? 

a) Şavt – Sa’y – Vakfe  

b) Şavt – Tavaf – Sa’y   

c) Şavt – Vakfe – Tavaf  

d) Vakfe – Tavaf – Şavt 

 

Tavafla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?  

a)Tavaf, Kabe’nin etrafını dönmeye denir.               

b)Tavaf, haccın farzlarındandır.  

c)Tavaf, Kabe’yi sağ alınarak yapılır                                           

d)Tavaf, Hacerül Esved taşının olduğu yerden başlar. 
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İhrama giren kişi hacca niyet eder ve ………… duasını okur. 

Kabe, ………………. Hizasından başlanarak 7 kez tavaf edilir. Her bir 

tura ……. denir.   

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?  

a) Telbiye – Hacerül Esved – Şavt  

b) Subhaneke – Makamı İbrahim – Tavaf  

c) Rabbena – Hacerül Esved – Tavaf  

d) Tahiyyat – Mescidi Haram – Şavt 

 

Hacca giden Ayşe teyze şöyle bilgiler vermektedir: Biz Hacca 

…………şehrine gittik………………………’in olduğu yerden başlayarak 

tavaf yaptık. Kabe’nin etrafında ………kez döndük. Boşluk bırakılan 

yerlere sırasıyla hangi kelimeler gelmelidir?  

a) Medine-Hacerül Esved-5                  b) Mekke-Hacerül Esved-6  

c) Mekke-Hacerül Esved-7                    d) Kudüs-Mermer taşı 

 

‘’Kabe’nin etrafında yedi kez dönmeye……………,Safa ile 

Merve tepeleri arasında gidip-gelmeye …………., denir. Yukarıdaki 

boşluklar hangileriyle doldurulmalıdır?  

a) Şavt-Tavaf           b) Tavaf-Şavt     c) Tavaf-Sa’y                d) Sa’y- Arafat 

 

 “Lebbeyk. Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke 

lebbeyk. İnnelhamde vennigmete leke vel mülk. Lâ şerîke leke.’’bu 

duanın adı nedir?  

a)Yağmur duası        b)Ezan duası     c) Telbiye duası          d)Yemek duası 
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Telbiye duasında neden bahsetmez?  

a) Allah’ın ortağı olmadığından             

b) Her şeyin Allah’a ait olduğundan     

c) Allah’ın doğmadığından  

d)Bütün övgülerin Allah’a olduğundan 

 

Kâbe’nin etrafını dolanmak olan “Tavaf” kaç kez yapılır? 

a) 11                       b) 7                  c)1               d)3 

 

 Kâbe yeryüzündeki ilk ibadet yeridir. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail 

tarafından yapılmıştır. 

Kâbe ile ilgili olanlardan hangisi yanlıştır?  

  a) Kâbe, Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından yapılmıştır.           

  b) Müslümanlar namaz kılarken Kâbe’ye yönelirler.  

  c) Kâbe’ye Beytullah, Beyti Şerif de denir                                          

  d) Peygamberimizin mezarı Kâbe’dedir. 

 

Dünya üzerindeki ilk ibadet edilen yer neresidir?  

a) Kabe              b) Mescidi Aksa      c) Mescidi Nebi            d) Kuba mescidi 

Kâbe kimler tarafından inşa edilmiştir?  

a) Hz. İbrahim - Hz. İsmail  

b) Hz. Musa - Hz. Harun      

c) Hz. Yakup - Hz. Yusuf                    

d) Hz. Muhammed - Ebu Talip 
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 Hacca şu durumlarda gidilmez: yol güvenliği yoksa Hacca 

gidecek kişinin ailesi zor duruma düşecekse, Mekke’de salgın 

hastalık varsa. 

 

Hacca gitmeye engel durumlar vardır. Aşağıdakilerden 

hangisi bunlardan biri olamaz?  

a) Yol güvenliğinin olmaması  

b) Hacca gidecek olan kişinin maddi olarak ailesini zor durumda 

bırakacak olması                       

c) Orada bulaşıcı hastalık bulunması 

d) Hacca gidecek kişinin evli olması 

 

 Umrede Vakfe ve Şeytan Taşlama yoktur. 

 

Hac ve Umre ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Hac farz, umre ise sünnet bir ibadettir.  

b) Umre’de de hacda da ihrama girilir.  

c) Hac yılın belli günlerinde, umre ise hemen her zaman yapılabilir. 

d) Hacda vakfe yoktur; umrede Arafat’ta vakfe yapılır. 

 Hac ile birlikte Umre de yapılabilir. 
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Aşağıdakilerden hangisi hac ile umre arasındaki farklardan 

biri değildir?  

a) Hac farz, umre sünnettir.  

b) Bir yılda en fazla bir kez hac yapılır.  

c) Umrede vakfe, kurban kesme ve şeytan taşlama yoktur.  

d) Umre ve hac birlikte yapılamaz 

 

 Zengin fakat yaşlı olan bir kişi, yerine başkasını göndererek 

“vekâletle hacı” olabilir. 

 Haccın farzları, ihram giymek, tavaf ve Arafat’ta vakfedir. Say 

ve Şeytan taşlama vaciptir. 
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Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

   a) Haccın belirli bir zamanı vardır.  

   b) İhrama giren hacılar ihramdan çıkana kadar, vücutlarından saç, 

sakal ve tırnak kesemez.                      

   c) Bir sene içinde ancak bir defa hac yapılabilir  

   d) Şeytan taşlama haccın farzlarından biridir       
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 Bir kişi, bir yılda en fazla bir kere Hac yapabilir. 

 “Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kabe’yi) haccetmesi , Allah’ın 

insanlar üzerindeki bir hakkıdır.” Ayetine dayanarak iki çıkarım 

yapılabilir. Altı çizili ilk kısım, Hacca sağlıklı ve zengin olanların 

gitmesi gerektiğini, ikinci kısım ise Haccın farz olduğunu ifade 

eder. 

 “….. yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar 

üzerinde bir hakkıdır” (Âli İmran, 97) Türkçesi verilen ayet ile 

aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?   

a) İnsanların Allah’ın emirlerine uymak zorunda olduğu   

b) Allah’ın insanlar üzerinde hakkı olduğu   

c) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği   

d) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu   
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 “Yoluna gücü yetenlerin o evi (Kabe’yi) haccetmesi , Allah’ın 

insanlar üzerindeki bir hakkıdır.” Ayetine dayanarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir?  

a) Hac, dinen sünnet olan bir ibadettir.  

b) Hac, zengin-fakir tüm Müslümanlara farzdır.  

c) Hac ibadeti yaşlılık döneminde yapılmalıdır.  

d) Hac, gücü yeten Müslümanlara farzdır. 

 “Gücü yetenlerin o Evi haccetmesi Allah’ın insanlar 

üzerindeki hakkıdır” ayetinde altı çizili yer ile ne anlatılmak 

istenmektedir? 

a) Beden olarak güçlü ve kuvvetli olmak    

b) Sağlığı hacca gitmeye elverişli olmak    

c) Ekonomik durumu iyi olmak        

d) Hepsi 

 “Yolculuğa gücü yetenlerin haccetmesi Allah’ın insanlar 

üzerinde bir hakkıdır... “ (Al-i İmran, 97) Türkçesi verilen ayet ile 

aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?  

a) İnsanların Allah’ın emrine uymak zorunda olduğu  

b) Allah’ın insanlar üzerinde hakkı olduğu  

c) Gücü olanların seyahat etmesi gerektiği  

d) Hacca gitmenin farz bir ibadet olduğu 

 

 Hac, Kameri (Ay) Takvime göre Zilhicce ayında yapılır (Zilhicce 

9-10-11-12-13: Kurban Bayramı Günleri) 
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Hac,  yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan bazı 

kutsal mekânların ibadet niyetiyle ziyaret edilmesidir. Yukarıdaki 

metinde de belirtildiği üzere hac yılın hangi dönemlerinde yapılır? 

a) Ramazan ayı     b)Muharrem ayı         c) Zilhicce ayı d)Zilkade ayı 

Hac hangi günlerde yapılır?  

a) Zilhicce ayının 9-10-11-12 ve 13. günleri        

b) Muharrem ayının 10. günü  

c) Ramazan ayının 27. günü                                   

d) Şaban ayının 15-16-17. günü 

 Umre istenilen her zaman yapılabilir. Yılda hatta bir günde 

Birden fazla Umre de yapılabilir. 

