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EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
الل
ُ ّٰ َو َما َكا َن لِ ُم ْؤ ِم ٍن َو َل ُم ْؤ ِم َن ٍة اِ َذا َقضَ ى
َو َر ُسولُ ُه ٓ اَمْ ًرا اَ ْن يَ ُكو َن لَ ُه ُم ْال ِخ َي َر ُة ِمنْ اَمْ ِر ِه ْ ۜم
.ينا
ً الل َو َر ُسولَ ُه َف َق ْد ضَ ّ َل ضَ َلالً ُم ۪ب
َ ّٰ ص
ِ َْو َمنْ يَع
“Allah ve Resûlü bir işe hüküm
verdiği zaman, inanmış bir erkek
ve kadına o işi kendi isteklerine
göre seçme hakkı yoktur. Her kim
Allah ve Resûlüne karşı gelirse,
apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.”

Bir Hadis Öğreniyorum
ت ۪في ُكمْ أَمْ َري ِْن لَنْ ت َِض ّلُوا َما تَ َم ّ َس ْكتُمْ ِب ِه َما
ُ تَ َر ْك
.الل َو ُس ّ َن َة نَ ِب ِّي ِه
ِ ّٰ َاب
َ ِكت
“Size iki şey bırakıyorum, onlara
sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu
şaşırmayacaksınız: Allah’ın Kitabı
ve Peygamberinin Sünneti.”
(Muvatta, Kader, 3)

(Ahzab Sûresi, 33/36)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ ّ  َو ُح،اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أَسْ أَلُ َك ُح ّ َب َك
،ب َمنْ يُ ِح ُّب َك
 اَل ّٰل ُه ّ َم اجْ َع ْل ُح ّ َب َك،َو ْال َع َم َل ا ّلَ ۪ذي يُ َب ِّلغ ُ۪ني ُح ّ َب َك
َ
َ ّ أ َ َح
.ار ِد
ِ  َو ِم َن ْال َما ِء ْال َب، َوأهْ ۪لي،ب إلَ ّ َي ِمنْ ن َْف ۪سي
“Allah’ım! Senden Seni sevmeyi
Seni sevenleri sevmeyi ve Senin
sevgine ulaştıran ameli yapmayı
isterim. Allah’ım! Senin sevgini,
bana canımdan, ailemden ve
soğuk sudan daha sevgili kıl”
(Tirmizî, Deavât,73)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Allah’a ve Resûlüne İman
Bir insan, kendi benliğinde ve kâinatta gözlemleyebileceği pek çok delille yaratanın varlığını fark eder, anlar ve kabul eder.
Nitekim kâinatta var olan düzen, Allah’ın varlığının ve birliğinin en açık işaretidir. İnsanlık tarihi boyunca bütün peygamberler, Allah’ın birliğine iman etmeye çağırmışlar, Allah’ın tek, eşsiz, ortaksız ve benzersiz olduğunu anlatmışlardır. Çünkü
insan, yaratanını tanımak ve O’na ibadet etmek için yaratılmıştır. İnsan yaratılış gayesine uygun hareket ederse ebedî
saadete ulaşabilir. Bu bakımdan insanın iman etmesi ve bu imanını son nefesine kadar kaybetmeden muhafaza etmesi,
dünyadan ve dünya içindeki her şeyden daha kıymetlidir.
İnsanı huzurlu kılan, güven içerisinde hayatını devam ettirmesine yardımcı olan şey inancıdır. Kaygılar, korkular, ümitsizlikler, geleceğe dair endişeler, ancak iman sayesinde aydınlanır. Allah’a inanan kimse akıl, ruh, kalp, beden gibi bütün
yönleriyle tutarlı ve sağlam bir kişilik geliştirir. Her şey onun için imanın aydınlığında anlamlı hâle gelir.
Allah hoşnut olacağı hayat biçimini peygamberleri ve kitapları aracılığı ile bildirmiştir. Allah’ın son vahyi Kur’an-ı Kerim ise,
son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından tebliğ edilmiş ve bizzat O’nun hayatıyla da uygulaması gösterilmiştir.
Dolayısıyla Rabbimizin razı olacağı bir insan olmak için bize düşen, dinimizin iki temel kaynağı olan ve iki cihanda mutlu
olmanın yollarını gösteren Kur’an-ı Kerim’e ve Peygamberimizin (s.a.s) sünnetine tabi olmaktır. (Kaynak: Dinim İslam)
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Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
ِ ّٰ ول
ْالل اُسْ َو ٌة َح َس َن ٌة لِ َمن
ِ لَ َق ْد َكا َن لَ ُكمْ ۪في َر ُس
ٰ ْ الل َو ْال َيوْ َم
.يرا
َ ّٰ ال ِخ َر َو َذ َك َر
َ ّٰ َكا َن يَرْ ُجوا
ۜ ً الل َك ۪ث
“Andolsun ki, Resûlullah, sizin
için, Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok
zikredenler için güzel bir örnektir.”
(Ahzab Sûresi, 33/21)

Bir Hadis Öğreniyorum
الل َع ّ َز َو َج ّ َل َوأَحْ َس َن
ِ ّٰ َاب
ِ إِ ّ َن أَحْ َس َن ْال َح ۪د
ُ يث ِكت
.ْال َه ْد ِي ه َْد ُي ُم َح ّ َم ٍد
“Sözün en güzeli Allah’ın (c.c.)
Kitabı’dır. Rehberliğin en güzeli ise
Muhammed’in rehberliğidir.”
(İbn Hanbel, III, 320)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َْب لَنَا ِمن
ْ َر ّبَنَا َل ُت ِز ْغ ُق ُلوبَنَا بَعْ َد اِ ْذ َه َد ْي َتنَا َوه
َ لَ ُدن
.اب
َ ْك َرحْ َم ًۚة اِ ّنَ َك اَن
ُ ْت ْال َو ّ َه
“Rabbimiz! Bizi doğru yola
ilettikten sonra kalplerimizi
eğriltme. Bize tarafından rahmet
bağışla. Lütfu en bol olan sensin.”
(Âl-i İmrân Sûresi, 3/8)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Hz. Peygamberin (s.a.s) Örnekliği
O’nun (s.a.s) ahlâkı Kur’an’dı. O, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderilmiş bir elçiydi. Güvenilirdi. Dostları kadar düşmanları da onun sözüne güvenir, emanete ihanet etmeyeceğini bilirdi… Cömertti… İsraftan hoşlanmazdı… Misafirperverdi… Âdildi. Hiçbir ayırım yapmadan haklıya hakkını verir, yakınının aleyhine de olsa adaletle hükmederdi… Müsamahakârdı… Bağışlayıcıydı... Edeb ve hayânın en güzel örneğiydi.… Sadelikten hoşlanırdı… Hediyeleşmeyi severdi...
Cesurdu. Düşmanlarının her türlü baskı ve işkencesine metanetle göğüs gerer, savaşlarda saldırıların yoğunlaştığı anlarda
cesaretiyle ashabına örnek olurdu... Merhametliydi. Canlı cansız bütün varlıklar onun merhametinden pay alırdı… Azimli
ve kararlıydı. Herhangi bir konuda karar vermeden önce düşünür, çevresindekilere danışır; karar verdiğindeyse her türlü
güçlüğe sonuna dek göğüs gererdi… Sabırlıydı... Peygamberlik vazifesini yerine getirirken açlıkla, fakirlikle, yurdundan
çıkartılmakla, savaşla ve daha birçok zorlukla imtihan olundu. Ancak sabır ve şükürden bir an dahi vazgeçmedi. Mütevekkildi. Elinden geleni yaptıktan sonra, Allah’a güvenip O’na teslim olurdu. O, Rabbi tarafından en güzel şekilde terbiye
edilmişti ve ümmeti için en güzel örnekti... (Kaynak: Dinim İslam)
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ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum
.َواعْ ُب ْد َر ّبَ َك َح ّٰتى يَ ْأتِ َي َك ْال َي ۪قي ُن
“Sana ölüm gelinceye kadar
Rabbine ibadet et.”
(Hicr Sûresi, 15/99)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
َ اللِ؟ َق
ُّ أ َ ُّى ْال َع َم ِل أ َ َح
. أ َ ْد َو ُم ُه َوإِ ْن َق ّ َل:ال
ّٰ ب إِلَى
“Allah katında amellerin en
sevimlisi hangisidir?” (diye
soruldu.) Resûlullah, “Az da olsa
devamlı olanıdır.” buyurdu.
(Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 216)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum
، َو ُش ْك ِر َك،اَل ّٰل ُه ّ َم أ َ ِع ۪ ّني َع ٰلى ِذ ْك ِر َك
.َو ُحسْ ِن ِع َبا َدتِ َك

“Allah’ım! Seni anmak, sana
şükretmek, sana güzelce kulluk
etmekte bana yardım et.”
(Ebu Dâvûd, Salât, 361)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
İnsanın Evrendeki Konumu
Dağlar, taşlar, ağaçlar, denizler, balıklar, çiçekler, böcekler, bulutlar, kuşlar, kelebekler, melekler, cinler, dünya, ay, güneş,
yıldızlar, gezegenler… Canlı ve cansız, ne çok sayıda ve ne kadar farklı türde varlık yaratmış Rabbimiz! Bunların hepsine
belli bir ölçü ve düzen vermiş, her birini ayrı ayrı hikmetlerle donatmış.
Yarattıklarının her birine, kendilerine göre özellikler, bu özelliklere uygun görevler vermiş. Bu taksimatta insanoğlunun
payına düşen ise hem en kıymetlisi hem de en zorudur. Başka hiçbir varlıkta olmayan akıl ve irade verilmiştir insana. İnsan, eşref-i mahlûkat olmuştur böylece. Bunun karşılığında da dağların bile taşıyamayıp altında kalmaktan korktuğu bir
sorumluluğu üstlenmiştir (Ahzab, 33/72). Bu görevini yerine getirebilmesi için göklerde ve yerde bulunan ne varsa hepsi
de onun hizmetine verilmiştir.
Yaratıcısına ibadet ve kulluk etmek, yaratılanlara şefkatle muamelede bulunmak, yeryüzünü imar etmek, hak din olan
İslâm’ı benimseyip yüzünü yaratıcısı olan Allah’a çevirmek, Allah’ın koyduğu sınırlara uyarak yaşamak, başkalarını iyiliğe
teşvik edip kötülükten sakındırmak, yeryüzünde adaleti tesis etmek, müslüman olarak şahitlik ettiği dünya hayatını yine
müslüman olarak tamamlamak ve en sonunda da razı olmuş ve razı olunmuş bir kul (Fecr, 89/28) sıfatıyla, kalb-i selimle
rabbinin huzuruna çıkmak… İşte insanoğlunu bekleyen görev… (Kaynak: Dinim İslam)
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Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

ّ ۪ الل ُمخْ ِل ۪صي َن لَ ُه
الدي َن
َ ّٰ َو َمٓا اُ ِم ُرٓوا اِ ّ َل لِ َيعْ ُبدُوا
َ ّ ُح َن َفٓا َء َويُ ۪قي ُموا
الص ٰلو َة َويُ ْؤ ُتوا ال ّ َز ٰكو َة َو ٰذلِ َك
.۪دي ُن ْال َق ِّي َم ِۜة
“Hâlbuki onlara, ancak dini
Allah’a has kılarak, hakka yönelen
kimseler olarak O’na kulluk
etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı
vermeleri emredilmişti. İşte bu
dosdoğru dindir.”
(Beyyine Sûresi, 98/5)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
 شَ َها َد ِة أ َ ْن َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل:السْ َل ُم َع ٰلى خَ مْ ٍس
ِ ْ ُب ِن َى
َ ّٰ ول
ُ الل َوأ َ ّ َن ُم َح ّ َمدًا َر ُس
َ ّ ام
 َو ۪إيتَا ِء،الص َل ِة
ُ ّٰ
ِ  َوإِق،ِالل
.صوْ ِم َر َمضَ ا َن
َ  َو، َو ْال َح ِّج،ال ّ َز َكا ِة
“İslâm beş esas üzerine
kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh
olmadığına ve Muhammed’in
Allah’ın Resûlü olduğuna şehâdet
etmek, namaz kılmak, zekât
vermek, haccetmek ve ramazan
orucunu tutmak.”
(Buhârî, Îmân, 2)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

،اَل ّٰل ُه ّ َم أَصْ ِلحْ ۪لي ۪دي ِني ا ّلَ ۪ذي ُه َو ِع ْص َم ُة أَمْ ۪ري
 َوأَصْ ِلحْ ۪لي،اشي
َ َوأَصْ ِلحْ ۪لي ُد ْن َي
۪ اي ا ّلَ ۪تي ۪في َها َم َع
 َواجْ َع ِل ْال َح َيا َة ِزيَا َد ًة ۪لي،آخ َرتِي ا ّلَ ۪تي ۪في َها َم َع ۪ادي
ِ
ْ
ّ
ّ
.اح ًة ۪لي ِمنْ ُك ِل شَ ٍّر
َ  َواجْ َع ِل ال َم،۪في ُك ِل خَ ي ٍْر
َ وْت َر
“Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o
benim güvencemdir. Dünyamı düzelt
ki o benim geçim kaynağımdır.
Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı
ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de
her türlü şerlerden muhafaza eyle.”
(Müslim, Zikir, 71)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Dinin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
• Din insanın aklına, kalbine ve ruhuna hitap ederek davranışlarını insanîleştirir, nefsini temizlemesine yardımcı olur.
• Bireysel ve toplumsal hayatın Allah’ın rızasına uygun bir şekilde sürmesini sağlar.
• İnsanın, dünyaya niçin geldiği, yaratılış amacının ne olduğu, öldükten sonra neler olacağı gibi konulardaki merakını
tatmin eder, sorularına cevap verir.
• İnsanın Allah’a gönülden bağlılık duymasını sağlar ve onu yaratılmışlar önünde eğilmekten kurtarır. Böylece insana
gerçek özgürlük ve bağımsızlığın hazzını tattırır.
• İnsanı ölüm korkusu ve yokluk endişesi gibi sıkıntılardan kurtarır.
• Dua, niyaz, ibadet gibi dinî tecrübelerle insandaki güvenme, sığınma, bağlanma ihtiyacını karşılar.
• İnsanlar arasında hak, adalet, iyilik gibi erdemleri yaygınlaştırır.
• İnsanların birbirlerine karşı hak ve ödevlerinin neler olduğunu bilmelerini sağlar. Böylelikle toplumsal hayatın huzur ve
sükûn içinde sürmesine katkıda bulunur. (Kaynak: Dinim İslam)
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ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum

Bir Hadis Öğreniyorum

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ٌ يَوْ َم َل يَ ْن َف ُع َم
َ ال َو َل بَ ُنو
ب
ٍ الل ِب َق ْل
َ ّٰ  اِ ّ َل َمنْ اَتَى.ۙن
.يم
ٍ ۜ َس ۪ل

،س َمنْ دَا َن ن َْف َس ُه َو َع ِم َل لِ َما بَعْ َد ْال َموْ ِت
ُ اَ ْل َك ِّي
.ِالل
ّٰ اج ُز َمنْ أ َ ْت َب َع ن َْف َس ُه َه َواهَا َوتَ َم ّٰنى َعلَى
ِ َو ْال َع

ْ َر ّبَـ َنٓا ٰا َم ّ َنا ف
ْت خَ ْي ُر
َ َاغ ِفرْ لَنَا َوارْ َحمْ نَا َواَن
.اح ۪مي َۚن
ِ ال ّ َر

(Şuara’ Sûresi, 26/88-89)

(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 25)

(Mü’minûn Sûresi, 23/109)

“O gün, ne mal fayda verir ne de
evlât. Ancak Allah’a kalb-i selîm
(temiz bir kalp) ile gelenler (o
günde fayda bulur).”

“Akıllı kişi kendisini hesaba çeken
ve ölümden sonrası için çalışandır.
Aciz kişi ise arzularına uyup bir de
Allah’tan (bağışlanma) umandır.”

“Rabbimiz! Biz iman ettik; öyle
ise bizi affet; bize acı! Sen,
merhametlilerin en iyisisin,
demişlerdi.”

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Âhirete İman Eden İnsan…
Ahirete iman eden insan, iyi ya da kötü, büyük veya küçük yaptığı hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını bilir. Dünya hayatının bir tarla olduğunun farkındadır; ne ekerse onu biçeceğini bilerek hareket eder. Cennette kendisi için hazırlanan
nimetlere kavuşma umuduyla Allah’ın buyruklarını yerine getirmeye çalışır. Allah’ın emir ve yasaklarına uymazsa başına
gelecek acı verici azaptan uzak olmak ve O’nun sevgisinden mahrum kalmamak için hareketlerine özen gösterir.
Mazlumun zalimden hakkını alacağı günün mutlaka geleceğini bilir; kimseye haksızlık yapmaz. Zalimlerden hesap sorulacağının, kötülerin cezalandırılacağının ve iyilerin ödüllendirileceğinin farkındadır. Bu sebeple karşılaştığı ve engel olamadığı adaletsizlikler karşısında yıkılmaz, hesap gününe olan inancıyla teselli bulur. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

س َما
ٌ الل َو ْل َت ْن ُظرْ ن َْف
َ ّٰ يَٓا اَ ّيُ َها ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا ا ّتَ ُقوا
.الل خَ ۪بي ٌر ِب َما تَعْ َم ُلو َن
َ ّٰ اللۜ اِ ّ َن
َ ّٰ َق ّ َد َم ْت لِ َغ ٍۚد َوا ّتَ ُقوا
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun
ve herkes, yarına ne hazırladığına
baksın. Allah’tan korkun,
çünkü Allah, yaptıklarınızdan
haberdardır.”
(Haşr Sûresi, 59/18)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
َ إِ َذا َم
ْالن َْسا ُن ا ْن َق َط َع َع ْن ُه َع َم ُل ُه إِ ّ َل ِمن
ِ ْ ات
ْاريَ ٍة أَوْ ِع ْل ٍم يُ ْن َت َف ُع ِب ِه أَو
َ ْ إِ ّ َل ِمن:ث ََلثَ ٍة
ِ ص َد َق ٍة َج
.صالِ ٍح يَ ْد ُعو لَ ُه
َ َولَ ٍد

“İnsan ölünce üç şey dışında ameli
kesilir: Sadaka-i câriye (faydası
kesintisiz sürüp giden sadaka),
kendisinden faydalanılan ilim ve
kendisine dua eden hayırlı evlât.”
(Müslim, Vasiyyet, 14)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

،اَل ّٰل ُه ّ َم أَصْ ِلحْ ۪لي ۪دي ِني ا ّلَ ۪ذي ُه َو ِع ْص َم ُة أَمْ ۪ري
 َوأَصْ ِلحْ ۪لي،اشي
َ َوأَصْ ِلحْ ۪لي ُد ْن َي
۪ اي ا ّلَ ۪تي ۪في َها َم َع
 َواجْ َع ِل ْال َح َيا َة ِزيَا َد ًة ۪لي،آخ َرتِي ا ّلَ ۪تي ۪في َها َم َع ۪ادي
ِ
.اح ًة ۪لي ِمنْ ُك ِّل شَ ٍّر
َ  َواجْ َع ِل ْال َم،۪في ُك ِّل خَ ي ٍْر
َ وْت َر
“Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o
benim güvencemdir. Dünyamı düzelt
ki o benim geçim kaynağımdır.
Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda her türlü hayrı
ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de
her türlü şerlerden muhafaza eyle.
(Müslim, Zikir, 71)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Âhirete İman Eden İnsan…
•

Ahirete iman eden insan, dünyanın âhirete giden yolculukta bir durak olduğunun farkındadır.