 

Hac mevsimi dışında herhangi bir zamanda Kâbe’yi usulüne 

uygun olarak tavaf edip Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y etmek 

suretiyle yapılan ve sünnet olan ibadete ne denir?  

a) Hac      b) Tavaf                c) Şavt     d) Umre 
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Kâbe’yi ve mübarek yerleri hac dışında ziyaret etmeye ne 

denir? 

a) Umre            b) Sa’y                  c) İhram            d) Müzdelife 

Arafatta vakfe yapmadan, sadece Kâbe’yi tavaf etmek ve 

Safa ile Merve arasında gidip gelmekle her zaman yapılabilen ve 

sünnet olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?  

a) Hac         b) Vakfe              c) Umre               d) Tavaf 

 Sevgili Peygamberimiz, Arafat vakfesinin yapıldığı Arafat 

dağında son konuşması olan Veda Hutbesini yapmıştır. Arafat, 

Hz. Adem ile Hz. Havva’nın buluştukları bir tepedir. 
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I-Hz.Adem ile Hz.Havva annemizin buluştuğu yerdir.   

II-Veda hutbesinin okunduğu yerdir. 

III-Mekke’nin 25 km güneydoğusunda bulunur. 

Yukarıda özellikleri verilen yerin adı nedir? 

a) Safa Tepesi    b) Merve Tepesi     c) Arafat          d) Hira mağarası 

 

 İhram giymenin, pek çok sembolik anlamı vardır. 

 Say bize Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su aramasını hatırlatır ve 

elde edilmesi planlanan hedefler için çalışma ve gayret 

göstermeyi öğretir. 
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Sa’y İbadeti (Sa’y: Hac esnasında Safa ve Merve tepeleri 

arasında 7 defa hızlıca gidip gelme şeklinde yapılır) ilk kez kimin 

uygulamasının sonucudur?  

a) Hz. İbrahim            

b) Hz. Muhammed      

c)  Hz. Hacer                         

d) Hz. İsa  

Tavaf esnasında müslümanlar hep birlikte Kâbe’nin etrafında 

dönerler. Bu bir anlamda müslümanların birliğinin sembolik bir 

ifadesidir, aynı zamanda da bize ahirette Yüce Allah’ın karşısındaki 

bekleyişimizi hatırlatır. Peki, haccın diğer ibadetlerinden olan 

“ihram” ve “sa’y”  bize sırasıyla aşağıdakilerden hangisini hatırlatır?

  

a) Eşitlik – Hz. Havva ve Hz. Adem  

b) Cehennem – Hz. İbrahim  

c) Ölüm – Hz. Hacer’in oğluna su arayışı  

d) Birlik – Hz. İsmail’in kurban edilişi 

 

 Farz olan Vakfe, Arefe günü öğle vaktinden itibaren yapılır. 

Müzdelife de vacip vakfe yapılır. 

 

Vakfe nerede ve ne zaman yapılır? 

a) Arafat’ta bayram günü  

b) Arafat’ta arefe günü öğleden itibaren  

c) Kâbe’de bayram günü  

d) Mina’da arefe günü 
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Hac esnasında, hacı adaylarının vakfe yaptıkları yerler 

neresidir? 

a) Arafat- Kâbe     

b)Kâbe-Mina          

c) Safa-Merve     

d) Arafat-Müzdelife 

Arefe günü Öğle vaktinden Bayram sabahına kadar bir süre 

Arafat’ta bulunmaya nedir?  

a) İhram    b) Tavaf        c) Sa’y    d) Vakfe 

 

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? 

a) Kabe’yi tavaf etmek       

b) İhrama girmek  

c) Şeytan taşlamak    

d) Arafat’ta vakfe yapmak  

 Hacda Müzdelife’de taş toplanır, Mina’da şeytan taşlanır ve 

kurban kesilir. 
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 Vakfe, durmak, beklemek anlamına gelir. Arefe günü öğleden 

sonra başlar. 

 

 İhram giyen kişi, tırnak kesemez, saçını kestiremez, otlara ve 

diğer canlılara zarar veremez. 
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 Safa ile Merve Mekke şehrinde Kâbe’ye yakın iki tepedir. 

Burada vacip olan say ibadeti yapılır. 

 Şeytan taşlamanın amacı, Şeytana taş vurmak değildir. Bu 

mantıksız olur. Asıl amaç, Şeytanın bizi etkileyerek yaptırdığı 

kötü davranışları bir daha işlememeye karar vererek bu 

kararımızı taş atarak göstermektir. Bir anlamda kendimizdeki 

kötü huy ve davranışları atış oluruz. 

Haccın vaciplerinden birisi de Sa’y dır. İki tepe arasında hızlı 

adımlarla gidip gelmek olan say, manevi anlamda Allah yolunda canla 

başla çalışmayı sembolize eder. Haccın diğer vaciplerinden biri ise 

Şeytan taşlamak” tır. Bu ibadetin manevi yönü aşağıdakilerden 

hangisi olabilir?  

a) Şeytan taşlayarak, bizim iyi biri olmamızı engelleyen her şeyle 

mücadele ettiğimizi belirtmiş oluruz.  

b) Şeytan taşlamadan sonra artık şeytan bize ömrümüz boyu vesvese 

veremez.  

c) Bu ibadet haccın farzlarındandır, o yüzden yaparız.  

d) Bu ibadetle şeytanla anlaşma yapmış oluruz. Eğer bize kötülük 

etmeyeceğine söz verirse onu taşlamayız. 
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Hacca şeytan taşlamadaki asıl amaç nedir?  

a) O mekândaki şeytanı kovmak     

b) Şeytanı kendimizden uzaklaştımak   

c) Bütün kötülüklerden uzak durmak durmaya karar verildiğini 

göstermek    

d) İbadeti gereği gibi yapmak 

 

 Mekke’de Kâbe’nin (Beytullah) bulunduğu caminin adı, 

Mescid-i Haram; Medine’de peygamberimizin yaptırdığı 

mescidin adı, Mescid-i Nebidir. Peygamberimizin mezarı, 

Mescid-i Nebi’nin içindeki Ravza-i Mutahhara bölümündedir. 

Hac ibadetini yerine getiren kişi Mekke’den ayrılmadan önce 

Veda Tavafı yaparak adeta son kez Kâbe ile vedalaşır. Ardından 

Medine’ye geçilerek peygamberimiz Hz.Muhammed(s.a.v.)’ in 

yaptırdığı mescid olan ………………….  ve peygamber efendimizin kabri 

olan ……………… ziyaret edilir.   

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelir?  

a) Mescid – i Haram, Cennetül Baki  

b) Mescid – i Aksa, Cennetül Mualla  

c) Mescid – i Nebevi, Uhut Şehitliği  

d) Mescid – i Nebi, Ravza-i Mutahhara 
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 Haccın insanların eşit olduğunu hatırlatır ve kültürler arası 

farklılıkların görülmesine imkân sağlar. 
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KURBAN 

 Udhiyye (Zenginlerin kurban bayramında mecburen kesdikleri 

kurban), vaciptir. 

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi yerine getirilme sorumluluğu 

(hüküm) açısından diğerlerinden farklıdır?  

a)Zekat vermek    b) Kurban kesmek    c)Oruç tutmak   d)Hacca gitmek 
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 Kurban kelimesinin sözlük anlamı,  yakınlaşmaktır. Kişi kurban 

keserek manevi açıdan Allah’a yaklaşmış olur. Çünkü sevap 

kazanmak, kişiyi Allah’a yaklaştırır. 