•

İnsanın boş yere yaratılmadığını, amaçsız ve gayesiz olmadığını bilir.

•

Dünyadaki hayatını yaratılış amacına uygun olarak ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır.

•

Her şeyin geçici olduğunun farkındadır. Bu dünyanın geçici zevklerine, geçici dertlerine takılıp kalmaz. Derdin ve kederin de, mutluluğun ve keyfin de imtihan olduğu bilinci ile ebedî hayatına hazırlık yapar.

•

Ölümle karşılaştığında bunun mutlak bir son olmadığını bilir. Yakınlarının ölüm acılarını kavuşma gününün umuduyla
savuşturur. Kendi canını almaya gelen ölüm meleğini de korku ve ümit arasında bir metanetle karşılar. (Kaynak: Dinim
İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum
ص
ٍ َون َْق
ش ِر
ِ ّ ََوب

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

ْ
ْ
ُ َ ُ َ
وع
ِ َول َن ْبل َو ّنكمْ ِبشَ ْي ٍء ِم َن الخَ وْ ِف َوال ُج
َ ْ ال َو
َ ْ ِم َن
ات
ِ المْ َو
ِ ال ْنف
ِۜ ُس َوال ّ َث َم َر
َّ
.ۙن
َ الصا ِب ۪ري

“Andolsun ki sizi biraz korku ve
açlıkla, bir de mallar, canlar ve
ürünlerden eksilterek deneriz.
Sabredenleri müjdele.”
(Bakara Sûresi, 2/155)

Bir Hadis Öğreniyorum
ْس
َ  َولَي، إِ ّ َن أَمْ َر ُه ُك ّلَ ُه لَ ُه خَ ْي ٌر،َع َج ًبا ِلَمْ ِر ْال ُم ْؤ ِم ِن
،صابَ ْت ُه َس ّ َرا ُء شَ َك َر
َ َ  إِ ْن أ،َذا َك ِل َ َح ٍد إِ ّ َل لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن
 َف َكا َن،ص َب َر
َ صابَ ْت ُه ضَ ّ َرا ُء
َ َ  َوإِ ْن أ،َف َكا َن خَ ْي ًرا لَ ُه
.خَ ْي ًرا لَ ُه
“Müminin durumu ne ilginçtir! Her
hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına
bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder;
bu da onun için hayır olur.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ال نِعْ َم ِت َك َوت ََح ُّو ِل
ِ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِمنْ َز َو
َ ْ
َ
.يع َسخَ ِط َك
ِ َعا ِف َي ِتك َوف َُجا َء ِة نِق َم ِتك َو َج ۪م
“Allah’ım! Nimetinin yok
olmasından, verdiğin afiyetin
(nimet ve sağlığın) bozulmasından,
ansızın cezalandırmandan ve
öfkene sebep olan her şeyden
sana sığınırım.”
(Müslim, Zikir, 96)

(Müslim, Zühd, 64)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Kazâ ve Kadere İman Eden İnsan…
Hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız, faydalı ve faydasız ne varsa hepsi Allah’ın bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratması
ile gerçekleşir. O’nun bilgisi olmaksızın bir yaprak bile kıpırdamaz. Kazâ ve kadere iman eden kişi bunu bilir ve bu bilginin
verdiği güvenle huzur içinde yaşar. Yine bilir ki evrende olan her şey bir ölçüye, bir hikmete göre meydana gelir.Allah, yarattığı her şey için bir amaç belirlemiştir. Mümin bu ölçüyü, bu hikmeti, bu amacı anlamaya çalışır. O’nun koyduğu ölçüyü,
kurduğu denge ve düzeni bozmadan yaşamak için gayret gösterir. Allah tarafından belirlenmiş bir ömrü olduğunu bilir. Bütün dünya bir araya gelse dahi ömrü bitmeden canını alamayacaklarına inanır. Allah’a ve O’nun kaderine olan bu sarsılmaz
iman sayesinde kimse müminden daha cesur olamaz. Sahip olduğu güç, zenginlik ve makamdan dolayı en ufak bir gurur
duymaz. Çünkü bunların hepsi Allah’ın kendisine geçici bir süreyle verdiği birer hediyedir ve Allah, verdiği gibi alabilir de…
Mümin her ne olursa olsun ümidini kaybetmez. Çünkü bilir ki yerin ve göğün hazinelerinin sahibi Allah’tır ve Allah’ın verebileceği nimetlerin bir sınırı yoktur. Allah nimetlerini bol bol verdiğinde de kıstığında da bunun bir sebebi vardır. Bu iman
mümin için olağanüstü bir teselli ve ümit kaynağıdır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum
… ُق ْل َما يَعْ َب ُؤ۬ا ِب ُكمْ َر ۪ ّبي لَوْ َل ُد َعٓا ُؤ۬ ُك ْ ۚم

“De ki: “Duanız olmasa Rabbim
size ne diye değer versin!..”
(Furkan Sûresi, 25/77)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
ُ ّ َا
.لد َعا ُء ُم ُّخ ْال ِع َبا َد ِة
“Dua ibadetin özüdür.”
(Tirmizî, Deavât, 1)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ْ َو ِمن،اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِمنْ ِع ْل ٍم َل يَ ْن َف ُع
 َو ِمنْ دَعْ َو ٍة، َو ِمنْ ن َْف ٍس َل تَشْ َب ُع،ب َل يَخْ شَ ُع
ٍ َق ْل
.اب لَ َها
ُ َل يُسْ ت ََج

“Allah’ım, fayda vermeyen
ilimden, huşû duymayan kalpten,
doymayan nefisten ve kabul
olunmayan duadan sana sığınırım.”
(Nesâî, İstiâze, 65)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Dua: İbadetin Özü
Dua, Allah ile kul arasında bir iletişim yoludur… Dua, kulun ihtiyacı olan şeyleri yaratıcısından istemesi, derdini ve sıkıntısını gidermesini talep etmesi, verdiği nimetler için O’na şükretmesi, O’ndan günahlarını affetmesini dilemesidir. İnsanın,
yaratıcısı katındaki değerini belirleyen en temel etkenlerden biri duadır. Zira kişi, dua ederek kendi âcizliğini kabul etmekte, Allah’ın yüceliğini ifade etmektedir.
Dua eden kişi alçakgönüllü olmayı, şeytanın en önemli özelliği olan kibir ve büyüklenmekten uzak durmayı öğrenmiş
olur. Dua, kalemsiz ve kâğıtsız olarak dileklerimizi doğrudan Allah’a ilettiğimiz dilekçelerimizdir. Dua ederken Allah ile
aramıza hiçbir kimseyi aracı kılmadığımız için İslâm inancının temeli olan “tevhid”, yani Allah’ın bir olduğu ilkesini de
ortaya koymuş oluruz. Dua, bizi mânevî ve psikolojik açıdan geliştirir. Dua, yalnızlık korkusuna, umutsuzluk uçurumuna,
sıkıntı karanlığına, günahın ağırlığına karşı müminin devası ve ışığıdır. Dua etmek, hiçbir şey yapmadan, elimiz kolumuz
bağlı oturup ihtiyaçlarımızı peş peşe sıralayarak Allah’tan sadece “istemek” değildir. Elbette ihtiyaç duyduğumuz şeyleri
Allah’tan isteyeceğiz. Ancak elimizden gelenleri yapmak, imkânlarımızı kullanmak da fiilî bir duadır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
يب
ُ يب اُ ۪ج
ٌۜ َواِ َذا َساَلَ َك ِع َب ۪ادي َع ۪ ّني َف ِا ۪ ّني َق ۪ر
َ ّ دَعْ َو َة
ان ف َْل َيسْ ت َ۪جي ُبوا ۪لي َو ْل ُي ْؤ ِم ُنوا
ِۙ اع اِ َذا َد َع
ِ الد
.۪بي لَ َع ّلَ ُهمْ يَرْ ُشدُو َن
“Kullarım, beni senden sorarlarsa,
(bilsinler ki), gerçekten ben (onlara
çok) yakınım. Bana dua edince,
dua edenin duasına cevap veririm.
O halde, doğru yolu bulmaları için
benim davetime uysunlar, bana
iman etsinler.”

Bir Hadis Öğreniyorum
َ الد َعا ِء أَسْ َم ُع؟ َق
َ  يَا َر ُس:يل
َ ۪ق
ُّ الل أ َ ُّي
 َجوْ ُف:ال
ِ ّٰ ول
ٰ ْ ال ّلَي ِْل
َ ّ  َو ُد ُب َر،ال ِخ ُر
.ات
ِ َات ْال َم ْك ُتوب
ِ الصلَ َو
Peygamber Efendimize Yâ
Resûlallah, hangi dua daha
çok kabule şayandır? diye
sorulmuş, Peygamber Efendimiz,
“Gece yarısından sonra ve farz
namazların arkasından yapılan
dualar.” diye cevap vermiştir.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ُّ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ّنَ َك َع ُف ٌّو َك ۪ري ٌم ُت ِح
.ف َع ۪ ّني
ُ ْب ْال َع ْف َو َفاع

“Allah’ım! Sen affedicisin,
Kerîm’sin, affı seversin, beni affet.”
(Tirmizî, Deavât, 84)

(Tirmizî, Deavât, 79)

(Bakara Sûresi, 2/186)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Dua Ederken
Duada temel ilke samimiyettir. Dua ederken ayrıca şu noktalara dikkat edilmesi önemlidir:
• Her zaman dua edebiliriz. İnsan, Allah’a her zaman yönelmeli, ondan her zaman istekte bulunabilmelidir. Genişlikte ve
darlıkta, zenginlikte ve fakirlikte, gençlikte ve ihtiyarlıkta, sevinçliyken ve üzüntülüyken, sağlıkta ve hastalıkta, kısacası her
durumda dua etmeliyiz.
• Allah’tan bir şey isterken O’nun yüce ve güzel isimleri (esmâ-i hüsnâ) aracılığı ile dua etmeliyiz.
• Helâl ve temiz şeyler için dua etmeliyiz. Allah’tan haram, yasak ve kötü şeyler dilemek hem duanın ruhuna ve amacına
hem de kulluğumuza aykırıdır. Ayrıca haram olanlar istenmediği gibi haram işler yaparak da dua edilmez.
• Dua ederken kabul edilip edilmeyeceği konusunda tereddüt veya şüphe etmemeliyiz. Allah’tan samimi olarak bir şey
istediğimizde bunun mutlaka kabul edileceği düşüncesini taşımalıyız. “Ben dua ettim ama kabul edilmedi” gibi yanlış düşünceler şeytanın kandırmacasıdır.
• Dua ederken bağırıp çağırmamamız gerekir. Allah her şeyi işitir ve bilir. Sanki o bizi duymuyormuş gibi bağırıp çağırmak,
aşırı hareketlerde bulunmak duanın ruhuna aykırıdır. Bu, samimiyeti de zedeleyen bir durumdur. Duanın edebine aykırı ifadelerden kaçınmalıyız.
• Her yerde dua edebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, duanın edebine aykırı bir halde olmamamızdır.
(Kaynak: Dinim İslam)
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EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum
. َوال ُّرجْ َز فَاهْ ُجْۙر.َوثِ َيابَ َك َف َط ّ ِهْۙر

“Elbiseni tertemiz tut. Her türlü
pislikten uzak dur.”
(Müddessir Sûresi, 74/4-5)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
.ان
ُ اَل ُّط ُهو ُر نِ ْص
ِ الي َم
ْ۪ ف
“Temizlik imanın yarısıdır.”
(Tirmizî, Deavât, 86)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

.ث
ِ ِْث َو ْالخَ َبائ
ِ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّنى أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال ُخب
“Allah’ım! Her türlü pislikten ve
necasetten sana sığınırım”
(Buhârî, Deavât, 15)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Temizlik
İnsan, aklı, ruhu ve bedeniyle bir bütündür. İnsanın her yönüyle temiz kalması hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olmasını sağlar. Temizlik, bireyin kendi sağlığı için olduğu kadar toplumsal düzen ve huzurun devamı için de gereklidir. İşte bu
sebeple temizliğin İslâm’da önemli ve öncelikli bir yeri vardır. Temizlik, bir müslüman için olmazsa olmaz bir zorunluluktur;
bazı ibadetlerin şartı olmasının yanı sıra günlük hayatın da vazgeçilmez bir esasıdır. Peygamberimizin (s.a.s) şu sözleri
temizliğin İslâm dini açısından önemini ortaya koymaktadır: “Allah temizdir, temizi sever” (Tirmizî, “Edeb”, 41). “Müslüman
asla pis olmaz” (Buhârî, “Gusül”, 23, 24; İbn Mâce, “Tahâret”, 80; Müslim, “Hayız”, 115/6).
İbadetler ile temizlik arasında sıkı bir ilişki bulunur. Kulun Allah’ın huzuruna ibadet maksadıyla çıkabilmesi için maddî ve
mânevî yönden temizlenmiş ve arınmış olması esastır. Mümin Allah’ın huzuruna çıkmadan önce, dıştan içe doğru bir temizlik yapar. Namaz kılacağı zaman hem elbisesinin, bedeninin ve çevresinin temiz olmasına, hem abdestli olmaya, hem
de kalbini mânevî kirlerden uzak tutmaya dikkat eder. Arınmaya içtenlikle niyet eden insan, yıkadığı her bir uzuvla sadece
görünen kirlerden değil, mânevî kirlerinden yani günahlarından da arınır. Özellikle ibadet hayatında her çeşit maddî ve
mânevî kirlerden arınmak, hem ibadetlere yöneltecek mânevî ortamın oluşmasını, hem de yüce Rabbimize yapılacak
ibadetlerin gerçek anlamıyla yerine getirilmesini sağlar. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur: “Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri
sever, çok temizlenenleri sever.” (Bakara, 2/222). (Kaynak: Dinim İslam - Hadislerle İslâm, Cilt 2, Sayfa 125-126)
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EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

َ اُت ُْل َمٓا اُ ۫و ِح َي اِلَي
َ ّ َاب َواَ ِق ِم
الص ٰلو َۜة
ِ ْك ِم َن ْال ِكت
َ ّ اِ ّ َن
الص ٰلو َة تَن ْٰهى َع ِن ْال َفحْ شَ ٓا ِء َو ْال ُم ْن َك ِۜر َولَ ِذ ْك ُر
.الل يَعْ لَ ُم َما ت َْص َن ُعو َن
ِ ّٰ
ُ ّٰ الل اَ ْك َب ُۜر َو
“(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı
oku ve namazı kıl. Muhakkak ki,
namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten
alıkoyar. Allah’ı anmak elbette
(ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah
yaptıklarınızı bilir.”
(Ankebût Sûresi, 29/45)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
 يَ ْغت َِس ُل ۪في ِه ُك ّ َل، ْاب أ َ َح ِد ُكم
ِ أ َ َرأ َ ْيتُمْ لَوْ أ َ ّ َن نَهْ ًرا ِب َب
ُ  َما تَ ُق،يَوْ ٍم خَ مْ ًسا
 َل:ول ٰذلِ َك يُب ْ۪قي ِمنْ َد َرنِ ِه؟ َقالُوا
َ  َق.يُب ْ۪قي ِمنْ َد َرنِ ِه شَ ْي ًئا
َ ّ  ف َٰذلِ َك َمث َُل:ال
ات
ِ الصلَ َو
.الل ِب َها ْالخَ َطايَا
ُ ّٰ  يَمْ ُحو،ْالخَ مْ ِس

“Peygamberimiz: Birinizin kapısının
önünden bir nehir geçse ve onda her
gün beş defa yıkansa, bu o kimsenin
kirinden bir şey bırakır mı, ne dersiniz?”
diye sordu. Sahâbîler, “Onun kirinden
hiçbir şey bırakmaz.” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resûlullah, “İşte beş
vakit namaz da böyledir! Allah onlarla
günahları yok eder.” buyurdu.

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ ّ َر ِّب اجْ َع ْل ۪ني ُم ۪قي َم
الص ٰلو ِة َو ِمنْ ُذ ِّر ّيَ ۪ت ۗي َر ّبَـنَا
.َوتَ َق ّ َب ْل ُد َعٓا ِء
“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan
gelecekleri namazı devamlı
kılanlardan eyle; ey Rabbimiz!
Duamı kabul et!”
(İbrâhîm Sûresi, 14/40)

(Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 6)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Namaz: Dinin Direği
İslâm’ın, kelime-i şehâdetten sonra en önemli esası namazdır. Namaz, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her müslümanın
yerine getirmek zorunda olduğu, belirli şartları, vakitleri ve şekilleri olan farz bir ibadettir. Namaz dinin direği, kalbin nuru,
müminin miracı… İslâm’ın beş şartından biri… Mümini Allah’ın manevi huzuruna yükselten, ruhen arındırıp yücelten, bir
taraftan şükretmeye bir taraftan da sabra alıştıran bir ibadet… Rabbimizin her an yanımızda olduğunu bize günde beş
kere hatırlatan kutlu görev… Her gün beş defa gök kubbede yankılanan ezan sesiyle davet edildiğimiz, yeryüzündeki
bütün müminlerin aynı yöne yönelmesini sağlayan büyük buluşma… Namaz kılan bir mümin, ruhunu ve gönlünü Allah’a
açar, O’ndan rahmet ve bereket diler, O’na olan derin saygısını ifade etmiş olur, O’nun yüceliği karşısında kendi âcizliğini
itiraf edip boyun eğdiğini gösterir. Namaz, kelime-i şehâdetin davranışa dönüşmüş halidir. Namaz, gönüllere ferahlık veren, ruhu huzura kavuşturan, benliği aydınlatan bir kandildir. (Kaynak: Dinim İslam)
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EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
ل
ِ ّٰ ِ اي َو َم َما ۪تي
َ ص َل ۪تي َونُ ُس ۪كي َو َمحْ َي
َ ُق ْل اِ ّ َن
.ۙن
َ َر ِّب ْال َعالَ ۪مي
“Ey Muhammed! De ki:
“Şüphesiz benim namazım da,
diğer ibadetlerim de, yaşamam
da, ölümüm de âlemlerin Rabbi
Allah içindir.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
َ ّ َا
 َك ّ َفا َر ٌة، َو ْال ُج ُم َع ُة إِلَى ْال ُج ُم َع ِة،س
ُ ْلص َل ُة ْالخَ م
.ش ْال َك َبائِ ُر
َ لِ َما بَ ْي َن ُه ّ َن َما لَمْ ُت ْغ
“Büyük günah işlenmedikçe
beş vakit namaz ve iki cuma,
aralarındaki günahlara kefarettir.”

Bir Duâ Öğreniyorum
.وب ثَ ِّب ْت َق ْل ۪بي َع ٰلى ۪دي ِن َك
َ يَا ُم َق ِّل
ِ ب ْال ُق ُل

“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren
Allah’ım, kalbimi dinin üzere
sabit kıl.”
(Tirmizî, Deavât, 124)

(Müslim, Tahâret, 14)

(En’âm Sûresi, 6/162)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Namaz Kılan İnsan
•

Çirkin ve kötü olan her türlü davranıştan korunur.

•

Allah’ın büyüklüğünü tekrar tekrar dile getirerek O’na olan bağlılığını kuvvetlendirir.

•

Daima Allah’ı hatırlar, gün boyu her davranışında Allah’ın memnuniyetini kazanmaya çalışır.

•

Abdest alarak temizliğine dikkat eder, temizlik alışkanlığı kazanır. Ayrıca abdest, kendisine mânevî bir destek sağlar.

•

Belirlenmiş zamanlarda namaz kılmakla zamanını planlamayı öğrenir. Günlük uğraşılardan, koşuşturma ve telâştan
sıyrılarak, belirli zaman dilimlerinde rabbiyle iletişim kurmanın mutluluğunu yaşar.

•

Yüce Allah’ın “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir” (Bakara, 2/153) çağrısına uymuş olur ve bu sayede güçlüklere karşı direnç kazanır.

•

Kıldığı namazlarla içini aydınlatır, kalbindeki nuru arttırır.

•

Beden, dil, akıl, gönül, zaman ve mekân ile yapılabilecek bütün teşekkürleri Allah’a sunma fırsatı bulur. (Kaynak: Dinim
İslam)
12

EĞİTİM HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

َّ
الص ٰلو َة َو ٰا ُتوا ال ّ َز ٰكو َۜة َو َما ُت َق ِّد ُموا
َواَ ۪قي ُموا
َِ
ٰ ُس ُكمْ ِمنْ خَ ي ٍْر ت َِجدُو ُه ِع ْن َد
الل ِب َما
َ ّٰ الل اِ ّ َن
ِ ل ْنف
ِۜ ّ
.تَعْ َم ُلو َن بَ ۪صي ٌر
“Namazı kılın, zekâtı verin.
Önceden kendiniz için ne hayır
yaparsanız onu Allah katında
bulursunuz. Şüphesiz Allah
yaptıklarınızı eksiksiz görür.”
(Bakara Sûresi, 2/110)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
السْ َل ُم َع ٰلى خَ مْ ٍس شَ َها َد ِة أ َ ْن َ ٓل إِ ٰل َه إِ ّ َل
ِ ْ ُب ِن َي
َ َ ُ ّٰ
َ
َ ّ ام
الص َل ِة
ِ الل َوأ ّن ُم َح ّ َمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه َوإِق
.صوْ ِم َر َمضَ ا َن
ِ َو ۪إيتَا ِء ال ّ َز َكا ِة َو َح ِّج ْال َبي
َ ْت َو
“İslâm beş esas üzerine
kurulmuştur: Allah’tan başka ilâh
olmadığına ve Hz. Muhammed’in
Allah’ın Resûlü olduğuna şahitlik
etmek, namazı dosdoğru kılmak,
zekât vermek, Kâbe’yi haccetmek
ve ramazan orucunu tutmak.”
(Müslim, Îmân, 21)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

 َوأ َ ُعو ُذ،ال ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْال َه ّ ِم َو ْال َح َز ِن
 َوأ َ ُعو ُذ ِب َك ِمنْ ْال ُجب ِْن،ِب َك ِمنْ ْال َعجْ ِز َو ْال َك َس ِل
َ ّ  َوأ َ ُعو ُذ ِب َك ِمنْ َغلَ َب ِة،َو ْال ُبخْ ِل
 َو َقهْ ِر،الدي ِْن
.ال
ِ ال ِّر َج
“Allah’ım! Gam ve kederden,
acizlikten, tembellikten, cimrilikten,
korkaklıktan, borç yükünden
ve insanların kahrından sana
sığınırım.”
(Ebû Davud, Sâlat, 367)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti: Zekât ve Sadaka
Zekât insanın fıtratında var olan yardımlaşma ve paylaşma hasletini açığa çıkarır, harekete geçirir ve geliştirir. Tabiatındaki
bencilliğin etkisiyle yardımlaşma ve paylaşma hasletinin zayıflamasını ve gitgide yok olmasını önler, insana verebilme yani
infak bilinci kazandırır. İnsanda alçakgönüllülük, cömertlik, dayanışma, diğerkâmlık, fedakârlık, hayırseverlik, infak, iyilik,
merhamet, muavenet, kadirşinaslık, şükür gibi hasletleri geliştirir.
Zekâtı verilmeyen mal dinimizce kirli kabul edilir. Mal ancak zekâtı verildiği zaman temizlenmiş olur. Böylece zekâtını veren
müslüman, hem malını mânevî kirlerden arındırmanın hem de ruhen arınmanın mutluluğunu elde eder. Diğer taraftan sevindirdiği yoksulun duasını almanın mutluluğu ise bir müslüman için paha biçilmezdir. Ancak zekât, zenginin fakire bir lütfu
değildir. Fakirin zenginin malındaki hakkıdır. Zira zengine o mal ve serveti veren Allah’tır. Müslüman kimse de bu bilinç ve
duyarlılıkla, şükrün sadece sözle olamayacağı bilinciyle verdiği zekâtı veya sadakayı, yaptığı iyilikleri kendi adına bir övünç
ve gurur kaynağı haline getirmez. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
الص َيا ُم َك َما
َ يَٓا اَ ّيُ َها ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا ُك ِت
ِّ ب َعلَ ْي ُك ُم
َ ب َعلَى ا ّلَ ۪ذي َن ِمنْ َق ْب ِل ُكمْ لَ َع ّلَ ُكمْ تَ ّ َت ُقو
.ۙن
َ ُك ِت
“Ey iman edenler! Oruç sizden
önce gelip geçmiş ümmetlere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı.
Umulur ki korunursunuz.”

Bir Hadis Öğreniyorum
صا َم َر َمضَ ا َن ۪إي َمانًا َواحْ ِت َسا ًبا ُغ ِف َر لَ ُه َما
َ َْمن
.تَ َق ّ َد َم ِمنْ َذ ْن ِب ِه
“İnanarak ve sevabını Allah’tan
umarak Ramazan orucunu tutan
kimsenin geçmiş günahları
bağışlanır.”

(Bakara Sûresi, 2/183)

(Buhari, İman, 28)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ َاس َق
 أ َ ْف َط َر ِع ْن َد ُك ُم:ال
ٍ َكا َن إِ َذا أ َ ْف َط َر ِع ْن َد أُن
َّ
 َوتَ َن ّ َزلَ ْت، َوأ َ َك َل َط َعا َم ُك ُم ْال َ ْب َرا ُر،الصائِ ُمو َن
.َُعلَ ْي ُك ُم ْال َم َلئِ َكة
“Hz. Peygamber (s.a.s) insanlarla
birlikte iftar ettiğinde şöyle derdi:
‘Yanınızda oruçlular iftar etsin.
Yemeğinizi iyiler yesin ve üzerinize
melekler insin.’”
(Dârimî, Savm, 51)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Bireyin Allah’ı Bütün Varlığıyla Anması: Oruç
Bizleri yaratan Rabbimiz, bizlere emrettiği ibadetlerde hem birey hem de toplumla ilgili birçok fayda var etmiştir. Oruç
ibadeti de böyledir. Oruç, nefsi terbiye ederek irademizin güçlü olmasını sağlar. Açlık ve susuzluğun verdiği zorluğa dayanmak, tahammül ve sabır sınırlarımızı genişletir. Yemek, içmek gibi bizim için çok önemli ve vazgeçilemez bir alışkanlığı
bir ay boyunca Allah için sınırlandırabildiğimizi görürüz. Böylece Allah için her türlü kötü ve çirkin davranışlardan da uzak
durabileceğimizi fark ederiz.
Oruç Allah’a karşı samimiyetimizi ve kulluğumuzu pekiştirir ve gösterir. Zira oruç gösteriş için tutulmaz. Çünkü oruçlu
olduğumuzu göstererek ispat etme gibi bir imkânımız yoktur. Oruç tutarak açlık ve susuzluğun ne demek olduğunu öğreniriz. Böylece çevremizdeki ihtiyaç sahibi olan insanların durumunu düşünme ve onlara yardım etme fırsatı elde etmiş
oluruz. Oruç, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma ruhunun güçlenmesini sağlar. Oruç, ayrıca sağlımız açısından
da bize bazı faydalar sağlar. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
َات َم َقا ُم اِب ْٰر ۪هي َۚم َو َمنْ دَخَ لَ ُه َكا َن
ٌ ات بَ ِّين
ٌ َ۪في ِه ٰاي
ْت َم ِن اسْ َت َطا َع
ِ ّٰ ِ نا َو
ِ اس ِح ُّج ْال َبي
ِ ل َعلَى ال ّ َن
ۜ ً ٰا ِم
.الل َغ ِن ٌّي َع ِن ْال َعالَ ۪مي َن
َ ّٰ اِلَ ْي ِه َس ۪بيالً ۜ َو َمنْ َك َف َر َف ِا ّ َن
“Orada apaçık deliller, İbrâhim’in
makamı vardır. Oraya giren
emniyette olur. Gitmeye gücü
yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın
insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim
inkâr ederse bilmelidir ki, Allah
bütün âlemlerden müstağnidir.”

Bir Hadis Öğreniyorum
ْ ل َفلَمْ يَرْ ف
ُث َولَمْ يَ ْف ُسقْ َر َج َع َك َيوْ ِم
ِ ّٰ ِ َمنْ َح ّ َج
.َولَ َد ْت ُه أ ُ ُّم ُه
“Her kim bu evi (Kâbe’yi)
haccederken, (söz ya da eylemle)
cinsel yakınlığa yeltenmez ve
kötülük işlemezse, anasının onu
doğurduğu günkü gibi (günahsız)
haline dönmüş olur.”
(Buhari, Muhsar, 10)

(Âl-i İmran Sûresi, 3/97)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َر ّبَنَا َواجْ َع ْلنَا ُمسْ ِل َمي ِْن لَ َك َو ِمنْ ُذ ِّر ّيَ ِت َنٓا اُ ّ َم ًة
َاس َكنَا َو ُت ْب َعلَ ْينَا اِ ّنَ َك
ِ ُمسْ ِل َم ًة لَ َك َواَ ِرنَا َمن
.اب ال ّ َر ۪حي ُم
َ اَن
ُ ْت ال ّ َت ّ َو
“Rabbimiz! Bizi sana teslim
olanlardan kıl. Soyumuzdan sana
teslim olacak bir ümmet getir. Bize
ibadet yollarını göster. Tövbemizi
kabul buyur. Çünkü sen, tövbeleri
çok kabul edensin, çok merhametli
olansın.”
(Bakara Sûresi, 2/128)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Allah’ın Evinde İbadet: Hac
Mekke’nin ortasında, siyah elbisesiyle, sade; ama görkemli bir yapı… Beytullah, yani Allah’ın evi… Başka bir şeye, kimseye ya da işe değil, sadece ve sadece Allah’a ait olmak anlamında Allah’ın evi. Yeryüzünde Allah adına yapılan ilk ev ve
ilk ibadet yeri… Güven, hidayet, bereket, birlik ve daha nice değerin simgesi… Kâbe… Müslümanların kıblesi, namazlarda
döndüğümüz yön. Nerede olursanız olun… Kâbe, dünyanın neresinde olursa olsun bütün müslümanların günde beş defa
yüzlerini çevirdikleri ortak yer…
Mescid-i Haram’da, Kâbe’nin karşısında ilk namaz... Huzurun aynası Kâbe... Etrafında dünyanın her bir yöresinden on
binlerce insan... Kalabalıktan birisin sadece. Kalabalığın içinde yok gibisin. Ama Kâbe’nin etrafında halka halka namaz
kılan müslümanların arasında gerçek varlığını keşfedersin. Mescid-i Haram’da namaz kılmak… Kim bilir, kimler namaz
kıldı burada daha önce? Senin alnını koyduğun yere kaç kişi yüz sürdü?..
Allah’ın emrine; Hz. İbrâhim’in, Hz. İsmâil’in ve son peygamber Hz. Muhammed’in (s.a.s) sünnetine uyup Allah’ın evini
ziyaret edenleri bekleyen bir hediye de var: cennet. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

َ لَنْ يَن
الل لُ ُحو ُم َها َو َل ِد َمٓا ُؤ۬هَا َو ٰل ِكنْ يَنَالُ ُه
َ ّٰ َال
ّٰ ال ّ َت ْق ٰوى ِم ْن ُك ْ ۜم َك ٰذلِ َك َس ّ َخ َرهَا لَ ُكمْ لِ ُت َك ِّب ُروا
َالل
.ش ِر ْال ُمحْ ِس ۪ني َن
ِ ّ ََع ٰلى َما َهدٰ ي ُك ْ ۜم َوب
“Onların ne etleri ne de kanları
Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece
sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete
erdirdiğinden dolayı Allah’ı tazimle
anasınız diye O, bu hayvanları
böylece sizin istifadenize verdi. (Ey
Muhammed!) Güzel davrananları
müjdele!”
(Hac Sûresi, 22/37)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
َ ّ َمي ِمنْ َع َم ٍل يَوْ َم ال ّ َنحْ ِر أ َ َح
الل
ِ ّٰ ب إِلَى
ٌّ َما َع ِم َل آد
َ ّ اق
الد ِم إِ ّنَ ُه لَ َي ْئ ۪تي يَوْ َم ْال ِق َيا َم ِة ِب ُق ُرونِ َها
ِ ِمنْ إِهْ َر
َ
َ
َ
َ ّ ارهَا َوأ ْظ َل ِف َها َوإِ ّن
الل
ِ ّٰ الد َم لَ َي َق ُع ِم َن
ِ َوأشْ َع
.رْض ف َ۪طي ُبوا ِب َها ن َْف ًسا
ٍ ِب َم َك
ِ َ ان َقب َْل أ َ ْن يَ َق َع ِم َن ْال
“Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir
amel işlemez. Kurban, kıyamet günü
boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla (sevap olarak) gelir. Kurban, henüz kanı
yere düşmeden, Allah tarafından kabul edilir. Bu sebeple kurban kesme
konusunda gönlünüz hoş olsun, (bu
iş size zor gelmesin).”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
ار ْك ۪لي
ِ َاغ ِفرْ ۪لي َذن ْ۪بي َو َو ِّسعْ ۪لي ۪في ِر ۪زْقي َوب
.۪في َما َرز َْقت َ۪ني
“Allah’ım! Günahlarımı bağışla,
rızkımı genişlet ve bana verdiğin
rızıkları bereketli kıl!”
(Tirmizî, Deavât, 78)

(Tirmizî, Edâhî, 1)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Kurban
Kurbanın ibadet boyutu kadar, toplumsal fonksiyonu da önem arz eder. Allah için kesilen kurban ibadetinde, tüketimi
itibariyle muhtaç insanların doyurulması gibi pratik bir amaç gözetilir. Kurban, Müslüman toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Zengine malını Allah rızası için
harcama ve başkalarıyla paylaşma haz ve alışkanlığını verir; onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.
Neticede fakirleri de bayram günlerindeki sevince ortak ederek, birlik ve kardeşlik içinde huzurlu bir bayram geçirmelerini
sağlar. Kurban komşuları, akrabaları, dostları, yakın olsun uzak olsun kardeşleri birbirine bağlayan ve ruhları kaynaştıran
bir ibadettir. Vekâlet yoluyla adını dahi duymadığı birçok yoksul ülkede yaşayan hiç görmediği, tanımadığı, aç ve muhtaç
kardeşlerine uzattığı bir eldir. Kardeşleriyle yakınlaşmanın, bütünleşmenin, ümmet olmanın adıdır kurban. Yoklukların,
afetlerin yaşandığı coğrafyalara ulaşmak, fizikî mesafeleri gönül coğrafyasında aşmak, onların dertlerini paylaşmak, onlara umut ışığı olmaya çalışmaktır. Hatta sadece din kardeşlerine değil, inancı ne olursa olsun muhtaç olan herkese ulaşmaktır! (Hadislerle İslâm Cilt 2 Sayfa 519-520)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

حا ِمنْ َذ َك ٍر اَوْ اُ ْنثٰى َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن
ً ِصال
َ َمنْ َع ِم َل
َْفلَنُحْ ِي َي ّ َن ُه َح ٰيو ًة َط ِّي َب ًۚة َولَنَجْ ِزيَ ّ َن ُهمْ اَجْ َرهُم
.ِباَحْ َس ِن َما َكانُوا يَعْ َم ُلو َن
“Erkek veya kadın, mümin olarak
kim iyi amel işlerse, onu mutlaka
güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve
mükâfatlarını, elbette yapmakta
olduklarının en güzeli ile veririz.”