 

Aşağıdakilerden hangisi “kurban”ın kelime anlamıdır? 

a) İyilik  

b) Yaklaşmak  

c) Sabretmek  

d) Paylaşmak  

 Akıllı ve zengin olan müslümlara kurban kesmek vaciptir 

 

Kimlerin kurban kesmesi gerekmez?  

a) Akıllı olanlar            b) Müslüman olanlar   

c) Fakir olanlar              d) Zengin olanlar 
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 Kurban kesmekten amaç, Allah’ın emrini yerine getirmektir. 

Kişi kurban keserek, gerektiğinde malı ve canını da Allah 

yolunda, vatan yolunda feda edebileceğini gösterir. Kurban 

sadece, et amacı ile kesilmez. 

‘’Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat sizin 

Allah’a olan bağlılığınız artar…’’(Hacc, 37.ayet) Bu ayetten yola 

çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  

a) Allah’ın bizim kurbanımıza ihtiyacı yoktur.   

b)Kurbanın eti ve kanı Allah’a ulaşmaz. 

c) Kurban, Allah’a olan teslimiyeti artırır.   

d) Kurban kesen kimseler cenneti kazanırlar 

 

 Sadece büyük baş hayvanlar (İnek, boğa, deve, sığır) 7 kişiye 

kadar ortaklaşa kesilebilir. Küçükbaş hayvanları sadece bir kişi 

kesebilir. 
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Koyun kaç kişiye kadar kurban edilebilir?  

             a) 1                        b) 2                              c) 3                        d) 4 

 Koyun ve keçi 1 yaşını doldurmadan kesilemez. Koyun 6 aylık 

fakat büyümüş ise kesilebilir. 

 İnek, sığır ve manda, 2 yaşını doldurmadan kesilemez. 

 Deve, 5 yaşını doldurmadan kesilemez. 

 Kümes hayvanları (tavuk, horoz) kurban edilemez. 

Aşağıdaki hayvanlardan hangisinden kurban olmaz? 

a) Sığır                b) Manda              c) Kaz          d) Deve 
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Kurban edilecek hayvanlarla ilgili olarak aşağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır?  

a) Kurbanlık hayvanın organları tam olmalıdır.  

b) Büyükbaş hayvanlar kurban etmek için en az 2 yaşını doldurmalıdır. 

c) Tavuk, kaz gibi kümes hayvanları da kurban edilebilir.  

d) Devenin kurban edilebilmesi için 5 yaşını doldurması gerekir. 

Sığırın kurban olması için kaç yaşını doldurması 

gerekmektedir? 

a) 2           b) 4        c) 1            d) 5 

Kurban konusunda konuşan öğrencilerden hangisi yanlış bilgi 

vermektedir? 

a) Görkem: Sığırın kurban olabilmesi için iki yaşını doldurması 

gerekmektedir 

b) Resul: Koyun altı ayını doldurmuş, güçlü kuvvetli ise kurban olur. 

c) Şeyma: Keçinin de altı ayını dolduran kurban olur.  

d) Yarenur: Kurban kesmek vaciptir. 
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 Vacip kurbanın (Udhiyye) eti, kesen kişi yiyebileceği gibi bir 

kısmını (1/3’ü) fakirlere dağıtabilir. Bir kısmını (1/3’ü) 

misafirlerine ikram edebilir.  

Kurban eti, sadece kurbanı kesen kişi ve ailesi tarafından 

yenmez. Bazı kişilere de bu etten pay ayrılır. Buna göre kurban etinin 

paylaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a) Etin 1/3’ü yoksullara verilir.  

b) Etin 2/3’ü misafire ayrılır.  

c) Kesen kişi etin tamamını alır.  

d) Yoksulun hakkı etin 1/5’idir. 

 “Şu işim olursa kurban keseceğim” denilerek Allah’a söz 

verilen kurbana ADAK kurbanı denir. Adak kurbanını etini 

kesen kişi ve ailesi yiyemez. 

‘’Oğlum askerden gelirse kurban keseceğim” diyen bir kişinin 

oğlu askerden gelince ne kurbanı kesmesi gerekir?  

a) Şükür kurbanı         

b) Adak kurbanı               

c) Akika kurbanı      

d) Hiçbiri 

Bir işin veya isteğin olması şartına bağlı olarak kesilen 

kurbana ne denir?         

a) Akika Kurbanı         

b) Adak Kurbanı                  

c) Şükür Kurbanı             

d) Türbede kesilen kurban 
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Hangi kurban çeşidinde, kurbanın etinden, onu kesen, ailesi 

ve çocukları yiyemez?  

a) Şükür Kurbanı      

b) Akika Kurbanı         

c) Adak Kurbanı           

d) Kurban Bayramında kesilen kurban 

 Yeni bir ev veya araba alan ve Allah’a şükretmek (teşekkür 

etmek) isteyen kişinin kestiği kurbana ŞÜKÜR kurbanı denir.  

Dinen zengin sayılan müslümanlar her yıl bir kez kurban 

bayramında kurban keserler. Bunun dışında kesilen bazı kurbanlar da 

vardır. Örneğin bir kişinin, bir işin olması şartıyla keseceğine söz 

verdiği kurban olan ……………. kurbanı, aileye yeni bir çocuğun 

katılması nedeniyle kesilen …………….. kurbanı  ve yeni bir ev yada 

araba alınınca kesilen ………… kurbanı bunlardandır.  Yukarıdaki 

boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?  

a) Şükür-akika-adak   b) Adak-akika-şükür  

 c) Akika-şükür-adak   d) Adak-şükür-akika 

 

 Yeni doğan çocuk için kesilen kurbana ise AKİKA denir. 

 

I-Bebeklerin doğumun yedinci günü kesilir.  II-Bebeğin saçının 

ağırlığı kadar sadaka dağıtılır   III-Peygamber Efendimiz torunları için 

kestirmiştir. 

  Bu bilgiler hangi kurban çeşidini anlatmaktadır?  

a) Akika                 b)Udhiyye           c) Adak                d) Ölü kurbanı 
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 ADAK kurbanından kesen kişi ve ailesi yiyemez. Tamamı 

fakirlere dağıtılır. Diğer kurbanları (Udhiyye, Şükür, Akika) 

kesen kişi de yiyebilir. 

 Kurban Hz. İbrahim’den gelen bir ibadettir. 

Kurban ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangisinden 

gelen bir gelenektir?  

a) Hz.İbrahim     b)Hz.İshak 

c) Hz.Nuh     d) Hz.Yakup 

Kurban ibadeti hangi peygamberin sünnetidir?  

a) Hz. Muhammed (sav)    b)Hz.İbrahim     c)Hz.Nuh            d)Hz.Yakub 

 Hz. İbrahim oğlu İsmail’İ kurban etmek istemiş, Allah ise buna 

müsaade etmeyerek hayvanları kurban etmeyi öğütlemiş ve 

emretmiştir. 

 Kurban kesildikten sonra etin fakirlere dağıtılması ile onlara 

yardım edilmiş olur. 

“Kurban olarak kestiğiniz hayvanlardan hem kendiniz yiyin, 

hem de isteyen-istemeyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükür 

edesiniz diye hayvanları sizin fayda ve hizmetinize verdik.” (Hac 

suresi, 36.ayet)  

Yukarıda anlamı verilen ayetten aşağıdaki ilkelerden hangisine 

varılamaz?  

a) Kurban etinin bir kısmının fakirlere verilmesi gerekir.  

b) Fakirlere yardım etmenin bir yolu da onlara kurban eti 

vermektir. 

c) Kurban etinden kesen kişi de yiyebilir.  

d) Allah’a karşı olan şükür görevimizi sadece kurban ile yerine 

getirebiliriz. 
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 Sevgili Peygamberimiz, imkânı olduğu halde kurban kesmeyen 

kişi mescidimize yaklaşmasın demiştir. O bu sözü ile kurban 

ibadetinin önemini ifade etmiştir. 