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
ْ َو ٰل ِكن، ْص َو ِر ُكمْ َوأَمْ َوالِ ُكم
ُ الل َل يَ ْن ُظ ُر إِ ٰلى
َ ّٰ إِ ّ َن
. ْيَ ْن ُظ ُر إِ ٰلى ُق ُلو ِب ُكمْ َوأَعْ َمالِ ُكم
“Allah sizin dış görünüşlerinize
ve mallarınıza bakmaz, bilâkis
kalplerinize ve amellerinize bakar.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum
.ْت خَ ْل ۪قي فَأَحْ ِسنْ ُخ ُل ۪قي
َ اَل ّٰل ُه ّ َم أَحْ َسن
“Allah’ım! yaratılışımı güzel
yaptığın gibi ahlâkımı da
güzelleştir.”
(İbn Hanbel, I, 403)

(Müslim, Birr, 34)

(Nahl Sûresi, 16/97)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
İyi Bir Müslüman Nasıl Biridir?
“Ahlâkı güzel bir insan hangi özelliklere sahiptir?” diye sorulduğunda böyle bir insanı zihnimizde canlandırabilecek birtakım özellikleri bir çırpıda sayıveririz: âdil, alçakgönüllü, cesur, çalışkan, emanetlere sahip çıkan, güler yüzlü, güzel sözlü,
haysiyet sahibi, hoşgörülü, saygılı, kanaatkâr, sabırlı, sorumluluk sahibi, vefalı, yardımsever…
Soruyu biraz değiştirerek “İyi bir müslüman hangi özelliklere sahiptir?” diye soralım. Cevabımızı yine aynı güzel ahlâk
özelliklerini sayarak verebiliriz. Çünkü dinimiz bütün bu güzel ahlâk özelliklerine sahip bir insanı iyi müslüman olarak
görmekte ve müminlerinin bu özellikleri kazanmasını istemektedir. Özetle iyi bir Müslüman, Allah’a karşı kulluk görevlerini
yerine getirmenin yanı sıra güzel ahlâklı bir insandır.
(Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

ُق ْل اَ َم َر َر ۪ ّبي ِب ْال ِقسْ ِط ۠ َواَ ۪قي ُموا ُو ُجو َه ُكمْ ِع ْن َد
ّ ۪ ُك ِّل َمسْ ِج ٍد َوا ْد ُعو ُه ُمخْ ِل ۪صي َن لَ ُه
الدي َۜن َك َما
.بَ َداَ ُكمْ تَ ُعو ُدو َۜن
“De ki: “Rabbim adaleti emretti.
Her secde ettiğinizde yüzlerinizi
O’na çevirin, kendisine içten bir
inanç ve bağlılıkla O’na yalvarın!
İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na)
döneceksiniz.”

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
الل َل يَ ْق َب ُل ِم َن ْال َع َم ِل إِ ّ َل َما َكا َن لَ ُه
َ ّٰ …“إِ ّ َن
.خَ الِ ًصا َوا ْب ُت ِغ َي ِب ِه َوجْ ُه ُه
…“Allah, ancak samimiyetle
sadece kendisi için ve rızası
gözetilerek yapılan ameli kabul
eder.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

 اجْ َع ْل ۪ني ُمخْ ِل ًصا لَ َك َوأَهْ ۪لي،ٍَر ّبَنَا َو َر ّ َب ُك ِّل شَ ْيء
ٰ ْ الد ْن َيا َو
ُّ ۪في ُك ِّل َسا َع ٍة ِفى
.ال ِخ َر ِة
“Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi!
Beni ve ailemi dünya ve âhirette
her an sana ihlâsla bağlı kıl!”
(Ebû Dâvûd, Vitr, 25)

(Nesâî, Cihâd, 24)

(A’râf Sûresi, 7/29)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
İhlas ve Samimiyet
“İş, davranış ve ibadetleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmak” manasına gelen ihlâs,
Kur’an’da peygamberlerin başlıca nitelikleri arasında sayılmış (Yûsuf, 12/24) ve âyetlerde ihlâslı kimselerden övgüyle söz

edilmiştir. (Nisâ, 4/146, A’râf, 7/29, Kehf, 18/110; Zümer, 39/2 vb.) Bu ayetlerde, kulluğun ve itaatin, âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgü
kılınması gerektiği vurgulanmıştır.

Bu anlamıyla ihlâs, inançta samimi olmak, yani kullukta Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Çünkü her kim Rabbine
kavuşmayı arzu ediyorsa iyi iş yapmalı ve Rabbine kullukta O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalıdır. Allah’a ortak koşularak
yapılan ibadetin hiçbir faydası yoktur. Her namazda, her rekâtta okuduğumuz,“Yalnızca sana ibadet eder, yalnızca senden
yardım dileriz.” âyeti de sadece Allah’a kulluk edilmesi gerektiğini beyan etmektedir… İhlâsın zıddı “riya” ve “süm’a’dır.
Riya, bir işi Allah rızası için değil gösteriş için yapmak, süm’a ise yapılan bir iyiliği, övünme ve çıkar amacıyla başkalarına
duyurmaya çalışmaktır. (Hadislerle İslâm, Cilt 1, Sayfa 336)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum
ٰ َ َ
.يم
ٍ َواِ ّنَك ل َعلى ُخ ُل ٍق َع ۪ظ

“(Ey Muhammed!) Sen elbette
üstün bir ahlâka sahipsin.”
(Kalem Sûresi, 68/4)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
.أ َ ْك َم ُل ْال ُم ْؤ ِم ۪ني َن ۪إي َمانًا أَحْ َس ُن ُهمْ ُخ ُل ًقا

“Müminlerin iman bakımından en
olgunu, ahlâk bakımından en güzel
olanıdır.”
(Buhârî, Edeb, 39)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ٰ
َاق َو ُسو ِء
ِ اق َوال ِّنف
ِ الش َق
ِ ّ اَل ّل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن
.ْالَخْ َل ِق
“Allah’ım! Bozgunculuktan,
münafıklıktan ve kötü ahlâktan
sana sığınırım.”
(Ebû Dâvûd, Tefrîuebvâbi’l-vitr, 32)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
İmandan Davranışlara
Dinimiz güzel ahlâkı imanın bir sonucu olarak görür. Çünkü insanın değerleri ve vicdanı, bütün düşünce, söz ve davranışlarına yön verir. Bir insan bütün varlığıyla benimsediği değerlerine aykırı bir davranışta bulunacak olursa içindeki ses
onu durmadan hesaba çeker. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) güzel ahlâkın önemini şu mübarek sözleriyle vurgulamıştır:
“Aranızdan en çok sevdiğim ve kıyamet günü en yakınımda bulunacak kimseler, güzel ahlâk sahibi olanlarınızdır” (Tirmizî,
Birr, 71). “Mîzana konan ameller arasında güzel ahlâktan daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur” (Tirmizî, Birr, 62).
Güzel ahlâkı öğrenebileceğimiz iki temel kaynak vardır. İlk kaynak hakikatin, hikmetin ve doğrunun da kaynağı olan
Kitâbullah’tır. Allah’ın son vahyi bize Hz. Muhammed (s.a.s) tarafından tebliğ edilmiş, bizzat onun hayatıyla da uygulaması
gösterilmiştir. Dolayısıyla güzel ahlâkı öğreneceğimiz ve hayatımıza aktarırken model alacağımız ikinci kaynak ise Resûlullah’ın (s.a.s) hayatıdır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

ما يَحْ َذ ُر
ٌ ِاَ ّ َمنْ ُه َو َقان
ً ِدا َو َقٓائ
ً اج
ِ ت ٰانَٓا َء ا ّلَي ِْل َس
ْٰ
ال ِخ َر َة َويَرْ ُجوا َرحْ َم َة َر ِّب ۪ ۜه ُق ْل ه َْل يَسْ ت َِوي
ا ّلَ ۪ذي َن يَعْ لَ ُمو َن َوا ّلَ ۪ذي َن َل يَعْ لَ ُمو َۜن اِ ّنَ َما يَ َت َذ ّ َك ُر
َ ْ اُو۬لُوا
.اب
۟ ِ ال ْل َب
“Yoksa geceleyin secde ederek
ve kıyamda durarak ibadet eden,
ahiretten çekinen ve Rabbinin
rahmetini dileyen kimse (o inkârcı
gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç
bilenlerle bilmeyenler bir olur
mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri
bunları hakkıyla düşünür.”
(Zümer Sûresi, 39/9)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
إِ ّ َن ْال ُعلَ َما َء َو َرثَ ُة ْال َ ْن ِب َيا ِء إِ ّ َن ْال َ ْن ِب َيا َء لَمْ يُ َو ِّرثُوا
۪دينَا ًرا َو َل ِدرْ َه ًما إِ ّنَ َما َو ّ َرثُوا ْال ِع ْل َم َف َمنْ أَخَ َذ ِب ِه
ّ ٍ ف َق ْد أَخَ َذ ِب َح
.ظ َوا ِف ٍر
“Kuşkusuz âlimler peygamberlerin
vârisleridir. Peygamberler miras
olarak ne altın ne de gümüş
bırakmışlardır; onların bıraktıkları
yegâne miras ilimdir. Dolayısıyla
kim onu alırsa büyük bir pay almış
olur.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

اَل ّٰل ُه ّ َم ا ْن َفعْ ۪ني ِب َما َع ّلَمْ ت َ۪ني َو َع ِّلمْ ۪ني َما يَ ْن َف ُع ۪ني
.َو ِز ْد ۪ني ِع ْل ًما
“Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni
faydalandır. Bana fayda verecek
ilmi bana öğret ve ilmimi artır...”
(Tirmizî, Deavât 128)

(Tirmizî, İlim, 19)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
İlim

Son vahyin ilk hitabı “Oku!” emriyle başlamış ve inananlar, kendileri, yerin ve göğün yaratılışı, tabiat olayları hakkında, kısacası varlığın her boyutu üzerinde düşünmeye davet edilmişlerdir. Rabbimiz kulları içinden âlim olanların kendisine derin
saygı duyduklarını bildirir (Âl-i İmrân, 3/7; İsrâ, 17/107; Fâtır, 35/28).

Hz. Peygamber (s.a.s) kendisinin bir muallim olarak gönderildiğini belirtmiştir. (Dârimî, Mukaddime, 32) Peygamberimiz (s.a.s)
“Öğreten, öğrenen, dinleyen ya da ilmi seven/destekleyen ol, beşincisi olma, helâk olursun!” (Dârimî, Mukaddime, 26) diyerek
Müslümanlar için bilgiye dayalı bir hayat anlayışını salık vermiştir. Onun varoluş mücadelesini sürdürmesi ancak bilgi ile
mümkündür. Aksi takdirde insanı insan yapan bu temel değerden yoksun kalır ki, bu da onun helâki demektir. İşte bundan
dolayıdır ki, Peygamberimiz “Öğreten ve öğrenen, sevap konusunda eşittir.” (İbn Mâce, Sünnet, 17) sözüyle, bilgi alışverişini
insanlar arasındaki ilişkinin temeline koymuş ve bilmeyenleri öğrenmeye, bilenleri de öğretmeye teşvik etmiştir.
Bir diğer hadislerinde ise Peygamberimiz, ilim öğrenme ve onu başkalarına öğretme işinin, kişiye nasıl üstünlük kazandırdığını şöyle vurgulamaktadır: “Ancak iki kişiye gıpta edilir: Onlardan biri, Allah”ın kendisine mal verdiği ve Hak yolunda o
malı harcamasına imkân tanınan kişi, diğeri de Allah”ın kendisine hikmet verdiği ve onunla hüküm veren ve onu başkalarına öğreten kişidir.” (Buhârî, İlim, 15) . (Hadislerle İslâm, Cilt 1, Sayfa 379; Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
الل
َ ّٰ َوا ّلَ ۪ذي َن َجا َهدُوا ۪فينَا لَنَهْ ِديَ ّ َن ُهمْ ُس ُبلَن َۜا َواِ ّ َن
.لَ َم َع ْال ُمحْ ِس ۪ني َن
“Bizim uğrumuzda elinden gelen
çabayı sarf edenlere gelince,
onları bize ulaşan yollara mutlaka
yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik
yapanların yanındadır.”
(Ankebût Sûresi, 29/69)

Bir Hadis Öğreniyorum
َ َ أ َ ّ َن َر ُجالً َسأ َ َل ال ّ َن ِب َى
:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ُ ّٰ ص ّلى
ّ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ّ  ا:ال أ َ ْفضَ ُل؟ قال
 َو ِب ُّر،لصل ُة لِ َوق ِت َها
ِ أ َ ُّى ْالَعْ َم
.ِالل
ّٰ يل
ِ  ث ّ َُم ْال ِج َها ُد ۪في َس ۪ب،ْال َوالِ َدي ِْن
“Bir adam Hz. Peygamber’e (s.a.s),
‘Amellerin en üstünü hangisidir?’
diye sorunca Peygamber
Efendimiz şöyle cevap verdi:
“Vaktinde kılınan namaz ve anne
babaya iyilik etmektir. Sonra da
Allah yolunda cihat etmek gelir.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ ٰ
ُْ
 َوأ َ ِجرْ نَا،ور ُك ِّل َها
ِ اَل ّل ُه ّ َم أحْ ِسنْ َعا ِق َب َتنَا ِفي ال ُم
ٰ ْ اب
ُّ ِمنْ ِخزْ ِي
.ال ِخ َر ِة
ِ الد ْن َيا َو َع َذ
“Allah’ım! Bütün işlerimizin
sonucunu güzel eyle, dünyada rezil
olmaktan ve ahiret azabından bizi
koru”
(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/181)

(Buhârî, Tevhîd, 48)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Yaratılış Gayesinin Bilincinde Olmak
Allah, âlemdeki her şeyi ve insanı, daha önce hiçbiri var değilken ve herhangi bir örnekleri de yokken bir hikmetle yarattı.
Mümin, kendisine ve çevresine bakıp bu hikmet üzerine düşünür ve yaratılış hikmetine uygun bir hayat sürer. Çünkü yaşadığı hayat ve ölümden sonraki hayatın sebebinin de sonuçlarının da o hikmetle ilişkili olduğunu bilir… Allah insanı yarattı
ve diğer yarattıklarından üstün kıldı... Saymakla bitiremeyeceğimiz çeşit çeşit nimetler bahşetti. İnsan bu nimetlerden en
uygun şekilde yararlanır, vereni anar, O’na kalbi sevgi ve saygıyla dopdolu bir şekilde şükreder.
İnsanın sahip olduğu her şey, nihayetinde dünya hayatının geçici nimetidir. Allah’ın katında bulunanlar ise daha hayırlı
ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inanan, inancının gereği olarak iyi, güzel ve doğru işler yapanlar içindir. Bu sebeple mümin kul,
Allah’ın ayetlerine kulak verir, düşünür, öğüt alır, iyi huylar edinip güzel davranışlarla süsler yaşantısını. O’na karşı gelmekten her zaman ve zeminde sakınır. Rabbinin istediği gibi bir hayat sürer… Kendisine emanet verilmiş nimetlerin kadir ve
kıymetini bilip görev ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirir. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

ۙر اِ ّ َل ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا
ِ ْ ۙر اِ ّ َن
ٍ ْالن َْسا َن لَ ۪في ُخس
ِ َو ْال َع ْص
َ ّ َو َع ِم ُلوا
اصوْ ا
ِ الصالِ َح
َ اصوْ ا ِب ْال َح ِ ّق َوتَ َو
َ ات َوتَ َو
َ ّ ِب
.الصب ِْر
“Asra yemin ederim ki insan
gerçekten ziyan içindedir. Bundan
ancak iman edip iyi ameller
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye
edenler ve sabrı tavsiye edenler
müstesnadır.”
(Asr Sûresi, 103/1-3)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
، شَ َبابَ َك َقب َْل َه َر ِم َك:اِ ْغ َت ِنمْ خَ مْ ًسا َقب َْل خَ مْ ٍس
َ ص ّ َحت
، َو ِغنَا َك َقب َْل ف َْق ِر َك،َك َقب َْل َس َق ِم َك
ِ َو
. َو َح َيات ََك َقب َْل َموْ تِ َك،َو َف َرا َغ َك َقب َْل ُش ْغ ِل َك
“Beş şey gelmeden önce beş
şeyin değerini iyi bilmelisin;
ihtiyarlığından önce gençliğinin,
hastalığından önce sağlığının,
yokluğundan önce varlığının,
meşguliyetinden önce boş vaktinin
ve ölümünden önce hayatının.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

 اجْ َع ْل ۪ني ُمخْ ِل ًصا لَ َك َوأَهْ ۪لي،ٍَر ّبَنَا َو َر ّ َب ُك ِّل شَ ْيء
ٰ ْ الد ْن َيا َو
ُّ ۪في ُك ِّل َسا َع ٍة ِفى
.ال ِخ َر ِة
“Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi!
Beni ve ailemi dünya ve âhirette
her an sana ihlâsla bağlı kıl!”
(Ebû Dâvûd, Vitr, 25)

(Hâkim, Müstedrek, IV, 341)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Zamanın Kıymetini Bilmek
Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde hayatımızda çoğu defa değerini bilmediğimiz şeylere dikkat çekilmektedir ki bunlardan
biri de vakti doğru değerlendirmektir. İslâm, hayatı zamana göre programlamıştır. Dinin direği olan namaz ibadetinin
vakitlere bağlı bir ibadet olması, haccın Zilhicce ayına, farz orucun ise Ramazan’a hasredilmiş bulunması, bir yönüyle
insanların dünya hayatını belli bir program dâhilinde geçirmeleri hikmetine mebnidir.
Zamanın bereketlenmesi için Kur’an’ın ve hadislerin belirlediği “zamana bağlı” ibadetleri yerine getirmeli ve zamanın
Allah tarafından bize bahşedilmiş bir nimet olduğunu iyi kavrayarak vaktimizi faydalı işlerde harcamalıyız. Nice peygamberler, âlimler ve örnek şahsiyetler kısa kısa ömürlere insanlığın bütün ömrüne sığmayacak işler sığdırmışlar, güne erken
başlamayı bir alışkanlık hâline getirmişlerdir... Oysa insanlardan uzun ömür süren niceleri, rahat hayatları içinde sadece
ömürlerini israf etmekle meşguldürler.
Zaman, Allah’ın bir lütfudur. Dolayısıyla hayatımızın anlamlı ve bereketli olması için zamanın kıymetini bilerek, her anımızı
kulluk bilinci içinde, faydalı işlerle geçirmemiz gerekmektedir. (Hadislerle İslâm Cilt 1 Sayfa 336)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
اس اِ ّنَا خَ لَ ْقنَا ُكمْ ِمنْ َذ َك ٍر َواُ ْنثٰى
ُ يَٓا اَ ّيُ َها ال ّ َن
ُْوا اِ ّ َن اَ ْك َر َم ُكم
ً َو َج َع ْلنَا ُكمْ ُش ُع
ۜ وبا َو َقـ َبٓائِ َل لِ َت َعا َرف
.الل َع ۪لي ٌم خَ ۪بي ٌر
ِ ّٰ ِع ْن َد
َ ّٰ الل اَ ْت ٰقي ُك ْ ۜم اِ ّ َن
“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi
bir erkek ve bir dişiden yarattık ve
birbirinizi tanımanız için sizi boylara
ve kabilelere ayırdık. Allah katında
en değerli olanınız, O’na karşı
gelmekten en çok sakınanınızdır.
Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir,
hakkıyla haberdâr olandır.”