 

 Kurban bayramı Arefe günü sabah namazından dördüncü günü 

ikindi namazına kadar, her namazdan sonra Teşrik Tekbiri 

söylenir. 

  ‘’Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. 

Allahu ekber ve lillahil hamd’’sözlerinden oluşan ifadeye ne ad 

verilir?  

a) Nisap         b) Ezan        c) Teşrik tekbirleri               d) Kamet 

 

Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?  

a) Arefe günü sabah namazının farzından kurbanın ikinci gününe kadar 

b) Arefe günü sabah namazının farzından kurbanın dördüncü gününün 

ikindinin farzına kadar  

c) Kurban bayramı günleri  

d) Sadece arefe günü 

 

 Kurban kesmeden kurban parası fakirlere verilerek bu ibadet 

yerine getirilmiş olmaz.  

 Kurban eti satılamaz. 

 Kadınlar da kurban kesebilir. 
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Kurban kesecek kimsede hangi şart aranmaz?  

a) Zengin olmak               

b) Yolcu olmamak              

c) Kadın olmak                

d) Akıllı olmak 

 

 Ölü kurbanı diye biir kurban çeşidi yoktur. 

 

Aşağıdakilerden hangisi kurban çeşidi değildir?  

a) Udhiye                     b) Adak                c) Ölü                 d) Akika

             

 

İSLAMDA PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA  

ZEKÂT 

 Mal ile yapılan ibadetler: Zekât, kurban, sadaka 

 Beden ile yapılan ibadetler: Namaz 

 Hem beden hem de mal ile yapılan ibadetler: Hac- Umre  

 Zekât hicri takvime göre 2. yıl farz kılınmıştır. 

              Aşağıdaki ibadetlerden hangisi hem beden hem de mal ile 

yapılır? 

                     a) Namaz             b)Hac            c)Zekât           d)Oruç 

 İslam’ın Şartları: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, 

hacca gitmek, kelime-i şehadeti söylemek 
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Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın şartı değildir? 

 Hac       b) Zekât            c) Namaz            d) Meleklere iman 

 

 

 Kimlere zekât verilebileceği Tevbe Süresi’nin 60. âyetinde 

belirlenmiştir. Bunlar; 

- Yoksullar 

- Düşkünler (Çok fakirler) 

- Borçlular 

- Yolda kalmış yolcular 

- Köleler: Özgürlüğünü yitirmiş olanlar (Günümüzde bunlara verme 

imkânı yoktur) 

- Müellefe-i kulûb: Kalbi İslam’a ısındırılmak istenen yeni Müslümanlar 

(Yahudi, Hıristiyanlara vb. çoğunluk görüşüne göre verilmez) 

- Zekât memurları: Devlet adına zekât toplayanlar (Günümüzde 

bunlara verme imkânı yoktur) 
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 Zekât nelerden ne kadar verilir:  

 Altın, para, gümüş, ticaret 
mallarından 

1/40 yani %2,5 

Koyun ve keçi 1/40 yani %2,5 

Sığır, İnek, Manda 1/30 

Deve Her 5 deve için 1 koyun 

Toprak Ürünleri (Buğday, arpa 
vb.) 

1/10 
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 Zekâtın verilebilmesi için 1)  Kişinin nisap miktarı (85 gr altın 

değerinde) mala veya paraya sahip olması;   2) Kişinin temel 

ihtiyaçlarını alması (ev, araba, buzdolabı, yeme, içme, giyinme, 

eğitim ve sağlık giderleri); 3) Zenginliğin bir yıl boyunca 

korunması; 4) Kişinin borcunu ödemiş olması gerekir. Durumu 

bu şartlara uyan kişi dinen zengin sayılır ve zekât vermesi 

farzdır. 

 

 Zekât yıl içerisinde istenildiğinde verilebilir. Ancak 

Müslümanlar çok sevap kazanmak için Ramazan ayında 

vermeyi tercih etmektedirler. 

 

 

 Zengin bir kişi, anne ve babasına, dede ve büyükannesine, 

oğlu,  kızı ve torunlarına zekât veremez. Çünkü bunlara 

bakmak zorundadır. Bunlara yardım etmek zorundadır. 

Kardeşine ise verebilir. Çünkü kardeşi ile onun bütçeleri 

farklıdır. Hukuken eşine de verebilir. Ancak eşine verdiği para 

yine kendisine döneceği için ahlaken uygun değildir. 
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 Sevgili Peygamberimiz, “Zekât, İslâm’ın köprüsüdür” demiştir. 

Yani zekât verilerek fakir ve zenginler birbirine yaklaşır, 

aralarındaki maddi ve manevi mesafe kısalır, kapanır demiştir. 

SADAKA VE SADAKA-İ CARİYE  

 

 Sadaka: Her türlü iyilik sadakadır. Karşılaşılan bir arkadaşa 

gülümsemek de, fakire yardım etmekte sadakadır (iyiliktir). 

Sevgili Peygamberimiz, “Kardeşini güler yüzle karşılaman da sadakadır 

(iyiliktir)” demiştir. 

 Dinimizde, “Yetimin başını okşa, yoksulu doyur” buyrularak 

yardımlaşma teşvik etmiştir. 

 Sadaka, fakiri üzmeden ve incitmeden gizli olarak verilmelidir. 

 “Onların (zenginlerin) mallarında muhtaç ve yoksullar için bir 

hak vardır” ayeti (Zariyat Suresi, 19), zenginlerin sahip 

oldukları imkânları fakirlerle paylaşmalarını ifade eder. 
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 Sevgili peygamberimiz “Komşusu aç iken tok yatan bizden 

değildir” diyerek, yardımlaşmanın önemini vurgulamıştır ve 

bize YARDIMLAŞIN mesajını vermiştir. 

 “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, 

yetime ve esire yedirirler” ayeti (İnsan Süresi, 8) yardımlaşma 

konusunda ÖZVERİLİ olmaya çağırmaktadır. 

 Medineli Müslümanlara, Mekke’den hicret eden (göç eden) 

Müslümanlara yardım ettikleri için “yardım eden” anlamında 

ENSAR denilmiştir. 

  Sadaka vermekle mal eksilmez, artar. 

 “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak 

bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah 

dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah'ın lütfu geniştir, O her 

şeyi bilir.” âyetinin (Bakara Süresi, 261) ana fikri, zekât ve 

sadaka ile mal azalmaz, artardır.  

 Sadaka-i cariye (Sevabı devam eden-Sevabı bitmeyen sadaka): 

Kişi ölse bile 3 şeyden dolayı sevap kazanmaya devam eder. 

Bunlar sadaka-i câriyedir: 1- Okul, hastane, çeşme vb. 

yaptırmak; 2) Salih/iyi bir evlat yetiştirmek; 3) İnsanların 

faydalanacağı bir ilim bırakmak (kitap, buluş vb). 
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YARDIMLAŞMA KURUMLAR IMIZ 

 

 Yardımlaşma Kurumları şunlardır: Kızılay, Sosyal Yardımlaşma 

Vakfı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Milli 

Eğitim Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Belediye Aşevler vb. 

 

 Yeşilay, yardımlaşma vakfı değildir. Bu vakıf, sigara ve içki 

kullanımını azaltmak için kurulmuştur. 
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 TEMA, yardımlaşma vakfı değildir. Bu vakıf, ağaçlandırma ve 

erozyonla mücadele için kurulmuştur. 

 Zekât, sadaka ve kurban gibi ibadetler ile vakıflar, fakirler ile 

zenginler arasındaki ekonomik farkın azaltılmasına etki eder. 

Zengin ve fakir arasında birlik ve beraberliği sağlar. 

Müslümanlar bir vücudun organları gibi birbirlerine yardım 

etmelidir. 

 Vakıflar sadaka-i cariye olarak değerlendirilir. 

 Sadaka taşı, yardım eden ve alanın gizli olmasını sağlamak için 

Osmanlı döneminde kullanılmıştır. 

 Osmanlı döneminde ücretsiz yemekhanelere, aşevi; ücretsiz 

hastanelere, dârüşşifa (dâr: ev, şifa: iyileştirme→iyileştirme 

evi); ücretsiz huzurevlerine Darülaceze (dar: ev, aceze: 

Yaşlı→Yaşlı evi) denilirdi. 

 Yardımlaşma sadece para ile olmaz. İnsanlar konuşmaya, 

dertleşmeye de muhtaçtır. Bu sebeple arkadaş ve dostlukta 

gereklidir ve MANEVİ İHTİYAÇ’tır. 
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BİRİNCİ DÖNEM YAPILACAK OLAN İLK ORTAK SINAVDA TÜM ÖĞRENCİLERE 

BAŞARILAR DİLERİM… 
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İKİNCİ BÖLÜM  

İKİNCİ DÖNEM SINAV KONULARI 

 

KADER VE KAZA 

 Kaza ve kader kavramlarının ne olduğunu bilmeniz gerekir.  

KADER kelimesinin sözlük anlamı, ölçmek ve belirlemek demektir. Altı 

iman esasından biri de Kader ve Kazaya imandır. KADER, Allah’ın her 

şeyi sonsuz bilgisiyle bilmesi ve belirlemesidir. KAZA, hüküm vermek 

anlamındadır. Allah’ın zamanı gelince olacak şeyleri yaratmasına KAZA 

denir. 
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 İNSANIN KADERİ: İnsanlarla ilgili konularda, bireylerin 

tercihleri önemlidir. İnsan hayatında bireylerin seçebileceği 

konular olduğu gibi hiçbir şekilde etkisinin olmadığı konular da 

vardır.  

İnsanın Seçemeyeceği Konular: Irkı, ten rengi, cinsiyeti, ailesi 

vb. Bu konularda insanların biri diğerinden üstün değildir. Bu 

konulardaki farklılıklar sebebi ile hiçbir kimse diğerini küçümseyemez. 

İnsanın Seçebileceği Konular:  Bireyler tüm yapıp etmelerinde 

özgürdür. İnsan, akıl ve irade sahibidir. Bireysel tercihlerde bulunur ve 

seçer. Allah ise bireylerin tercihlerine göre uygun olanı yaratır. Namaz 

kılmak isteyen kılabilir, içki içmek isteyen içebilir. Allah namaz kılanın 

önüne altın kesesi atmadığı gibi, içki içeni de taşa çevirmez. Bireyler 

yaptıkları davranışları sebebiyle dünyada adalet önünde, âhirette ise 

Allah’ın huzurunda hesaba çekilirler. Akıl sahibi insan özgür iradesiyle 

seçim yapabilir ve bundan dolayı davranışlarından sorumlu tutulur. 

İnsan gücünü aşan konulardan sorumlu değildir. Örneğin fakirlerin 

zekât vermesi ve hacca gitmesi farz değildir. 
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İNSANIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE  SORUMLULUĞU  

İnanma konusunda Allah, peygamber ve ilahî kitaplar 

göndererek insanlara hak (doğru) dini öğretir. Buna karşın onları 

zorlamaz. İsteyen iman eder, isteyen inkâr eder. “Dinde zorlama 

yoktur” (Bakara Sûresi, 256). 

 

 İnsan yaptıkları suç ve yanlışlar sebebiyle başkasını ve KADERİ 

suçlayamaz.  

“Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için 

seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur. 

Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir 

peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz.” (İsra 

Sûresi, 15) 
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 Hırsızlık yapan kişinin kaderi bahane göstermesi yanlıştır 

(İnsan yaptıklarından sorumludur). 

Aşırı hız sonucunda trafik kazası yapan kişi, suçu kadere 

atamaz (İnsan yaptıklarından sorumludur). 

İnsan, akıl ve iradesini iyi ve doğru olanı tercih etme yönünde 

kullanmalıdır. “Kaderim böyle” diyerek tembellik etmek doğru değildir.  

 SBS sınavına çalışıp hazırlanmadığı için sınavda başarısız olan 

öğrenci, “Kaderimde fen lisesinde okumak yokmuş” diyemez. 

Çünkü o başarılı olmak için çalışmamıştır. 

 

EVRENDEKİ YASALAR: SÜNNETULLAH 

  İnsan dışındaki diğer varlıklarla alakalı konularda örneğin 

yağmurun yağmasıyla ilgili yasaların Allah tarafından 

programlanmasına “sünnetullah” denir. Bu kadere uygun olarak 

zamanı gelince yağmur yağmasına ise kazadır. 
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 Evrende her şey düzen ve uyum içindedir, kaos ve düzensizlik 

yoktur. Düzen ve uyum, düzen ve uyumu oluşturan ve koruyan 

BİRİNİN olduğunu gösterir. Uçsuz bucaksız evrende böyle bir 

düzeni oluşturabilecek sonsuz güç, Allah’ta bulunur. Düzen ve 

uyum, yüce yaratıcı olan Allah’ın var olduğunu gösterir. 

 Evrende düzen ve uyum olduğunun göstergesi, evrende 

bulunan yasalardır.  Bu yasalara Kur’an Kerim’de 

SÜNNETULLAH (Allah’ın yasaları) denir.  

 Evrendeki Düzen ve Yasalar: Fiziksel Yasalar - Biyolojik Yasalar 

- Toplumsal Yasalar 

 Sınavda soru metninde sizlere düzen ve uyumu anlatan âyet 

ve cümleler verilerek, hangi yasanın anlatıldığı çıkarımını 

yapmanız istenir. 

 

FİZİKSEL YASA: “Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan 

gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş, kendisi 

için belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, azîz ve alîm olan Allah'ın 

takdiridir. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet 

o, eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner. Ne güneş aya 

yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede 

yüzerler”. (Yasin Sûresi, 36-40).  

BİYOLOJİK YASA: “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar 

yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O'dur. Geceyi 

de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir 

toplum için ibretler vardır.” (Rad  Sûresi, 3). 

BİYOLOJİK YASA: (Ey insanlar!) Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık 

mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra 

da ona ölçülü bir biçim verdik” (Mürselat Sûresi, 20-23). 
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 Allah, toplumsal olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisini 

gösteren yasalar koymuştur. Örneğin gelir dağılımının dengeli 

olduğu toplumlarda yoksulluk azalır. Ayrıca her toplum/devlet, 

kurulur gelişir ve sonra da yıkılır(ecel). 

TOPLUMSAL YASA: “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir 

an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” (Araf Sûresi, 34). 

 

 

İNSANIN ÇABASI: EMEK  VE RIZIK 

İnsanın gücü nispetinde kendisine ailesine ve topluma faydalı 

olmak için çalışması gerekir. İnsanın çalışması, helalinden geçimini 

sağlaması sevaptır. Peygamberler de geçimlerini çalışarak 

sağlamışlardır. İslam çalışmadan kazanmayı, hırsızlığı, kumarı, 

dilenciliği ve benzeri davranışları yasaklamıştır. 

“Rızkı Allah verir” diye çalışmadan beklemek yanlıştır: “Sizden 

birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden 

hayırlıdır” (Hz. Muhammed). 
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 Sınavda, aşağıdakilerden hangisi uygun davranıştır (çalışmak, 

kazanmak…) veya değildir (dilencilik, hırsızlık, kumar, tefecilik) 

diye sorulabilir. 

 Tüm canlılar gibi insanların da rızkını Allah verir. İnsana düşen 

çalışması ve rızkını arayıp bulmasıdır. Dünya insana sofra gibi 

hazırlanmıştır. Karıncalar, arılar nasıl çalışıp emek sarf 

ediyorlarsa, insanlar da çalışıp geçimini temin etmelidir. 

Evrendeki zeki/kurnaz ve güçlü canlılar, yaşamak için 

çabalamak ve çalışmak zorundadır. Akılsız ve güçsüz canlılara 

rızıkları direkt verilir. Bebekler vb. 

DÜNYA HAYATININ SONU: ECEL VE ÖMÜR 

Ömür: Canlıların yaşam sürelerine denir. 