Bir Hadis Öğreniyorum
َ ّ  َوأ َ ْت ِب ِع،ْت
الس ِّي َئ َة ْال َح َس َن َة
َ الل َح ْي ُث َما ُكن
َ ّٰ اِ ّتَ ِق
.اس ِب ُخ ُل ٍق َح َس ٍن
َ  َوخَ الِ ِق ال ّ َن،تَمْ ُح َها

“Nerede olursan ol, Allah’a karşı
sorumluluğunun bilincinde ol!
Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap
ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel
ahlâka uygun biçimde davran!”
(Tirmizî, Birr, 55)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

اَل ّٰل ُه ّ َم اجْ َع ْل ۪ني ِم َن ا ّلَ ۪ذي َن إِ َذا أَحْ َس ُنوا
.اسْ َتبْشَ ُروا َوإِ َذا أ َ َسا ُءوا اسْ ت َْغ َف ُروا
“Allah’ım! Beni, iyilik yaptıkları
zaman sevinç duyan, kötülük
yaptıkları zaman da bağışlanma
dileyen kullarından eyle.”

(İbn Mâce, Edeb, 57; İbn Hanbel, VI, 188)

(Hucurât Sûresi, 49/13)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Takva ve Sorumluluk Bilinci
İnsanın görev ve sorumluluklarının başında, Allah’a inanmak ve ona kulluk etmek gelir. İnsanın yükümlü olduğu bütün
diğer görev ve sorumluluklar Allah’a imanın bir sonucu, Allah’a kulluğun bir tezahürüdür. İnsan, varlığını borçlu olduğu
Rabbini sever, O’na saygı duyar, şükreder, O’nun emirlerine uyar, yasaklarından sakınır. Bütün bunlar kul olmanın gereğidir. Nitekim insanın yaratılmasındaki temel amaç da Allah’ın varlığını tanıması, O’na inanması ve yalnızca O’na kulluk
etmesidir (Zâriyât, 51/56). Görev ve sorumluluklar, işte bu kulluk görevimizin içinde yer almaktadır, onun gereğidir. Allah’a

kulluğun nasıl yerine getirileceği konusunda ise insana Kur’an rehberlik eder. Buna göre insanın Allah’a karşı görev ve
sorumluluklarını yerine getirebilmesi, ancak Kur’an’da belirlenen ölçülere uygun bir hayat sürmesi ile mümkündür. Bu
konuda ikinci bir rehber de Hz. Peygamber’in (s.a.s) sünnetidir. Allah’a kulluğun en güzel örneğini Resûl-i Ekrem (s.a.s)
kendi hayatında sergilemiştir. Müminlere düşen görev ise O’nu örnek almaktan ibarettir.
(Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

حا
ً ِصال
َ َاب َو ٰا َم َن َو َع ِم َل
َ َواِ ۪ ّني لَ َغ ّ َفا ٌر لِ َمنْ ت
.ث ّ َُم اهْ َتدٰ ى
“Şüphe yok ki ben, tövbe edip
inanan ve salih ameller işleyen,
sonra da doğruyol üzere devam
eden kimse için son derece
affediciyim.”
(Taha Sûresi, 20/82)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
صلَ َح
َ صلَ َح ْت
َ أ َ َل َوإِ ّ َن ِفي ْال َج َس ِد ُم ْض َغ ًة إِ َذا
ْ  َوإِ َذا ف ََسد،ْال َج َس ُد ُك ّلُ ُه
 أ َ َل،َت ف ََس َد ْال َج َس ُد ُك ّلُ ُه
.ب
ُ َو ِه َي ْال َق ْل
“Bilin ki! Vücutta öyle bir et parçası
vardır ki o iyi (doğru ve düzgün)
olursa bütün vücut iyi (doğru ve
düzgün) olur, o bozulursa vücut
bozulur. Bilin ki o kalptir.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ َق
ُسنَا َواِ ْن لَمْ ت َْغ ِفرْ لَنَا
َ ال َر ّبَـنَا َظلَمْ َنٓا اَ ْنف
.اس ۪ري َن
ِ ََوتَرْ َحمْ نَا لَ َن ُكون ّ ََن ِم َن ْالخ

“O ikisi şöyle demişlerdi: Rabbimiz,
biz nefsimize yazık ettik. Şayet
sen bizi bağışlamazsan hüsrana
uğrayanlardan oluruz.”
(Araf, 7/23)

(Buhari, İman 38)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Tövbe-i Nasûh
Tövbenin kabul edilmesi için iki temel şartın bulunması gerekir.
•

İşlenen günaha veya hataya yürekten pişman olmak ve bir daha yapmamaya samimi bir şekilde niyet edip karar
vermek: Kur’an bu tür tövbeye “nasuh tövbe” adını verir. Nasuh, “samimi, içten, yürekten” anlamlarına gelir. Bu şart,
tövbenin zorunlu şartıdır. Bu olmazsa tövbe dilimizde söylediğimiz birkaç kelimeden öteye geçemez.

•

Aynı hata veya günahı işlememek için elinden geldiğince çaba göstermek: Hata ve günahlar insanlar içindir. Bilerek
veya bilmeyerek hata ve kusur işlenebilir. Önemli olan hatada ısrar etmemektir. Günah ve hata işlememek için insan,
kendisini günaha ve hatalara sürükleyecek yerlerden, durumlardan ve kişilerden uzak durmalıdır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
ٓ
ُس ِهمْ َل
ِ ُق ْل يَا ِع َبا ِد َي ا ّلَ ۪ذي َن اَسْ َرفُوا َع ٰلى اَ ْنف
ُّ الل يَ ْغ ِف ُر
ٰ ت َْق َن ُطوا م ر مة
وب
َ ُالذن
َ ّٰ الل اِ ّ َن
ِۜ ّ ِ َ ِْ نْ َ ح
.يعا اِ ّنَ ُه ُه َو ْال َغفُو ُر ال ّ َر ۪حي ُم
ۜ ً َج ۪م
“De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine
haddi aşan kullarım! Allah’ın
rahmetinden ümit kesmeyin!
Çünkü Allah bütün günahları
bağışlar. Şüphesiz ki O, çok
bağışlayan, çok esirgeyendir.”

Bir Hadis Öğreniyorum
َ ّ ْاَل ّ َتوْ بَ ُة ِمن
.وب ِم ْن ُه ث ّ َُم َل يَ ُعو َد ۪في ِه
َ ْب أ َ ْن يَ ُت
ِ الذن
“Günahtan tövbe etmek,
günahı terk edip bir daha ona
dönmemektir.”
(İbn Hanbel, I, 446)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ْ َر ّبَنَا ف
َاغ ِفرْ لَنَا ُذنُوبَنَا َو َك ِّفرْ َع ّ َنا َس ِّئـَاتِنَا
َ ْ َوتَ َو ّ َفـنَا َم َع
.ار
ِ ال ْب َر
“Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla.
Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle
beraber al.”
(Âl-i İmrân Sûresi, 3/193)

(Zümer Sûresi, 39/53)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Adım Adım Tövbe
• Birinci Adım: Yaptığı yanlışlardan pişman olmak.
• İkinci Adım: Allah’tan bağışlanma dilemek.
• Üçüncü Adım: Yaptığı yanlışlardan etkilenen kişiler varsa onlardan özür dileyip kendileriyle helalleşmek.
• Dördüncü Adım: Aynı şeyleri bir daha yapmamaya kesin karar vermek.
• Beşinci Adım: Kararını gerçekleştirmek için Allah’tan yardım dilemek.
• Altıncı Adım: Tövbe ettiği şeyi bir daha işlememek için gayret göstermek.
• Yedinci Adım: Kendisini günah ve hataya sürükleyecek yerlerden, durumlardan ve kişilerden uzak durmak.
(Kaynak: Dinim İslam)
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َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
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Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum

Bir Hadis Öğreniyorum

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ْات َما َرز َْقنَا ُكم
ِ يَٓا اَ ّيُ َها ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا ُك ُلوا ِمنْ َط ِّي َب
.ل اِ ْن ُك ْنتُمْ اِ ّيَا ُه تَعْ ُبدُو َن
ِ ّٰ ِ َواشْ ُك ُروا

َ ّ اج ُر
الص ۪ ّد ۪يقي َن
ِّ الصدُو ُق ْال َ ۪مي ُن َم َع ال ّ َن ِب ۪ ّيي َن َو
ِ اَل ّ َت
ُّ َو
.الش َهدَا ِء

ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
اغ ِفرْ ۪لي َوارْ َحمْ ۪ني َواهْ ِد ۪ني َو َعا ِف ۪ني
.َوارْ ُز ْق ۪ني

“Ey iman edenler! Eğer siz
ancak Allah’a kulluk ediyorsanız,
size verdiğimiz rızıkların iyi ve
temizlerinden yiyin ve Allah’a
şükredin.”

“Dürüst ve güvenilir tüccar,
peygamberler, sıddikler ve
şehitlerle beraberdir.”

“Allah’ım! Beni affet, bana
merhamet et, bana hidayet ve
afiyet ver ve beni rızıklandır.”

(Tirmizi, Buyu’, 4)

(Müslim, Zikir, 35)

(Bakara Sûresi, 2/172)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Rızık
Rabbimizin canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şeydir. Yiyecek, içecek, giyecek, kullanılan eşya; mal,
mülk, para, mücevher ve servet; çoluk çocuk ve eş; faydalanılan yetenekler, bilgi ve hikmet; gönüllerin ve vücudun her
türlü gıdası; en küçüğünden en büyüğüne kadar yararlandığımız her şey rızık kapsamında değerlendirilebilir. Yegâne rızık
verici Allah’tır. O herkesin rızkını ayrı ayrı verir. Vereceği şeyleri bazen göklerin ardından, bazen yerin altından, bazen denizin bağrından, bazen de başka kullarının elinden ulaştırır. Kime ne kadar ve nasıl dilerse o şekilde verir.
Ancak kulların da çalışıp çabalayıp kendi rızıklarını helâl yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir. Allah, kullarının
gayretini değerlendirir. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

َ َ َْواِ ْذ تَاَ ّ َذ َن َر ّبُ ُكمْ لَ ِئنْ شَ َكرْ تُم
ْل ۪زي َد ّنَ ُكمْ َولَ ِئن
.ٌَك َفرْ تُمْ اِ ّ َن َع َذا ۪بي لَشَ ۪ديد
“Hatırlayın ki Rabbiniz size:
Eğer şükrederseniz, elbette size
(nimetimi) artıracağım ve eğer
nankörlük ederseniz hiç şüphesiz
azabım çok şiddetlidir! diye
bildirmişti.”
(İbrahim Sûresi, 14/7)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
ْس
َ  َولَي،َع َج ًبا ِلَمْ ِر ْال ُم ْؤ ِم ِن إِ ّ َن أَمْ َر ُه ُك ّلَ ُه لَ ُه خَ ْي ٌر
صابَ ْت ُه َس ّ َرا ُء شَ َك َر
َ َ  إِ ْن أ:َذا َك ِل َ َح ٍد إِ ّ َل لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن
ص َب َر َف َكا َن
ً َف َكا َن خَ ي
َ صابَ ْت ُه ضَ ّ َرا ُء
َ َ  َوإِ ْن أ،ْرا لَ ُه
.ْرا لَ ُه
ً خي
“Müminin durumu ne ilginçtir! Her
hâli kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına
bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder;
bu da onun için hayır olur.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ال نِعْ َم ِت َك َوت ََح ُّو ِل
ِ اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِمنْ َز َو
َ ْ
َ
.يع َسخَ ِط َك
ِ َعا ِف َي ِتك َوف َُجا َء ِة نِق َم ِتك َو َج ۪م
“Allah’ım! Nimetlerinin yok
olmasından, sağlığımın
bozulmasından, ansızın gelecek
cezandan ve öfkene sebep olan
her şeyden sana sığınırım.”
(Müslim, Rikâk, 96)

(Müslim, Zühd, 64)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Nimetlere Şükür
Allah’a kulluk görevimiz, kendimize karşı birtakım sorumlulukları kapsamaktadır. Bunlardan biri de şükürdür. Allah insanı
yarattı ve diğer yarattıklarından üstün kıldı. Yeryüzüne bolluk içinde yerleştirdi. Güzel, temiz ve pak şeylerle rızıklandırdı.
Karada ve denizde taşıdı. Semayı üstüne gölgelik kıldı. Yeryüzünün dağlarında ve düzlerinde onun için barınaklar var etti.
Sıcaktan, soğuktan ve her türlü dış tesirden koruyacak elbiseler verdi ona. Saymaya devam etsek saymakla bitiremeyeceğimiz çeşit çeşit nimetler bahşetti.
İnsan bu nimetlerden en uygun şekilde yararlanır, nimetleri veren Allah’ı anar, O’na kalbi sevgi ve saygıyla dopdolu bir
şekilde şükreder. Dünya nimetlerinin geçici olduğunu bilerek Allah’ın huzuruna çıkacağı güne ibadetleriyle hazırlık yapar.
(Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

لَنْ تَنَالُوا ْال ِب ّ َر َح ّٰتى ُت ْن ِف ُقوا ِم ّ َما ُت ِح ُّبو َۜن َو َما
.الل ِب ۪ه َع ۪لي ٌم
َ ّٰ ُت ْن ِف ُقوا ِمنْ شَ ْي ٍء َف ِا ّ َن
“Sevdiğiniz şeylerden (Allah
yolunda) harcamadıkça ‘iyi’ye
eremezsiniz. Her ne harcarsanız,
Allah onu hakkıyla bilir.”
(Âl-i İmran Sûresi, 3/92)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
َ
الل َج ّ َل َو َع ّ َز
ُ ّٰ  َر ُج ٍل أَتَا ُه: َل َح َس َد إِ ّل ِفي ا ْث َن َتي ِْن
َ
 َو َر ُج ٍل،ار
ِ ْال ُقرْ آ َن َف ُه َو يَ ُقو ُم ِب ِه آنَا َء ال ّلي ِْل َوال ّ َن َه
َ
.ار
ُ ّٰ أَتَا ُه
ِ الل َمالً َف ُه َو يُ ْن ِف ُق ُه آنَا َء ال ّلي ِْل َوال ّ َن َه
“Ancak iki kişiye gıpta edilir:
Allah’ın kendisine verdiği malı
hak yolunda harcayan kimse ile
Allah’ın kendisine verdiği (ilim ve)
hikmete göre karar veren ve onu
başkalarına öğreten kimse.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

اَل ّٰل ُه ّ َم ِب َك أَصْ َبحْ نَا َو ِب َك أَمْ َس ْينَا َو ِب َك نَحْ َيا
َ وت َوإِلَي
.ْك ْال َم ۪صي ُر
ُ َو ِب َك نَ ُم
“Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla
sabahladık ve akşamladık. Yine
senin izin ve yardımınla yaşar ve
ölürüz. Sonunda dönüş yalnız
sanadır.”
(Ebû Dâvûd, Edeb,110)

(Buhari, Zekât, 5)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
İnfak
İnfak, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla kişinin başkaları için gönülden yaptığı harcama ve bağıştır. İnfakta bulunan kişi, bu davranışlarıyla sadece başkalarına yardımda bulunmuş ve bir ihtiyacı gidermiş olmaz. O kişi aynı zamanda
hiçbir alışverişin, dostluğun ya da aracının olmayacağı kıyamet günü gelmeden önce bir hazırlık yapmış, Allah’ın bir isteğini yerine getirmiştir. İyi ahlâka sahip bir mümin, infak ederken Allah’ın kendisine verdiklerinin iyilerinden seçerek verir.
Kazandıklarından, bollukta ve darlıkta, gece ve gündüz, gizli ve açık başkaları için harcamada bulunur. Böylece verdiği her
bir şeyin Allah katında her başağı yüz taneli yedi başak bitiren bir tohum gibi, yedi yüz kat bereketle karşılık bulacağını bilir.
İnfak, insanlar arasında dayanışmayı, yoksunların ve yoksulların dertlerinin fark edilip giderilmesini sağlar. Zengin ve
fakir arasında sevgi bağları kurar; toplumsal dengeyi korur; kıskançlık ve düşmanlıkların önünü keser. Hırsızlık ve rüşvet gibi haksız kazanç yollarına sapmaktan insanları muhafaza eder, bireyi malın mülkün tutsağı olmaktan kurtarır.
(Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
َاب َم َع َك َو َل ت َْط َغوْ ۜا
َ َفاسْ َت ِقمْ َك َمٓا اُ ِمرْ َت َو َمنْ ت
.اِ ّنَ ُه ِب َما تَعْ َم ُلو َن بَ ۪صي ٌر
“Öyle ise emrolunduğun gibi
dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe
edenler de dosdoğru olsunlar.
Hak ve adalet ölçülerini aşmayın.
Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla
görür.”