Ecel: İnsanların yaşam sürelerinin sona erme vaktine denir. 

Kıyamet: Evrenin yaşam süresinin sona erme vaktine denir. 

Kişilerin ve evrenin eceli/ölümü Allah’ın elindedir. “Her canlı 

ölümü tadacaktır (ölecektir)” (Ankebut Sûresi, 57). 

Kıyamet vaktini Allah’tan başka kimse bilemez. Peygamberler 

de bilemez. “Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi, ancak 

Allah’ın katındadır” (Lokman Sûresi, 34). 

İnsan, hayatının bir sonu (eceli) olduğunu bilerek ömrünü iyi 

değerlendirmelidir. 

Yatağında uyurken ölen kişi de trafik kazasında ölen kişi eceli 

ile ölmüştür. Yalnız trafik kazasında ihmali olan kişiler ölüme sebebiyet 

verdikleri için suçludurlar. 
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ALLAH’A GÜVENMEK: TEVEKKÜL 

(Doğru) Tevekkül, çalışıp çabaladıktan sonra gerekli tedbirleri alıp 

sonucu Allah’tan beklemek, Allah’a dua etmektir. Tevekkül: Çalışmak + 

Dua. Örneğin çiftçi tarlayı sürüp ekini ektikten sonra tevekkül ettim 

diyebilir. Hasta, doktora gidip ilaç aldıktan ve Allah’ın beni iyileştir diye 

dua ettikten sonra tevekkül ettiğini söyleyebilir. 

 

  

 

 

Tevekkülün sözlük anlamı, Allah’a teslim olmak, güvenmek ve 

dayanmaktır. 
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Peygamberimizin Hendek savaşında şehir etrafına çukur 

kazdırması tevekküldür. O, Allah beni korur diye düşünerek tedbirsiz 

davranmamıştır. 

 Yanlış tevekkül, çalışmadan sadece Allah’tan yardım 

istemektir. Yanlış tevekkül: Sadece Dua 

M. Akif ERSOY, yanlış tevekkül anlayışını eleştirir: 

“Allah’a dayandım” diye sen çıkma yataktan, 

Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan! 

“Çalış” dedikçe dinimiz, çalışmadın durdun, 

Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya, 

Zavallı dini çevirdin maskaraya 

Tevekkül sadece Allah’a yapılır. Sınava çalışan öğrencinin türbe 

ve yatırlara bez bağlaması, dilek ağacına dilek dilemesi vb. davranışlar 

yanlıştır. Çalıştıktan sonra sadece Allah’tan istenilmeli ve ona 

güvenilmelidir. “İnsanlar yalnız Allah’a güvensinler” (İbrahim Sûresi, 

11). 
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  ÂYETE’L-KÜRSİ   

Ana fikri: Allah’ın sıfatlarını tanıtır (Allah’tan başka ilah yoktur. 

O, diridir/ölümsüzdür. Bütün varlık Ona muhtaçtır/O kimseye muhtaç 

değildir. O ne uyur ne uyuklar. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. 

 Ezber: Soru, sûreyi seçeneklerdeki doğru ifade ile tamamlayın 

şeklinde sorulur. 

 HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR  

Hz. Muhammed insanlara değer verir, sözünde durur, 

hoşgörülü davranır ve bilgiye önem verirdi. Danışarak iş yapar, hakkı 

gözetir ve yardımlaşmayı severdi. Zamanı iyi değerlendirir ve herkese 

sevgiyle davranırdı. 
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Örnek değerler: Sözünde durmak, hoşgörü, bilimsellik, 

dayanışma ve yardımlaşma, çalışkanlık, doğa ve hayvan sevgisi, çevre 

duyarlılığı. 

HZ. MUHAMMED İNSANLARA DEĞER VERİRDİ  

Hz. Muhammed insanlara insan oldukları için değer verir, 

zengin-fakir, beyaz-zenci, Arap-acem, Müslüman-Hristiyan ve kadın-

erkek ayrımı yapmazdı. Çünkü her canlı, Allah’ın eseridir. 
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 İnsanlar değerlendirilirken ırk, cinsiyet, mal varlığı ve makam 

ayrımı yapılmamalıdır. Üstünlük ölçüsü, faydalı olup-

olmamaktır: “Sizin en hayırlınız, insanlara faydalı olanınızdır”. 
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HZ. MUHAMMED GÜVENİLİR BİR İNSANDI  

 Hz. Muhammed çocukluk, gençlik döneminde ve sonrasında 

her zaman dürüst ve güvenilir biri olarak tanınmıştır. Peygamber 

olmadan önce (Cahiliyye döneminde) Mekkeliler ona “Güvenilir kişi” 

anlamında MUHAMMEDÜ’L-EMİN derlerdi.  

 Muhammedü’l-Emin ifadesi sorulabilir. 
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 Hz. Muhammed verdiği sözleri mutlaka yerine getirir, kendine 

bırakılan emanetleri zamanında sahiplerine teslim eder ve 

dürüst davranırdı. 

 Bir kimsenin güvenilir olmasının ölçülerini mutlaka 

bilmelisiniz: Doğru sözlü olmak, verdiği sözü tutmak, dürüst 

olmak, emaneti korumak, yalan söylememek, aldatmamak. 

Kur’an-ı Kerîm’deki “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” ayeti, 

güvenilir ve dürüst olmanın önemini anlatır.  
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HZ. MUHAMMED BİLGİYE  ÖNEM VERİRDİ  

Hz. Muhammed ilim/bilgi öğrenmeye teşvik etmiş ve 

öğrenenlere değer vererek üstün tutmuştur. Camiye girdiği zaman 

nafile namaz kılan ve ilim öğrenen iki grup gördüğü zaman ilim 

öğrenenlerin yanına oturarak ilme teşvik etmiştir. O, “İlim tahsil 

etmenin her Müslüman erkek ve kadına farz olduğunu” söylemiştir. 

Böylece öğrenme konusunda kadın-erkek ayrımı yapmamıştır. “İlim, 

müminin yitik (kayıp) malıdır. Onu nerede bulursa alsın” ve “İlim Çin’de 

de olsa alınız” diyerek bilginin EVRENSELLİĞİ’ne dikkat çekmiştir. 

 

HZ. MUHAMMED DANIŞARAK İŞ YAPARDI  

 Danışma, bir konuda karar vermeden önce konuyu iyi bilen 

kimselerle fikir alışverişinde bulunmaktır. Danışma, istişare, fikir 

alışveriş ve görüş alışverişi eş anlamlı sözcüklerdir. “Danışan asla 

pişman olmaz” ve “Danışan dağlar aşmış, danışmayan düz yolda 

şaşmış” atasözleri konuyu anlatmaktadır. 

 İstişare kavramı sorulabilir. 
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HZ. MUHAMMED MERHAMETLİ, HOŞGÖRÜLÜ VE 

AFFEDİCİYDİ  

 Merhamet, sevgi, şefkat ve acıma duygusudur. İnsanlar, tüm 

canlılara ve doğaya karşı merhametli olmalıdır ve zarar vermemelidir. 

“(Resulüm) Biz seni âlemlere (tüm canlı ve cansızlara) rahmet olarak 

gönderdik” ayeti, Hz. Muhammed’in merhametli olduğunu 

anlatmaktadır. Merhamet, hoşgörü ve af benzer değerlerdir. 
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 Hz. Muhammed sadece Müslümanlara değil, inanmayanlara 

ve diğer din mensuplarına da merhametli davranmıştır. 

Hayvanlara ve doğaya zarar verilmesini yasaklamıştır. 
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 Hz. Muhammed Medine’de yaptırdığı Mescid-i Nebi’nin yanına 

yetim çocukların barınmaları ve eğitim almaları için ek bir bina 

yaptırmıştır. Buraya SUFFE denir. 

 Suffe sorulabilir. 

Enes b. Malik, on yaşından itibaren peygamberimizin yanında 

büyümüştür. Peygamberimizin bir defa bile kendisine kötü 

davranmadığını söylemiştir. 