Bir Hadis Öğreniyorum
،اَ ْل ُمسْ ِل ُم َمنْ َس ِل َم ْال ُمسْ ِل ُمو َن ِمنْ لِ َسانِ ِه َويَ ِد ِه
.الل َع ْن ُه
ِ َو ْال ُم َه
ُ ّٰ اج ُر َمنْ ه ََج َر َما نَ َهى
“Müslüman, elinden ve dilinden
Müslümanların selâmette olduğu
(zarar görmediği) kimsedir.
Muhacir de Allah’ın yasakladığını
terk eden kimsedir.”
(Buhârî, Îmân, 4)

(Hûd Sûresi, 11/112)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ص ْد ٍق َواَخْ ِرجْ ۪ني
ِ َو ُق ْل َر ِّب اَد ِْخ ْل ۪ني ُم ْدخَ َل
َ ص ْد ٍق َواجْ َع ْل ۪لي ِمنْ لَ ُدن
انا
ً ْك ُس ْل َط
ِ ُمخْ َر َج
.يرا
ً ن َ۪ص
“Ve şöyle niyaz et: Rabbim!
Gireceğim yere dürüstlükle
girmemi sağla; çıkacağım yerden
de dürüstlükle çıkmamı sağla.
Bana tarafından, hakkıyla yardım
edici bir kuvvet ver.”
(İsrâ Sûresi, 17/80)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Doğruluk ve Dürüstlük
Doğruluk, insanın dudağı ile kalbi arasında bir uyumsuzluk veya çelişkinin bulunmaması, özün, sözün, amelin ahenk içinde olmasıdır. Doğruluk, insanın kalbiyle barışık olmasının meyvesidir; güzel şahsiyetin esasıdır; makbul bir huy ve hayırlı
bir süstür. Kişinin düşüncelerinde, sözlerinde, niyetlerinde ve amellerinde kendini gösterir.
Doğruluğun insana hem maddi hem manevi pek çok getirileri vardır. İç huzur, korkudan ve üzüntüden uzak olunması, bereket, insanlar arasında saygınlık, geçmiş günahların bağışlanması, gelecekte büyük ecirler elde edilecek olması, cennete
kavuşmak, meleklerin dostluğu bunlardan bir kısmıdır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum
ص
ٍ َون َْق
ش ِر
ِ ّ ََوب

ْ
ْ
ُ َ ُ َ
وع
ِ َول َن ْبل َو ّنكمْ ِبشَ ْي ٍء ِم َن الخَ وْ ِف َوال ُج
َ ْ ال َو
َ ْ ِم َن
ات
ِ المْ َو
ِ ال ْنف
ِۜ ُس َوال ّ َث َم َر
َّ
.ۙن
َ الصا ِب ۪ري

“Andolsun ki sizi biraz korku ve
açlıkla, bir de mallar, canlar ve
ürünlerden eksilterek deneriz.
Sabredenleri müjdele.”
(Bakara Sûresi, 2/155)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
ْس
َ  َولَي،َع َج ًبا ِلَمْ ِر ْال ُم ْؤ ِم ِن إِ ّ َن أَمْ َر ُه ُك ّلَ ُه لَ ُه خَ ْي ٌر
صابَ ْت ُه َس ّ َرا ُء شَ َك َر
َ َ  إِ ْن أ:َذا َك ِل َ َح ٍد إِ ّ َل لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن
ص َب َر َف َكا َن
ً َف َكا َن خَ ي
َ صابَ ْت ُه ضَ ّ َرا ُء
َ َ  َوإِ ْن أ،ْرا لَ ُه
.ْرا لَ ُه
ً خي
“Müminin hâli ne hoştur! Her hâli
kendisi için hayırlıdır ve bu durum
yalnız mümine mahsustur. Başına
güzel bir iş geldiğinde şükreder;
bu onun için hayır olur. Başına bir
sıkıntı geldiğinde ise sabreder; bu
da onun için hayır olur.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِمنْ لَ ُدن
ْك َرحْ َم ًة َو َه ِّيئْ لَنَا ِمنْ اَمْ ِرنَا
.دا
ً ََرش
“Rabbimiz! Bize tarafından rahmet
ver ve bize, (şu) durumumuzdan bir
kurtuluş yolu hazırla!”
(Kehf Sûresi, 18/10)

(Müslim, Zühd, 64)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Sabır
Sabrı ahlâk edinmiş kişi sözlerini yerine getirmek için sabreder. Namazlarına, oruçlarına sabırla devam eder. Allah’tan
gelen nimetlerin lezzetine de, çekip aldığında yokluğunun elemine de sabreder. Yanındakilerin bir gün yok olacağını, Allah
katında olanın ise kalıcı olduğunu bilmenin gücüyle sabretmeye devam eder. Korktuğunda, aç açıkta kaldığında, malını
mülkünü kaybettiğinde tahammül gösterip sabreder. Allah yolunda başına gelen musibetlere yılmadan, zaafa düşmeden,
dişini de özünü de sıkarak dayanır. Zalime boyun eğmeyip direnir, direnişini sabırla sürdürür.
Mücadelenin kızıştığı zamanlarda da direnip sabretmeye devam eder. Doğru söylediği için dokuz köyden de kovulsa
onuncusunu arayıp hakkın şahitliğine devam eder. Kınayanların kınamasına ve eziyetlerine aldırmadan, iman gücüyle
dayanır. Hakkında söylenen iyi ve kötü sözlere sabreder. Allah’ın verdiklerinden yine O’nun yolunda harcayarak, kötülüğü
iyilikle savarak kendisine düşmanlık güdeni sıcak bir dost yapıverene kadar sabreder. Sabır yarışında düşmanlarını geçer.
Bu bilinçle, Rabbinin rızasına ermek için, yalnız O’na dayanıp güvenerek, sadece O’ndan yardım umarak sabreder, sabreder, sabreder. Sabır, insanı olgunlaştırır, geliştirir ve güçlendirir. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

ْب لَ ُك ْ ۚم َواِ ْن يَخْ ُذ ْل ُكم
َ ِالل ف ََل َغال
ُ اِ ْن يَن
ُ ّٰ ْصرْ ُك ُم
الل
ِ ّٰ ْص ُر ُكمْ ِمنْ بَعْ ِد ۪ ۜه َو َعلَى
ُ َف َمنْ َذا ا ّلَ ۪ذي يَن
.ف َْل َي َت َو ّ َك ِل ْال ُم ْؤ ِم ُنو َن
“Allah size yardım ederse, artık
size üstün gelecek hiç kimse
yoktur. Eğer sizi bırakıverirse,
ondan sonra size kim yardım eder?
Müminler ancak Allah’a güvenip
dayanmalıdırlar.”
(Âl-i İmrân Sûresi, 3/160)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
َ  يَا َر ُس:ال َر ُج ٌل
َ َق
ّٰ ول
ْاللِ! أَعْ ِق ُل َها َوأَتَ َو ّ َك ُل أَو
َ أ ُ ْط ِل ُق َها َوأَتَ َو ّ َك ُل؟ َق
. اعْ ِق ْل َها َوتَ َو ّ َك ْل:ال
“Bir adam, “Ey Allah’ın
Resûlü! Devemi bağlayıp da
mı Allah’a tevekkül edeyim,
yoksa bağlamadan mı tevekkül
edeyim?” diye sordu. Resûlullah
(s.a.s),”Önce onu bağla, sonra
Allah’a tevekkül et!” buyurdu.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum
،ِالل
ّٰ ت َعلَى
ّٰ ِبسْ ِم
ُ  تَ َو ّ َك ْل،ِالل
.ِالل
ّٰ َل َحوْ َل َو َل ُق ّ َو َة إِ ّ َل ِب

“Bismillâh, tevekkeltüalâllâh, lâ
havle velâ kuvvete illâ billâh.”
(Allah’ın adıyla. Allah’a tevekkül
ettim. Güç ve kuvvet sadece
Allah’tandır.)
(Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103)

(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 60)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Tevekkül
Tevekkül, Allah’a dayanıp güvenme, başkasına değil, sadece Allah’a güvenme, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra
sonucunu Allah’a bırakma, çalışıp çabalarken Allah’ı daima yanında bilme, Allah’a güvenip sonuçtan endişe etmeme,
sonucu Allah’tan ve yalnız Allah’tan bekleme, Allah’ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır. Tembellik, umursamazlık, lakaytlık, sorumsuzluk, boş vermişlik, adamsendecilik, uyuşukluk anlamlarına gelmez.
Tevekkül sahibi bir kul, bir iş yapmaya karar verdiğinde harekete geçer, elinden geleni yapar, işi bitirir, sonucu Allah’a
bırakır ve huzurla bekler. Bundan sonra sonucu ne olursa olsun bunun Allah’tan geldiğini bilir ve başına gelene razı olur.
(Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
ش َما َظ َه َر ِم ْن َها َو َما
َ اح
ِ ُق ْل اِ ّنَ َما َح ّ َر َم َر ِّب َي ْال َف َو
ال ْث َم َو ْال َب ْغ َي ِب َغي ِْر ْال َح ِ ّق َواَ ْن ُتشْ ِر ُكوا
ِ ْ بَ َط َن َو
الل
ِ ّٰ انا َواَ ْن تَ ُقولُوا َعلَى
ِ ّٰ ِب
ً الل َما لَمْ يُ َن ِّز ْل ِب ۪ه ُس ْل َط
.َما َل تَعْ لَ ُمو َن
“De ki: “Rabbim ancak, açık ve gizli
çirkin işleri, günahı, haksız saldırıyı,
hakkında hiçbir delil indirmediği
herhangi bir şeyi Allah’a ortak koşmanızı ve Allah’a karşı bilmediğiniz
şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”

Bir Hadis Öğreniyorum
:اس ِمنْ َك َل ِم ال ُّن ُب ّ َو ِة ْالُو ٰلى
ُ إِ ّ َن ِم ّ َما أ َ ْد َر َك ال ّ َن
.ت
َ إِ َذا لَمْ تَسْ ت َ۪حي َفاصْ نَعْ َما ِش ْئ
“İnsanlık, ilk günden beri bütün
peygamberlerin üzerinde ittifak
ettikleri bir söz bilir; şayet
utanmıyorsan, dilediğini yap!”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ  َو ْال َعف،اَل ّٰل ُه ّ َم إِ ۪ ّني أَسْ أَلُ َك ْال ُهدٰ ى َوال ُّت ٰقى
َاف
.َو ْال ِغنٰى
“Allah’ım, senden hidayet, takva,
iffet ve gönül zenginliği istiyorum.”
(Müslim, Zikir, 72)

(Buhârî, Edeb, 78)

(A’raf Sûresi, 7/33)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
İffetli Olmak
Ruhun temizliği, günahtan ve kabahatlerden uzak duruşun ifadesidir iffetli olmak… Kişinin arzu ve isteklerini, şehvet ve
iştiyaklarını dizginlemesi, bunlarda ölçülü olabilmesiyle kendini gösterir. İffet, dünyada saygınlığı olan huzurlu ve mutlu,
âhirette de Allah’ın hoşnutluğuna ermiş kutlu ve mesut insanların özelliklerindendir. İffet, insanın kendine karşı duyduğu
saygıyı korur, başkalarının kişiye göstereceği saygıya dayanak olur, kişisel değer ve itibarı arttırır. Kendinin ve başkalarının
ırz ve namusuna saygı gösterir. Söz ve fiilleriyle düşünce ve inançlarının arkasında durur. Değerlerine sahip çıkıp onlara
uygun yaşar.
İffetli olmanın ve namuslu kalmanın en önemli şartı hayâ sahibi olmaktır. Hayâ, “utanma duygusu”dur. Bu duygu, sahibini
kötülüklerden, günah olan söz, fiil ve davranışlardan alıkoyar. Hayânın yitirilmesi, iffetin yitirilmesine; iffetin yitirilmesi ise
kötü söz, fiil ve davranışların çoğalıp yayılmasına, bunların toplumda yaygınlaşmasına, ahlâkın bozulmasına sebep olur.
Hayânın imanın bir parçası olduğunu ve hayânın ancak hayır getireceğini ifade buyuran Peygamberimiz (s.a.s) Allah’ın
hayâ sahiplerini sevdiğini bildirmektedir. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

َ ْ الل يَ ْأ ُم ُر ُكمْ اَ ْن ُت َؤ ُّدوا
َات اِ ٰلٓى اَهْ ِل َها
ِ ال َمان
َ ّٰ اِ ّ َن
ۙ
اس اَ ْن تَحْ ُك ُموا ِب ْال َع ْد ِ ۜل اِ ّ َن
ِ َواِ َذا َح َكمْ تُمْ بَ ْي َن ال ّ َن
.يرا
ً الل َكا َن َس ۪م
ً يعا بَ ۪ص
َ ّٰ الل نِ ِع ّ َما يَ ِع ُظ ُكمْ ِب ۪ ۜه اِ ّ َن
َ ّٰ
“Allah size, emanetleri mutlaka
ehline vermenizi ve insanlar
arasında hükmettiğiniz zaman
adaletle hükmetmenizi emrediyor.
Doğrusu Allah, bununla size ne
güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki
Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla
görendir.”
(Nisa Sûresi, 4/58)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
ْاح ٌد َوإِ ّ َن أَبَا ُكم
ِ اس! أ َ َل إِ ّ َن َر ّبَ ُكمْ َو
ُ يَا أ َ ّيُ َها ال ّ َن
اح ٌد أ َ َل َل ف َْض َل لِ َع َر ِب ٍّي َع ٰلى أَعْ َج ِم ٍّي َو َل
ِ َو
َ
َ
لِ َع َج ِم ٍّي َع ٰلى َع َر ِب ٍّي َو َل ِلحْ َم َر َع ٰلى أسْ َو َد َو َل
... أَسْ َو َد َع ٰلى أَحْ َم َر إِ ّ َل ِبال ّ َت ْق ٰوى
“Ey insanlar! Bilesiniz ki, Rabbiniz
bir, atanız da birdir. Arap’ın Arap
olmayana Arap olmayanın da
Arap’a; beyazın siyaha, siyahın da
beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur.
Üstünlük takvadadır…”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

،الذ ّلَ ِة
ِّ  َو، َو ْال ِق ّلَ ِة،اَل ّٰل ُه ّ َم إ ۪ ّني أ َ ُعو ُذ ِب َك ِم َن ْالف َْق ِر
.َوأ َ ُعو ُذ ِب َك ِمنْ أ َ ْن أ َ ْظ ِل َم أَوْ أ ُ ْظلَ َم
“Allah’ım! Fakirlikten, yokluktan
ve zilletten sana sığınırım;
zulmetmekten ve zulme
uğramaktan da sana sığınırım.”
(Buhârî, “Deavât”, 40)

(İbn Hanbel, V, 411)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Âdil Olmak
Temeli vicdanlara atılmış yüksek bir değer olan adalet, herkesin ve her şeyin yerli yerinde, olması gereken yerde bulunması anlamına gelir. Buna göre, âdil olmak her şeyi lâyık olduğu yere koymaktır; ayakkabıyı ayağa, külâhı da başa yerleştirmektir. Adalet, kişilerin sahip oldukları hakların belirlenmesine ve belirlenen hakların sahiplerine teslim edilmesine yarayan
ölçüttür. Kendisiyle rota ayarlanan bir deniz feneri gibi doğru ve dürüst yaşamanın temel ilkesidir.
Tek başına “yasalara uymak”la adalet gerçekleşemez; hikmet, iffet ve cesarete dayanan akıl ve vicdanın ortak çalışmasına
ihtiyaç vardır. Ölçü ve dengenin hayatı kuşatması, en küçüğünden en büyüğüne bütün hakların sahipleriyle kavuşması
demek olan adalet, düşmanımıza dahi borcumuzdur… Âdil bir insan herkesin hakkını gözetir, hak sahibine de hak ettiğini
verir. Haklıyı güçlü bilir, bütün gücüne rağmen haksıza karşı durur. İşleri ehline verir. İnsanlar arasında hakemlik yaptığında
adaleti gerçekleştirecek şekilde titizlikle hükmeder. Ne iş yaparsa yapsın onu gereğince yapar. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

الل َو َر ُسولَ ُه َو َل تَنَا َز ُعوا َفت َْفشَ ُلوا
َ ّٰ َواَ ۪طي ُعوا
َ ّ الل َم َع
.الصا ِب ۪ري َۚن
َ َوت َْذه
ُ َب ۪ر
َ ّٰ وا اِ ّ َن
ۜ يح ُكمْ َواصْ ِب ُر
“Allah ve Resûlüne itaat edin,
birbirinizle çekişmeyin; sonra
korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz
gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah
sabredenlerle beraberdir.”
(Enfal Sûresi, 8/46)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ْاح ِم ِهم
ُ َمث َُل ْال ُم ْؤ ِم ۪ني َن ۪في تَ َوا ِّد ِهمْ َوتَ َر
َوتَ َعا ُط ِف ِهمْ َمث َُل ْال َج َس ِد إِ َذا اشْ َت ٰكى ِم ْن ُه ُع ْض ٌو
َ ّ َاعى لَ ُه َسائِ ُر ْال َج َس ِد ِب
.الس َه ِر َو ْال ُح ّٰمى
ٰ تَد

ْ َر ّبَـنَا
لخْ َوانِنَا ا ّلَ ۪ذي َن َس َب ُقونَا
ِ ِ اغ ِفرْ لَنَا َو
ان َو َل تَجْ َع ْل ۪في ُق ُلو ِبنَا ِغ ًّال لِ ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا
۪ ْ ِب
ِ الي َم
.َر ّبَـ َنٓا اِ ّنَ َك َر ُ۫ؤ ٌف َر ۪حي ٌ۟م

(Müslim, Birr, 66)

(Haşr Sûresi, 59/10)

“Müminler, birbirlerini sevmede,
birbirlerine merhamet ve şefkat
göstermede, tıpkı bir organı
rahatsızlandığında diğer organları
da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu
acıyı paylaşan bir bedene benzer.”

“Rabbimiz! Bizi ve bizden önce
gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi
bağışla; kalplerimizde, iman
edenlere karşı hiçbir kin bırakma!
Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok
şefkatli, çok merhametlisin!”

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Kardeşlik
Müslümanların birlikteliklerinin dayanağı olan kardeşlik, inanç ve gönül yakınlığıyla sıkı sıkıya kurulmuş olan bağı ifade
eder. En güçlüsünden bir gönül bağı… Kalplerin en sıcak ülfet ve muhabbeti… Ruhların beraberliğinin en yücesi… Uzun
yolları, meşakkatleri göze aldıran bir yakınlık… Kardeşliğin yuvası hısım akraba ilişkisinden daha yukarılarda bir yerdedir; menfaatten, çıkardan, garazdan, ivazdan uzak bir iklimdir kardeşlere sunduğu… Bilir kardeşler, kardeşliğin birlik ve
beraberlik olduğunu; birbirlerini bütünleyerek yekpare sağlam bir bina oluşturduklarını… İyi niyet ve tam bir samimiyetle
birbirlerine destek olur, yardımlaşırlar. Birbirleri için hayırlar, güzellikler dileyip birbirlerinin üzerine titrerler...
Kardeşliğin hâkim olduğu bir toplumda çıkar değil samimiyet, bencillik değil diğerkâmlık, zorunluluk değil gönüllülük,
zulüm değil adalet ve merhamet görülür. Bu toplumu oluşturan insanların aralarındaki ilişkiyi isimlendirmek için en çok
kullanılan kelimeler dost, arkadaş, ahbap, gönüldaş, sırdaştır. Bu toplumda hiç duyulmayacak üç kelime ise kin, nefret ve
düşmanlıktır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

َ الل َوال ّ َر ُس
ول
َ ّٰ يَٓا اَ ّيُ َها ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا َل ت َُخونُوا
.َوت َُخونُٓوا اَ َمانَاتِ ُكمْ َواَ ْنتُمْ تَعْ لَ ُمو َن
“Ey iman edenler! Allah’a ve
Peygamber’e hainlik etmeyin.
Bile bile kendi (aranızdaki)
emanetlerinize de ihânet etmeyin.”
(Enfâl Sûresi, 8/27)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ  إِ َذا َح ّ َد،ث
 َوإِ َذا ا ْؤ ُت ِم َن،ث َك َذ َب
ٌ آيَ ُة ْال ُمنَا ِف ِق ث ََل
.ف
َ َخَ ا َن َوإِ َذا َو َع َد أَخْ ل

َ ّ ات
ين
ِ َو ُق ْل َر ِّب اَ ُعو ُذ ِب َك ِمنْ َه َم َز
۪ الش َي
ِۙ اط
.ون
ِ َواَ ُعو ُذ ِب َك َر ِّب اَ ْن يَحْ ُض ُر

(Buhârî, Vesâyâ, 8; Müslim, Îmân, 107)

(Mü’minûn Sûresi, 23/97-98)

“Münafığın alâmeti üçtür:
Konuştuğunda yalan söyler,
kendisine bir şey emanet
edildiğinde ihanet eder, söz verdiği
zaman sözünde durmaz.”

“De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların
vesveselerinden sana sığınırım;
onların benim yanımda
bulunmalarından da sana
sığınırım.”