HZ. MUHAMMED ÇALIŞMAYI SEVER VE ZAMANI İYİ 

DEĞERLENDİRİRDİ  

 Kur’an-ı Kerim, insanın çalışarak birtakım şeyleri hak 

edebileceğini vurgular. Çaba sarf etmeden, emek harcamadan kazanç 

sağlamak İslam dinine aykırıdır: “Hiç kimse kendi emeği ile 

kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir”. 

 Hz. Muhammed, Mekke’de DARÜ’L-ERKÂM (Erkâm adlı 

arkadaşının evinde), Medine’de SUFFE’de eğitim vermiştir. 

 Darü’l-erkâm ve Suffe sorulabilir. 

Yapılan iş, doğru ve düzgün yapılmalı, zamanında teslim edilmeli 

ve yasaklanmış olmamalıdır.  

İnsan âhirette öncelikle beş şeyden sorguya çekilecektir:                       

1- Ömrünü nerede tükettiğinden; 2- Gençliğini nasıl geçirdiğinden;        

3- Malını nereden ve nasıl kazandığından; 4- Servetini nereye ve nasıl 

harcadığından; 5- Bildikleriyle amel edip etmediğinden. 
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 Aktarılan beş konu iyi öğrenilmelidir.  “Aşağıdakilerden hangisi 

ahirette öncelikle sorulacak konulardan değildir” diye 

sorulabilir. 
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HZ. MUHAMMED SABIRLI  VE CESARETLİYDİ  

 Sabır, üzüntü, sıkıntı ve acılara karşı direnme gücü 

göstermektir. Başarıya ulaşmada sabır önemlidir. Sabırlı kişi, acele 

etmeden, atlamadan, kısılmadan yapması gereken hazırlıkları yapar ve 

başarılı olur. Sabırsızlık gösteren kişi, acele ettiği için ya hata yapar veya 

yapması gerekeni eksik bırakır.  

 Hz. Muhammed’in “Güneşi sağ elime ayı da sol elime koysalar 

yine de yolumdan dönmem” sözüyle, peygamberlik görevini yerine 

getirirken kararlı ve cesaretli olduğunu ifade etmiştir. 

 Hastalıklara, musibetlere, öfkeyi yenmeye ve ibadetlere/iyilik 

yapmaya devam devam etmeye sabredilmelidir. 

 

 

 

 



 67  

 

 

HZ. MUHAMMED HAKKI GÖZETİRDİ  

Hz. Muhammed daima hakkı ve adaleti gözetmiş ve 

haksızlıkların karşısında durmuştur. Mekke’de haksızlıklara uğrayanları 

korumak ve haklarını almalarına yardımcı olmak için Erdemliler 

Topluluğuna (HILFU’L-FUDÛL) katılmıştır. 

 Hılfu’l-fudûl mutlaka sorulur. 

 

HZ. MUHAMMED DOĞAYI VE HAYVANLARI  SEVERDİ  

 Hz. Muhammed doğayı ve hayvanları sever ve korunmalarını 

öğretirdi. “Kıyamet kopuyor olsa bile elinizdeki fidanı dikiniz” sözüyle 

ağaç dikilmesini öğütlemiştir. 

 

KUR’ANDA AKIL VE  BİLGİ 

AKLIN DİNİ SORUMLULUKTAKİ YERİ VE  ÖNEMİ  

 

Akıl, doğru ile yanlışı ayırt etme kabiliyetidir. Bu sebeple akıl, 

her türlü (dinî ve adlî) sorumluluğun ön şartıdır. Sadece akıl sağlığı 

yerinde olan kişiler, yaptıklarının sonuçlarını üstlenirler. Aklın özgürce 

kullanılamadığı baskı, işkence ve benzeri durumlarda insanlar sorumlu 

tutulamaz. İslam’a göre akıl sağlığı yerinde olan ve ergenlik çağına 

(buluğ) girmiş herkes dini emir ve yasaklardan sorumlu olurlar. Bu 

nedenle akıl hastaları dinen sorumlu olmazlar. “Kişinin sorumluluğu 

aklı ölçüsündedir”. 
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 Akıllı insanlar, öğrenir, anlar ve uygular. 

 Dini sorumluluk Ergenlik (büluğ) ile başlar.  

 Bilgi, insanı kendini yaratan Rabbini tanımaya götürmelidir. 

 

KUR’AN AKLIMIZI KULLANMAMIZI İSTER  

İslam dini, kuru bilgi ve yüzeysel davranışları yeterli görmez. 

Aklı kullanarak doğru bilgiye ulaşılmasını ve bilgi üretilmesine önem 

verir. Akıllı olmak yeterli değildir, akıl kullanılmalıdır: Akıl yaşta değil 

baştadır. Kur’an-ı Kerîm’in ilk emri “oku”’dur. Birçok âyette aklı 

kullanmak, düşünmek ve araştırılmak teşvik edilir.  

 “Ey Akıl sahipleri!” diye seslenilerek aklı kullanmaya dikkat 

çekilir. İnsan ancak düşünerek iyi ile kötüyü ayırt eder, kötülüklerden 

uzaklaşır. Düşünen insan her açıdan kendini geliştirir ve bir şeyler 

üretir. 
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 Aklı kullanmak nafile ibadet yapmak gibi sevaptır. 
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KUR’AN DOĞRU BİLGİYE  ÖNEM VERİR  

Doğru bilgi, doğru sonuçlara varılabilmesini sağlar. Aklın 

isabetli karar verebilmesi için doğru bilgiye ihtiyacı vardır.  Doğru bilgi, 

inancı da güçlendirir. Doğru bilgi, gerçek, güvenilir ve kesin olmalıdır.  

Zan ve tahmini dayanan duyumlar bilgi değildir. İlim, gerek kişiye 

gerekse çevresine fayda sağlamalıdır. Faydasız işler, zaman kaybına 

neden olur.  Allah, size bir fasık (yalancı) haber getirdiğinde işin aslını 

araştırır diye emretmiştir. İslam, araştırmadan, incelemeden bir haber 

veya bilgiyi kabul etmeyi hoş karşılamaz. 
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KUR’ANDA BİLGİ EDİNME YOLLARI 

Kur’an-ı Kerîm’e göre bilgi edinme yolları üçtür. 1- Duyu 

organları; 2- Akıl; Vahiydir. Taklid, rüya, fal ve benzeri doğrulama 

imkanı olmayan uygulamalar bilgi kaynağı olamaz. 

 “Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre bilgi kaynağı olamaz” 

şeklinde kesinlikle soru sorulur. 

 

 Vahiy, doğru bilgi kaynaklarının başında gelir. Dinî bilgilerin 

çoğu vahiyle öğrenilir. Aklın ulaştığı bilgiler ile vahyin öğrettiği 

bilgiler uyumludur, birbiri ile çelişmez. 

Başkasını, araştırmadan körü körüne taklid etmeye TAASSUP  

(BAĞNAZLIK, BİLİNÇSİZ TAKLİD) denir. Taassup sahibi kişiler, inatçılık, 

aşırı tarafgirlik, farklı görüşlere tahammülsüzlük gibi olumsuz 

davranışlardan sergilerler. Taassup, insanı bilgiden uzaklaştırır: İlimden 

gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.  
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Atatürk taassuba karşı çıkmış ve “Taassup cahilliğe dayanır. İlim 

mutlaka cahilliği yener” demiştir. 

Atatürk, “Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir 

kimse hiçbir kimseyi ne bir din, ne de bir mezhebi kabule zorlayamaz” 

demiştir. Bu sözü ile her türlü taassubun ve din istismarının karşısında 

olduğunu belirtmiştir. 

 Atatürk’ün taassup karşıtı görüşleri sorulabilir. 

 

 Anayasa’nın 25 ve 26. Maddelerinde düşünce hürriyeti 

güvence altına alınmıştır: “Herkes düşünce ve kanaat 

hürriyetine sahiptir…” 
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 Laiklik, bireylere din ve vicdan hürriyeti sağlar, devlet 

yönetiminde dini kurallara yer verilmesini dışlar. 