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Emanete Riayet Etmek
Emanet, geri almak üzere bırakılandır. Emin insan ise emaneti sahibine iade edene kadar sahibinin beklentisine uygun
olarak koruyup kollayandır. İnsana emanet edilir: İnsana, bazen yaratılışta eşi olan insan bir şeylerini emanet eder; malını,
mülkünü, sözünü, sırrını, hatta canını. Ve Rabbi bir şeyler emanet etmiştir kuluna; diğer kullarından kimilerini, mahlûkatından bazılarını, sözlerini, emir ve yasaklarını, insanın bizzat kendisini.
Emanete riayet, bütün emanetlere karşı sorumlulukların farkında olup gereken saygı ve itibarı göstermektir. Emanetleri
gereğince koruyup kollamak ise omuzları yükten, gönlü kederden, vicdanı lekelenmekten korur. Kişiye mutmain bir kalp,
huzur ve güven bahşeder. Çevresine de aynı huzur ve güven meltemlerini hissettirir.
Onun için emin insan daima kendisine başvurulan kişidir. Onunla aynı düşünce ve inançları paylaşmayan kişiler bile onun
kapısındadır, onun yanında yöresinde olmak isterler. Tıpkı Muhammedü’l-emîn (s.a.s) gibi... Ona inanmayan müşrikler bile
onu emanetlerini teslim edebilecekleri en güvenilir insan olarak tanımışlardır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
اجا
ً ُس ُكمْ اَزْ َو
ِ َو ِمنْ ٰايَاتِ ۪ه ٓ اَ ْن خَ لَ َق لَ ُكمْ ِمنْ اَ ْنف
لِتَسْ ُكـ ُنٓوا اِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْي َن ُكمْ َم َو ّ َد ًة َو َرحْ َم ًۜة اِ ّ َن
ٰ َ ۪في ٰذلِ َك
.ات لِ َقوْ ٍم يَ َت َف ّ َك ُرو َن
ٍ َلي

Bir Hadis Öğreniyorum

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ ّ وح
ب َمنْ يَ ْن َف ُع ۪ني ُح ُّب ُه
ُ ،اَل ّٰل ُه ّ َم ارْ ُز ْق ۪ني ُح ّ َب َك
.ِع ْن َد َك

اجنَا َو ُذ ِّر ّيَاتِنَا ُق ّ َر َة اَعْ ُي ٍن
ْ َر ّبَـنَا ه
ِ َب لَنَا ِمنْ اَزْ َو
.اما
ً َواجْ َع ْلنَا لِ ْل ُم ّ َت ۪قي َن اِ َم

“Allah’ım! Bana kendi sevgini ve
Senin yanında sevgisi bana fayda
verecek kimsenin sevgisini ver.”

“Rabbimiz! Bize gözümüzü
aydınlatacak eşler ve zürriyetler
bağışla ve bizi takvâ sahiplerine
önder kıl!”

“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)
nizden eşler yaratıp aranızda sevgi
ve merhamet peydâ etmesi de
O’nun (varlığının) delillerindendir.
Doğrusu bunda, iyi düşünen bir
kavim için ibretler vardır.”

(Tirmizî, Deavât, 73)

(Furkân Sûresi, 25/74)

(Rûm Sûresi, 30/21)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Eşlerin Birbirlerine Karşı Sorumlulukları
•
•
•

Eşler, kurdukları aile yuvasının mutluluğunu el birliği ile sağlamak için karşılıklı hak ve yükümlülüklerini bir ömür boyu saygı
ve sevgiyle yerine getirmelidir.

Eşler birbirini tanımalı, karşısındakinin ihtiyaç ve beklentilerini anlamak için emek vermeli, ilişkilerini kendine nasıl davranılmasını istiyorsa o duyarlılıkla kurmalıdır.

Eşler birbirlerinin maddî ve mânevî ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmalı; huzurlu ve hoşnut olacakları bir yaşama ortamı oluşturmalıdır.

•

Uyarmak gereken durumlar olduğunda eşler uyarılarını incitmeden yapmalıdır.

•

Haram olmayan konularda imkânlar elverdiğince birbirlerinin isteklerini yerine getirmelidir.

•
•
•
•

Birbirlerinin saygınlıklarını zedeleyici davranışlardan sakınmalıdır.

Hayır işlerinde ve ibadetleri yerine getirmede yardımlaşmalıdır. Bilmedikleri şeylerde birbirlerine öğretmenlik, unuttukları şeylerde hatırlatıcılık, hata ve kusurlarında güzellikle uyarıcılık yapmalıdır.
Birbirlerine güzel örnek olmalı, birbirleri için dua etmelidir.

Birbirleri adına hayattayken ya da vefat edenin ardından hayır ve hasenatta bulunmalıdır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
ٓ
َو َق ٰضى َر ّبُ َك اَ ّ َل تَعْ ُب ُدٓوا اِ ّ َل اِ ّيَا ُه َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن
ْانا اِ ّ َما يَ ْب ُلغ ّ ََن ِع ْن َد َك ْال ِك َب َر اَ َح ُد ُه َمٓا اَو
ۜ ً اِحْ َس
ِْك َل ُه َما ف ََل تَ ُق ْل لَ ُه َمٓا اُ ٍ ّف َو َل تَ ْن َهرْ ُه َما َو ُقل
.يما
ً لَ ُه َما َقوْ الً َك ۪ر
“Rabbin, sadece kendisine kulluk
etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti.
Onlardan biri veya her ikisi senin
yanında yaşlanırsa, kendilerine
«of!» bile deme; onları azarlama;
ikisine de güzel söz söyle.”

Bir Hadis Öğreniyorum
ُ َِرضَ ا ال ّ َر ِّب ۪في ِرضَ ا ْال َوالِ ِد َو َسخ
ط ال ّ َر ِّب ۪في
.َسخَ ِط ْال َوالِ ِد
“Rabbin hoşnutluğu anne babanın
hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin
öfkesi ise, anne babanın öfkesine
bağlıdır.”
(Tirmizî, Birr ve Sıla, 3)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ْ َر ّبَـنَا
اغ ِفرْ ۪لي َولِ َوالِد ّ ََي َولِ ْل ُم ْؤ ِم ۪ني َن يَوْ َم يَ ُقو ُم
.اب
ُ۟ ْال ِح َس
“Rabbimiz! Hesap verileceği gün
beni, anne babamı ve müminleri
bağışla!”
(İbrâhîm Sûresi, 14/41)

(İsrâ Sûresi, 17/23)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Anne Babaya İyilik Etmek
Rabbimiz bizlerden anne babaya iyilik ve ihsanda bulunmayı ısrarla ister. Bunu, “sadece kendisine kulluk etme” buyruğu ile birlikte zikretmesi ise etkileyicidir. Çünkü Yüce Yaratıcı’nın yoktan var etme, nimet verme, esirgeyip koruma ve merhamet gösterme
gibi vasıflarının ilk günden itibaren insan üzerinde tecellisi anne baba eliyle gerçekleşir.
Kur’an’da ebeveynine karşı iyi davranması emredilen insana, aklının ermediği zamanların hatırlatılması gayet dikkat çekicidir.
Annesi onu ne zahmetle taşımış, dünyaya getirmiş ve beslemiştir! Bir yaşlının da çocuk gibi bakıma ve şefkate muhtaç olduğu
göz önüne alınırsa, şimdi, “Bana ve anne babana şükür/teşekkür et!” buyruğunun muhatabı olarak vefa borcunu ödemenin tam
zamanıdır. İnsanı ilk sarmalayan kucak, anne kucağı âdeta cennet bucağıdır. Annesinin onu dünya hayatına taşırken ne kadar
yorulduğundan habersiz, bu kucakta huzuru ve güveni öğrenir bebek. Annenin sütüyle beslenip terbiyesiyle büyüyen insan,
ömrü boyunca onun desteğini yanı başında hissetmek ister. Unutulmamalıdır ki Peygamber Efendimiz, “Anne baba, kişinin
cennete girmesine vesile olacak en yüce kapılardan birisidir. Bu kapıdan girme fırsatını kaybetmek ya da değerlendirmek artık
senin arzuna kalmış!” buyurmuştur. (Tirmizî, Birr, 3) Duamız her zaman, “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana babamı
ve inananları bağışla.” olmalıdır.” (Hadislerle İslâm Cilt 4 Sayfa 187-188)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
ائ ِذي
ِ الحْ َس
ِ ْ الل يَ ْأ ُم ُر ِب ْال َع ْد ِل َو
َ ّٰ اِ ّ َن
۬ ِ ٓ ان َوا۪ي َت
ْال ُقرْ ٰبى َويَن ْٰهى َع ِن ْال َفحْ شَ ٓا ِء َو ْال ُم ْن َك ِر َو ْال َب ْغ ِ ۚي
.يَ ِع ُظ ُكمْ لَ َع ّلَ ُكمْ تَ َذ ّ َك ُرو َن
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik
yapmayı, yakınlara yardım etmeyi
emreder; hayâsızlığı, fenalık ve
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp
tutasınız diye size öğüt veriyor.”

Bir Hadis Öğreniyorum
َ ْس
،ْسأ َ ۪فى أَث َِر ۪ه
َ  أَوْ يُن،ط َعلَ ْي ِه ِرزْ ُق ُه
َ َمنْ َس ّ َر ُه أ َ ْن يُب
.ف َْل َي ِص ْل َر ِح َم ُه
“Kim rızkının bollaştırılmasını
yahut ecelinin geciktirilmesini
arzu ederse, akraba ile irtibatını
sürdürsün!”
(Müslim, Birr, 20; Buhârî, Edeb, 12)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ْ اَل ّٰل ُه ّ َم
اغ ِفرْ ۪لى خَ ۪طي َئ ۪تى َو َجهْ ۪لى َوإِسْ َر ۪افى ۪فى
.ْت أَعْ لَ ُم ِب ۪ه ِم ۪ ّنى
َ أَمْ ۪رى َو َما أَن
“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik
yüzünden yaptıklarımı, haddimi
aşarak işlediğim kusurlarımı,
benden daha iyi bildiğin bütün
hatalarımı bağışla”
(Müslim, Zikir, 70)

(Nahl Sûresi, 16/90)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Sıla-i Rahim: Akraba Hukuku

Yüce Rabbimiz birçok ayette akrabaya hakkını vermeyi, yardım ve iyilik etmeyi emretmekte, akrabalık haklarına riayetsizlikten sakındırmaktadır. Akrabalar arası ilişkiler, sevgi, saygı ve ziyaretleşme gibi hususların yanı sıra sosyal hayatın
her alanında karşılıklı yardımlaşmayı da gerektirir. Genel olarak yardım elini uzatmada, özel olarak zekât ve sadakada en
yakınlardan başlanır. Herhangi bir yoksula verilen, bir sadaka sayılırken; yoksul akrabaya verilen, biri sadaka, diğeri sıla-i
rahim olmak üzere iki sadaka sayılır. Dinimizin bu konuda getirdiği bir başka husus, akrabalar arası ilişkilerin karşılık esasına dayandırılmaması, aksine ilişkiyi kesenle ilişkinin sürdürülmesi şeklindeki faziletli tavırdır.
Yüce dinimizde, sıla-i rahme bu kadar önem verilmesine rağmen, maalesef modern dönemlerde zayıflama görülmektedir.
Gerek hayat şartları, gerekse “kimseye muhtaç olmadan yaşama” dürtüsü, bireyi akrabalarından uzaklaştırdı. O kadar ki
kişi, yoğunluğu sebebiyle ailesine, çocuklarına, ebeveynine, sıla-i rahme yeterli zaman ayıramamaktadır. Bunca iletişim ve
ulaşım araçlarına rağmen, sıla-i rahim her geçen gün biraz daha zayıflamaktadır. Dinimizin bu kadar önem verdiği rahim
ve rahmet bağları zayıflatılmamalı, aksine güçlendirilmelidir. Bağların kopmasıyla, aradaki rahmetten, sevgi ve merhametten mahrum kalınacağı unutulmamalıdır. Bu rahmet bağının kurulması, aynı zamanda Rahmân ve Rahîm olan Rabbimizin
rahmetinin üzerimize bolca inmesini de sağlayacaktır. (Kaynak: Hadislerle İslâm Cilt 4 Sayfa 193 vd.)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

ْٔـا َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن
ً الل َو َل ُتشْ ِر ُكوا ِب ۪ه شَ ي
َ ّٰ َواعْ ُبدُوا
ين
ٰ انا َو ِب ِذي ْال ُقرْ ٰبى َو ْال َيت
۪ َامى َو ْال َم َس
ً اِحْ َس
ِ اك
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ب
ّ ب َو
ِ الص
ِ اح
ِ ار ال ُج ُن
ِ ار ِذي القرْ ٰبى َوال َج
ِ َو ْال َج
َ ّ ْب َواب ِْن
يل َو َما َملَ َك ْت اَ ْي َمانُ ُك ْ ۜم اِ ّ َن
ِ ِب ْال َجن
ِۙ الس ۪ب
ُّ الل َل يُ ِح
.ۙ
ورا
ً ب َمنْ َكا َن ُمخْ َتاالً ف َُخ
َ ّٰ

“Allah’a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi
ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi
davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez.”
(Nisa Sûresi, 4/36)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
ٰ ْ الل َو ْال َيوْ م
ال ِخ ِر ف َْل َي ُق ْل خَ ْي ًرا
ِ ّٰ َمنْ َكا َن يُ ْؤ ِم ُن ِب
ِ
ٰ ْ الل َو ْال َيوْ م
ال ِخ ِر
ِ ّٰ  َو َمنْ َكا َن يُ ْؤ ِم ُن ِب،أَوْ لِ َي ْص ُم ْت
ِ
ٰ ْ الل َو ْال َيوْ م
ال ِخ ِر
ِ ّٰ  َو َمنْ َكا َن يُ ْؤ ِم ُن ِب،ف ََل يُ ْؤ ِذ َجا َر ُه
ِ
.ف َْل ُي ْك ِر ْم ضَ ْي َف ُه

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

.وب! ثَ ِّب ْت َق ْل ۪بي َع ٰلى ۪دي ِن َك
َ يَا ُم َق ِّل
ِ ب ْال ُق ُل

“Ey kalpleri çeviren (Allah’ım)!
Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl.”
(Tirmizî, Deavât, 89)

“Allah’a ve âhiret gününe iman
eden ya hayır söylesin ya da
sussun! Allah’a ve âhiret gününe
iman eden komşusuna eziyet
etmesin! Allah’a ve âhiret gününe
iman eden misafirine ikram etsin!”
(Buhârî, Rikâk, 23)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Komşuluk

“Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” buyuran Peygamberimiz komşuların birbirlerine karşı hakları olduğunu, iyi bir mümin olabilmek için komşularına iyi davranmak, komşusunun güvenini kazanmak, pişirdiğinden komşusuna
ikram etmek, kendisi için istediğini komşusu için de istemek gerektiğini söyler ve kendisi de bu hakları hep gözetirdi.
•
•
•
•
•
•

Hz. Muhammed (s.a.s) iyiliksever, fedakâr, duyarlı, nazik, hatır gözeten, diğerkâm, saygılı, her zaman paylaşmaya hazır, iyi ve kötü günlerde yalnız bırakmayan, kapısı daima açık bir komşuydu.
Komşularından biri hastalandığında geçmiş olsun ziyaretine giderdi.
Komşularından biri öldüğünde cenazesine giderdi.

Zor durumlarda komşularını teselli eder, onların dertleriyle dertlenirdi. Komşusunun bir ihtiyacı olduğunda sıkıntısını
gidermeye çalışırdı. Borç isteyen komşusunu geri çevirmezdi.
Yaşadıkları sevindirici olaylarda komşularını tebrik ederdi.

Komşularını rahatsız etmemeye dikkat ederdi.Komşularıyla karşılaştığında onlara selâm verir, güler yüz gösterirdi.
(Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

ى َو َل تَ َعا َونُوا َعلَى
ۖ َوتَ َعا َونُوا َعلَى ْال ِب ِّر َوال ّ َت ْق ٰو
.اب
ِ ال ْث ِم َو ْال ُع ْد َو
ِْ
َ ّٰ اللۜ اِ ّ َن
َ ّٰ انۖ َوا ّتَ ُقوا
ِ الل شَ ۪دي ُد ْال ِع َق
“… İyilik ve takva (Allah’a karşı
gelmekten sakınma) üzere
yardımlaşın. Ama günah ve
düşmanlık üzere yardımlaşmayın.
Allah’a karşı gelmekten sakının.
Çünkü Allah’ın cezası çok
şiddetlidir.”
(Mâide Sûresi, 5/2)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
ُّ س َعنْ ُمسْ ِلم ُكرْ بَ ًة ِمنْ ُك َر ِب
س
َ الد ْن َيا نَ ّ َف
َ َمنْ نَ ّ َف
ٍ
 َو َمنْ يَ ّ َس َر َع ٰلى،الل َع ْن ُه ُكرْ بَ ًة ِمنْ ُك َر ِب يَوْ ِم ْال ِق َيا َم ِة
ُ ّٰ
ٰ ْ الد ْن َيا َو
ُّ الل َعلَ ْي ِه ِفى
 َو َمنْ َس َت َر،ال ِخ َر ِة
ُ ّٰ ُمعْ ِس ٍر يَ ّ َس َر
ٰ ْ الد ْن َيا َو
ُّ الل َعلَ ْي ِه ِفى
الل
ُ ّٰ  َو،ال ِخ َر ِة
ُ ّٰ َع ٰلى ُمسْ ِل ٍم َس َت َر
َ
ْ
.۪في َعوْ ِن ْال َع ْب ِد َما َكا َن ال َع ْب ُد ۪في َعوْ ِن أ ۪خي ِه
“Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından
bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet
günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim
darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve âhirette onun işlerini
kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ْ َر ّبَنَا
اغ ِفرْ لَنَا ُذنُوبَنَا َواِسْ َرا َفنَا ۪ف ٓي اَمْ ِرنَا َوثَ ِّب ْت
ْصرْ نَا َعلَى ْال َقوْ ِم ْال َكا ِف ۪ري َن
ُ اَ ْقدَا َمنَا َوان
“Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve
işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla
ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam
tut. Kâfir topluma karşı bize yardım
et”
(Âl-i İmrân Sûresi, 3/147)

(Ebû Dâvûd, Edeb, 60)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Yardımlaşmak
Yardımlaşma gerek maddî gerekse mânevî her türden desteği ifade eder… Yardımlaşma, toplum halinde yaşamanın
tabii bir sonucudur. Hem başkaları ile yaşamak hem de yardıma ihtiyaç duymamak imkânsızdır. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” Yardımlaşma konusunda duyarlı bir insandan söz edildiğinde onun dayanışma, hayırseverlik, fedakârlık,
diğerkâmlık, iyilik, cömertlik, muhabbet gibi erdemlere sahip olduğu düşünülür. Yardımlaşma konusunda duyarsız bir
insandan söz edildiğinde onun hakkında zihinde bencillik, vurdumduymazlık, cimrilik, vefasızlık, hoyratlık gibi kötü ahlâkî
özellikler çağrışır.
Yardımlaşmanın hem bu dünyada hem de âhirette güzel sonuçları vardır. Yardımlaşma sayesinde kardeşlik anlayışı yaygınlaşır, kardeşler arasında birlik ve beraberlik duyguları gelişir. Nefret ve düşmanlık gibi kötü duygu ve düşünceler engellenir. İş bölümü yapılarak toplumsal dayanışmaya hizmet edilir. Böylece hem maddî ve mânevî refah artar hem de felâha
doğru hep birlikte yol alınır. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
الل اِ َذا َعاه َْدتُمْ َو َل تَ ْن ُق ُضوا
ِ ّٰ َواَوْ فُوا ِب َعهْ ِد
َْ
ْالل َعلَ ْي ُكم
َ ّٰ ال ْي َما َن بَعْ َد تَوْ ۪كي ِدهَا َو َق ْد َج َع ْل ُت ُم
.الل يَعْ لَ ُم َما ت َْف َع ُلو َن
َ ّٰ َك ۪فيالً ۜ اِ ّ َن
“Antlaşma yaptığınız zaman,
Allah’a karşı verdiğiniz sözü
yerine getirin. Allah’ı kendinize
kefil kılarak pekiştirdikten sonra
yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz
Allah yaptıklarınızı bilir.”