SEVGİ VE MERHAMET ÖRNEĞİ: HZ. YUSUF  

Hz. Yusuf, kardeşlerinden kötülük ve düşmanlık gördüğü halde 

onlara karşı sevgi ve merhamet göstererek onları affetmiş ve onlara 

yardım etmiştir.   

Hz. Yusuf’un rüyası: 11 yıldız, güneş ve ayın kendisine secde 

ettiklerini görmüştür. Babası Yakup peygamber bu rüyayı, ileri de 

Yusuf’un önemli bir kişi olacağı şeklinde tabir etmiştir. Hz. Yusuf 

kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan kurtulmuş ve Mısır’a maliye 

bakanı olmuştur. Kıtlık zamanı devletten yardım isteyen kardeşlerine 

yardım etmiştir. Böylece 11 yıldız (11 kardeşi), güneş ve ay (anne-baba) 

kendisinin gücünü anlamıştır (secde). Hz. Yusuf uzun yıllar Mısır’da 

insanları adaletle yönetmiştir. Allah ona peygamberlik görevini de 

vermiştir. 

 Hz. Yusuf’un kıssasına (hikâyesine) Ahsenü’l-kasas: Kıssaların 

en güzeli adı verilir. Bu isimlendirme sorulabilir. 
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İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR  

ALKOLLÜ İÇKİ İÇMEK VE UYUŞTURUCU KULLANMAK 

Alkollü içki ve uyuşturucu, insanın aklını ve iradesini tam olarak 

kullanmasını engellediği ve bağımlılığa neden olduğu için zararlıdır. 

Dinen azı da çoğu da HARAM’dır. 

İslam; 1- Aklı; 2- Canı; 3- Nesli; 4- Malı; 5- Dini korumak için 

HARAMLAR VE FARZLAR belirlemiştir. Aklı korumak için içki ve 

uyuşturucu, Canı korumak için adam öldürmek, Nesli korumak için 

zina, Malı korumak için hırsızlık ve kumar haramdır. Dini korumak için 

ibadetler farzdır. 

 

KUMAR OYNAMAK 

Para, mal veya değerli bir eşya karşılığında oynan oyunlara 

kumar denir. Emek harcamadan kazanç sağlamaya dayalı bu oyunlar 

HARAM’dır.  Gerçekte kumarda kazanan yoktur. Bir gün kazanan başka 

gün kazandığının çok fazlasını kaybedebilir. Kumar ile artan HIRS kişiye, 

ailesine ve çevresine zarar verir. Kumarda kaybeden karşı tarafa kin ve 

nefret besler.  

 “Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın zararlarından biri 

değildir?” şeklinde sorulabilir. 
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KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLIYOR? 

Kötü alışkanlıkların başlamasında aile, arkadaş, çevre ve kişilik 

özelliklerinin her birinin etkisi vardır. “Üzüm üzüme baka baka kararır” 

sözü, arkadaşın davranışları öğrenmedeki etkisini ifade eder. 

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN VE DAVRANIŞLARDAN NASIL 

KORUNALIM? 

 Kötü alışkanlıklardan korunabilmek için bireye, aileye ve 

devlete bazı görevler düşmektedir. Bireyler arkadaşlarını seçerken 

dikkat etmeli, kötü alışkanlıkları olanlardan uzak durmalıdır. Aileler, 

çocuklarına iyi eğitim vermeli, çocuklarını korumalı ve kollamalıdır. 

Devletin Anayasanın 58. maddesine göre çocuk ve gençleri koruma 

görevi vardır. 

Kur’an-ı Kerîm’e göre, iyiliği öğütlemek ve kötülüklerden 

sakındırmak insanların en temel görevidir. 

 “Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunmayla 

ilgili kişiye/aileye/devlete düşüne görevlerdendir veya 

değildir” şeklinde sorulabilir. 

BAŞKALARINA ZARAR VERMEK: KUL HAKKI 

Kul hakkı, başkalarına maddî veya manevî zarar vermektir. 2. 

ve 3. şahıslara karşı döverek, soyarak veya öldürerek maddî; söverek, 

alay ederek veya iftira atarak manevî suç işlenirse bu suç kul hakkına 

girer. Kul hakkının affedilmesi için suçlunun sadece Allah’tan af 

dilemesi yetmez, mağdur kişi ile helalleşmek ve zararı ödemek gerekir. 

Kul hakkı, insan hakkı olarak ifade edilebilir. 

 “Ağıda belirtilen suçlardan hangisi kul hakkıdır veya değildir” 

şeklinde sorulabilir. 
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DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLER  

DİN NİÇİN EVRENSEL BİR GERÇEKLİKTİR?  

Din, tarihin bütün dönemlerinde her toplumda var olan 

evrensel bir kurumdur. İlk insandan itibaren çoğunlukla insanlar bir 

dine inanmışlardır. 

 Dinin tanımı aşağıdaki soruda verilmiştir: 

Dinlerin adları farklı olsa da birbirlerine benzer yönleri vardır. 

Dinler, doğruluk, iyilik, hak ve adalet gibi önemli ve evrensel değerleri 

içerirler. Dinlerin amacı, iyiliği ve güzelliği yaymak, kötülükleri 

engellemek ile insanın değerini ve ahlakını yüceltmektir. 
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 “Dinlerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?” 

şeklinde sorulabilir. 

GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN DİNLERİ TANIYALIM  

Dinler, ilahî (Allah’tan gelen) ve beşerî (Allah’tan gelmeyen) 

olmak üzere ikiye ayrılır. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam İlahî; Hinduizm 

ve Budizm gibi dinler Beşerî dinlerdir. 

 “Aşağıdakilerden hangisi ilahî dinlerden değildir?” şeklinde 

soru sorulabilir. Cevap ya Hinduizm ya da Budizm’dir. 

HİNDUİZM  

Hinduizm, Hindistan’da yaygındır. Kutsal kitapları 

VEDALAR’dır. Bu dinin en belirgin yönü, toplumu sınıflara (KAST) 

ayırmasıdır. Kast Sistemi, dört tabakadan oluşur: 1- Rahipler ve 

bilginler; 2- Prensler ve Askerler; 3- Esnaf ve Çiftçiler; 4- İşçiler ve 

Köylüler. Kast sistemine dâhil edilmeyenlere PARYA denir. 

 Kast kavramı kesin sorulur. Vedalar ve parya sorulabilir. 

Karma yani insan ruhu, kişi öldükten sonra başka bir bedene 

geçer diye inanırlar. Cennet ve Cehenneme inanmadıkları için onlara 
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göre iyi insanlar öldükten sonra tekrar dünyaya gelir; kötü ise ruhu 

hayvan veya bitkiye geçer. Bu inanca TENASÜH, RUH GÖÇÜ ve 

REENKARNASYON da denir. Cesetleri yakarlar. 

 Karma (Tenasüh: Ruh Göçü) mutlaka sorulur. 

 Hindular İneğe aşırı saygı gösterirler. 

 Ganj Nehri Hindularca kutsal kabul edilir.  
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BUDİZM  

Buda’nın kurduğu bir dindir. Hindistan’da ortaya çıkmasına 

karşın daha çok Hindistan dışında yayılmıştır (önemli). Budizm’in kutsal 

kitabına Tripitaka (Üç sepet) denir. Meditasyonu ibadet olarak 

yaparlar. Reenkarnasyona inanırlar ve cesetleri yakarlar. 

Budizm’in en önemli inanışı NİRVANA’ ya ulaşmaktır. Nirvana, 

insanın bütün istek ve hırslarının yok olduğu, acıların bittiği saf ve temiz 

bir duruma kavuşmaktır. Mutlu olabilmek için Nirvana’ya ulaşılmalıdır. 

 Nirvana inancı hangi dine aittir sorusu mutlaka sorulur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ DÖNEM YAPILACAK OLAN ORTAK SINAVDA TÜM ÖĞRENCİLERE 

BAŞARILAR DİLERİM… 
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