Bir Hadis Öğreniyorum
َ َل ُت َم
ازحْ ُه َو َل تَ ِع ْد ُه َموْ ِع َد ًة
ِ ار أخَ ا َك َو َل ُت َم
ِ
.َف ُتخْ ِل َف ُه
“Kardeşinle (düşmanlığa varan)
tartışmaya girme, onunla (kırıcı
şekilde) şakalaşma ve ona yerine
getiremeyeceğin sözü verme.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum
.ْرا َوتَ َو ّ َفـنَا ُمسْ ِل ۪مي َ۟ن
ً صب
َ َر ّبَـ َنٓا اَ ْف ِر ْغ َعلَ ْينَا

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır
yağdır ve müslüman olarak bizim
canımızı al.”
(A’raf Sûresi, 7/126)

(Tirmizî, Birr, 58)

(Nahl Sûresi, 16/91)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Sözünde Durmak
Sözünü tutmak kişinin vaat ettiği şeyi yerine getirmesi, üstlendiği her türlü görev ve sorumluluğu ifa etmesidir. Ahitlere
vefa göstermek doğru, dürüst ve güvenilir olmanın bir gereğidir. İş hayatında, aile hayatında, kişisel ilişkilerde, kısacası
hayatın her lahzasında bir söz verme vardır. Allah ile, insanlarla ve eşya ile ilişkilerinde kişinin verdiği sözlere sadık kalması
müslümanlığın göstergesidir. Aksi bir yol tutmak ise Peygamberimizin (s.a.s) de ifade buyurduğu gibi münafıkça bir ahlâktır. Müslüman ahlâkına sahip bir kişi antlaşma yaptığında gereğini yerine getirir. Allah’ın korunmasını emrettiği şeyleri
korur. Antlaşmalarının Allah’a verilmiş sözler olduğunu bilir ve gereğini özenle yerine getirir.
Sözlerini tutan insan aynı zamanda hem ahdine hem de muhataplarına vefa göstermiş olur. O, saygılı, doğru, dürüst,
hakkaniyetle davranan, maddeten ve mânen temiz olmayı seven biridir. Ahde vefanın anlamını kavramamış bir insandan
yalan, hile, saygısızlık, emanete hıyanet beklenebilir. Sözünde duran kimseler, içinde yaşadıkları toplum tarafından da
sevilirler. Dürüstlükleri, eminlikleri ve güvenilir oluşları sebebiyle herkes onlara saygı ve güven duyar. Böylece toplumda
birlik, beraberlik ve barış hâkim olur. Sözlerini çiğneyip duran, yalan dolana sapan insanlarsa hem kulların hem de Allah’ın
sevgisinden uzaklara düşer; yalnız ve mahzun bir hayat sürerler. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum

Bir Hadis Öğreniyorum

ٓ َ ْجا َء ِب ْال َح َس َن ِة َفلَ ُه َعشْ ُر اَمْ ثَالِ َه ۚا َو َمن
ٓ َ َْمن
جا َء
َ ّ ِب
.الس ِّي َئ ِة ف ََل يُجْ ٰزٓى اِ ّ َل ِم ْثلَ َها َوهُمْ َل يُ ْظلَ ُمو َن

َ ّ َل يُ ْؤ ِم ُن أ َ َح ُد ُكمْ َح ّٰتى يُ ِح
ُّ ب ِل َ ۪خي ِه َما يُ ِح
ب
.لِن َْف ِس ِه

“Kim bir iyilik yaparsa ona on
katı vardır. Kim de bir kötülük
yaparsa o da sadece o kötülüğün
misliyle cezalandırılır ve onlara
zulmedilmez.”

“Sizden biriniz kendisi için
istediğini mümin kardeşi için de
istemedikçe iman etmiş olmaz.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ ّ ما َواَ ْل ِح ْق ۪ني ِب
.ۙن
ْ َر ِّب ه
ً َب ۪لي ُح ْك
َ الصالِ ۪حي
“Ey Rabbim! Bana bir hikmet
bahşet ve beni salih kimseler
arasına kat.”
(Şuarâ Sûresi, 26/83)

(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 59)

(En’âm Sûresi, 6/160)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
İyi Davranmak ve Güzel Söz Söylemek
İyi kavramını, Allah’ın istekleriyle uyumlu her türlü söz ve davranış için kullanırız. Allah’ın hoşnut olacağı iyi söz ve davranışlar, müslümanların her zaman gündemindedir; müslüman, iyilik yapar, iyiliklerin artması ve başkalarının da iyi olması
için çabalar. O Rabbini görür gibi, Allah’ın karşısındaymış gibi hisseder, konuştuğunda güzel söz söyler ve iyi davranışlar
sergiler. İyi söz ve davranışların küçüğü, büyüğü, önemlisi, önemsizi yoktur. Her bir iyi söz ve davranış önemli ve gereklidir.
İyi söz ve davranışlar âdeta birer tohum gibidir; köklerini gönül toprağına salacak olan bu tohumların ne büyüklükte, ne
görkemde bir sonuç vereceğini onları o gönle emanet eden kişi dahi bilemez. İnsanlara iyi davranan ve güzel sözler söyleyen kişinin Allah’a kalbî bağlılığı yüksek, gönlü saygı ve sevgi dolu, huyu yumuşak, ahlâkı da güzeldir. İyi davranışlar ve
güzel sözler, hayatın akışına kapılmış her bir insanın ferahlık duyacağı gölgelikler oluşturur. Bu gölgeliklerde sıkıntılardan
uzaklaşılır, üzüntü ve kederden sıyrılıp umut ve neşe ile dolu yeni hamleler için güç kazanılır, güven ve huzura kavuşulur. İyi
davranışları yapanlar, güzel sözleri dile getirenler ve bunların muhatapları karşılıklı olarak birbirlerine saygı ve muhabbetle
dolarlar. (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
َو ْل َت ُكنْ ِم ْن ُكمْ اُ ّ َم ٌة يَ ْد ُعو َن اِلَى ْالخَ ي ِْر َويَ ْأ ُم ُرو َن
وف َويَ ْن َهوْ َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِۜر َواُو۬ ٰل ٓ ِئ َك ُه ُم
ِ ِب ْال َمعْ ُر
.ْال ُم ْف ِل ُحو َن
“Sizden, hayra çağıran, iyiliği
emredip kötülüğü meneden bir
topluluk bulunsun. İşte onlar
kurtuluşa erenlerdir.”

Bir Hadis Öğreniyorum
ص ۪غي َرنَا َويُ َو ِّقرْ َك ۪بي َرنَا
َ ْْس ِم ّ َنا َمنْ لَمْ يَرْ َحم
َ لَي
.وف َويَ ْن َه َع ِن ْال ُم ْن َك ِر
ِ َويَ ْأ ُمرْ ِب ْال َمعْ ُر
“Küçüğümüze merhamet etmeyen,
büyüğümüze saygı göstermeyen,
iyiliği emredip kötülükten
sakındırmayan bizden değildir.”
(Tirmizî, Birr, 15)

(Âl-i İmrân Sûresi, 3/104)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َمنْ َر ٰأى ُم ْن َك ًرا َفاسْ َت َطا َع أ َ ْن يُ َغ ِّي َر ُه ِب َي ِد ِه
ْ فَإِ ْن لَم، فَإِ ْن لَمْ يَسْ َت ِطعْ َف ِب ِل َسانِ ِه،ف َْل ُي َغ ِّيرْ ُه ِب َي ِد ِه
.ان
ُ  َو ٰذلِ َك أَضْ َع،يَسْ َت ِطعْ َف ِب َق ْل ِب ِه
ِ الي َم
ْ۪ ف
“Bir kötülük gören kişi, eli ile
değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eli
ile değiştirsin. Buna gücü yetmez
ise dili ile değiştirsin. Buna da gücü
yetmezse kalbi ile (o kötülüğe) tavır
koysun, (onu hoş görmesin). Ve bu
da imanın asgarî gereğidir.”
(Ebû Dâvûd, Salât, 239-242)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Emr-i Bi’l-Maruf Nehy-i Ani’l-Münker
“İyiliği tavsiye/teşvik etme ve kötülükten sakındırma/uzaklaştırma” demektir. Kur’an-ı Kerîm’de Müslümanlara hitaben, “Siz,
insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder/teşvik eder, kötülükten alıkoyar/uzaklaştırırsınız...” buyrulmuştur.
Mümin kötülüğe asla razı olmaz, bir kötülük gördüğünde onu gücü nispetinde ortadan kaldırmaya çalışır, önlemeye güç yetiremediği olaylar karşısında da gönlü huzursuz olur, hiçbir şey olmamış gibi rahat davranamaz…
İslâmiyet hak, adalet, iyilik duygularıyla inşa ettiği mümin gönülleri, her ne olursa olsun haktan yana olmak idealiyle olgunlaştırdığı ruhları, günlük hayatın içerisinde cereyan eden her türlü hadiseye karşı hak duygusuyla bakma, haktan yana tavır alma,
iyilikleri yayma, kötülüklerden sakındırma sorumluluğuna çağırmaktadır. Kendi kendini denetleyen, düzelten ve yenileyen, diri bir
toplum olabilmek, ancak herkesin bu bilinçle, üzerine düşeni en güzel şekilde yapmasıyla mümkündür.
İyiliği tavsiye edip kötülükten uzaklaştırmaya çalışmada üslûp da çok önemlidir. Bu görevi yerine getiren kişiler müjdeleyici ve
kolaylaştırıcı olmalı, nefret ettirici ve zorlaştırıcı olmamalıdır. İnsanları hikmetle ve güzel öğütle iyiliğe çağırmalıdır. Bu görevi
yerine getirmede herkesin bilgisi, gücü ve yetkisi nispetinde hareket etmekle yükümlü olduğu unutulmamalıdır. Kişi, yetkisini
aşan konularda, olaylara bizzat müdahale etmek yerine daha yetkili bir mercie başvurarak sorumluluğunu yerine getirmiş olur.
(Kaynak: Hadislerle İslam, Cilt 4, Sayfa 464 vd.)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)
Bir Âyet Öğreniyorum

الل َح ّ َق ُت َقاتِ ۪ه َو َل
َ ّٰ يَٓا اَ ّيُ َها ا ّلَ ۪ذي َن ٰا َم ُنوا ا ّتَ ُقوا
.تَ ُمو ُت ّ َن اِ ّ َل َواَ ْنتُمْ ُمسْ ِل ُمو َن
“Ey iman edenler! Allah’tan, O’na
yaraşır şekilde korkun ve ancak
Müslümanlar olarak can verin.”
(Âl-i İmrân Sûresi, 3/102)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Hadis Öğreniyorum
اح ٌد
َ يَ ْت َب ُع ْال َم ِّي
ِ َان َويَ ْب ٰقى َو
ِ ت ث ََلثَ ٌة َف َيرْ ِج ُع ا ْثن
يَ ْت َب ُع ُه أَهْ ُل ُه َو َمالُ ُه َو َع َم ُل ُه َف َيرْ ِج ُع أَهْ ُل ُه َو َمالُ ُه
.َويَ ْب ٰقى َع َم ُل ُه
“Üç şey öleni (mezara kadar) takip
eder; ikisi geri döner, biri kalır. Ailesi,
malı ve ameli onu takip eder. Ailesi
ve malı geri döner, ameli kalır.”

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

ٰ ْ الد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي
ُّ َر ّبَ َنٓا ٰاتِنَا ِفي
ال ِخ َر ِة َح َس َن ًة
.ار
َ َو ِقنَا َع َذ
ِ اب ال ّ َن
“Ey Rabbimiz! Bize dünyada da
iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi
cehennem azabından koru!”
(Bakara Sûresi, 2/201)

(Müslim, Zühd, 5)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Hayat Serüveni
Bak kendine. Sen bir insansın. Bana bak bir de. Ben de insanım. Şöyle çevir gözlerini etrafına. Şu hayatın hay huyunda
koşuşturanlar da birer insan. Çoluğu çocuğu, eşi, dostu, akrabası, ataları ve torunları da birer insan… Yaratan, insan
olarak var etmiş bizleri. Toprağı damar damar, insanı da çeşit çeşit var etmiş. Herkese ayrı bir cevher lutfetmiş, herkesi
ayrı bir dünya kılmış. Tüm ayrılıklarımız ve farklılıklarımıza rağmen hepimizi insan olarak var etmiş, yaratılışta eş yapmış,
kardeş kılmış. Yaratanın adıyla başla her işine, bir ibadet bilinciyle… Daima hesap vereceğini bilme diriliğiyle… Bu dünyaya tek geldiğini hatırla. Rabbinin karşısında tek başına hesap vereceğini asla unutma! Her zaman kalbini kolla. Durmadan
bakışını gözden geçir. Sürekli yapıp etmelerini yokla. Ve yürü yollu yolunca, kendi hikâyeni doğru ve dürüst bir şekilde
tamamla... (Kaynak: Dinim İslam)
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َ َ ال ال ّ َن ِبي
َ َق
.لص ّ َح ُة َو ْال َف َرا ُغ
ِ  نِ ْع َم َت:الل َعلَ ْي ِه َو َس ّلَ َم
ِّ َاس؛ ا
ِ ان َم ْغ ُبو ٌن ۪في ِه َما َك ۪ثي ٌر ِم َن ال ّ َن
ُ ّٰ ص ّلى
ُّ

Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“İki nimet vardır ki insanların çoğu (onları değerlendirme hususunda) aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit.”
(Buhârî, Rikâk, 1)

Evde Bir Günüm:

Kur’an Okuyorum
(Hatim/Cüz/Sûre)

Namazlarımı
Düzenli Kılıyorum

Kitap Okuyorum

Bir Âyet Öğreniyorum
ُ
ٓ
ْت َواِ ّنَ َما ُت َو ّ َفوْ َن اُ ُجو َر ُكم
ِۜ ُْك ّل ن َْف ٍس َذائِ َق ُة ْال َمو
ار َواُد ِْخ َل ْال َج ّ َن َة
ِ يَوْ َم ْال ِق ٰي َم ِۜة َف َمنْ زُحْ ِز َح َع ِن ال ّ َن
َ
ُّ َف َق ْد فَا َۜز َو َما ْال َح ٰيو ُة
.ور
ِ الد ْن َيٓا اِ ّل َمتَا ُع ْال ُغ ُر
“Her canlı ölümü tadacaktır. Ve
ancak kıyamet günü yaptıklarınızın
karşılığı size tastamam verilecektir.
Kim cehennemden uzaklaştırılıp
cennete konursa o, gerçekten
kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı
ise aldatma metâından başka bir
şey değildir.”

Bir Hadis Öğreniyorum
َ ّ ت ال ّ َنا ُر ِب
ت ْال َج ّ َن ُة
ِ  َو ُح ِج َب،ات
ِ الش َه َو
ِ ُح ِج َب
.ار ِه
ِ ِب ْال َم َك
“Cehennem, nefsin arzu
ettiği şeylerle, cennet ise
nefsin hoşlanmadığı şeylerle
kuşatılmıştır.”
(Buhârî, Rikâk, 28)

Faydalı Etkinlikler
Yapıyorum
Bir Duâ Öğreniyorum

َ ٰ
ُْ
ْ َوأ َ ِجرْ نَا ِمن،ور ُك ِّل َها
ِ اَل ّل ُه ّ َم أحْ ِسنْ َعا ِق َب َتنَا ِفي ال ُم
ٰ ْ اب
ُّ زْي
.ال ِخ َر ِة
ِ الد ْن َيا َو َع َذ
ِ ِخ

“Allah’ım! Bütün işlerimizin
sonucunu güzel eyle, dünyada rezil
olmaktan ve ahiret azabından bizi
koru.”
(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/181)

(Âl-i İmrân Sûresi, 3/185)

Temel Dini Bilgiler Öğreniyorum
Dünya Tarlasından Ahiret Hasadına
Dinin her bir tavsiyesi birbiriyle irtibat hâlindedir. Meselâ bir ibadet olan namaz, sadece belirli vakitlerde ve belirli şekilleri
yaparak yerine getirilen bir ibadet değildir. İman etmiş kişinin yaptığı bir ibadet olarak namaz aynı zamanda çirkinliklerden
ve kötülüklerden vazgeçiren ahlâkî bir uyarıcıdır.
Dinimizin getirdiği değerlerin kaynağı Allah’tır. Allah’ın buyrukları ahlâkı kapsayıp kuşatır. Dolayısıyla dinî açıdan ahlâklı
olabilmek dinî hükümlere uymakla mümkündür. Bu sebeple dindar insan, ahlâkî görevlerini yaparken aynı zamanda sevap kazandığına, ahlâk kurallarını çiğnemesi durumunda da günah işlediğine inanır. Sevap ve günah ise tıpkı öğrencinin
karnesindeki notlar gibi, dünyadaki amellerimizin karşılığında hesap günü alacağımız notları ifade eder. Görüldüğü gibi
dinimiz, şimdiki hayatımızla ilişkili olan başka bir âlemle bağlantımızı bize her hareketimizle hatırlatır. Müslümanın gözünde
dünyaya daha farklı bir görüş açar: Dünya hayatındaki güzel sözlerimiz, düşüncelerimiz ve davranışlarımız, dünyada güzel
bir hayat yaşamamızı sağladığı gibi ahiret semasında da yolumuzu aydınlatan birer kandil olur. (Kaynak: Dinim İslam)
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