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İÇİNDEKİLER 

 

1- KELİME-İ TEVHİD 

a- Arapça Yazılışı            

b- Anlamı 

2- KELİME-İ ŞEHADET 

a- Arapça Yazılışı 

b- Anlamı 

3- İMAN’NIN ŞARTLARI 

4- ABDEST 

a- Abdestin Alınışı 

b- Abdestin Farzları 

5- GUSÜL 

a- Gusül Abdestinin Alınışı 

b- Gusül Abdestinin Farzları 

6- TEYEMMÜM 

a- Teyemmüm Abdestinin Alınışı 

b- Teyemmüm Abdestinin Farzları 

7- NAMAZ 

a- Namaz Vakitleri ve Rekâtları 

b- Namazın Dışındaki Farzlar 

c- Namazın İçindeki Farzlar 

8- ORUÇ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 

a- Oruç 

b- İmsak 

c- İftar 

d- Orucu Bozan Durumlar 

9- ALLAH’A KARŞI GÖREVLERİMİZ 

10- HZ PEYGAMBER’E KARŞI GÖREVLERİMİZ 

11- KUR’AN’A KARŞI GÖREVLERİMİZ 

12- İNSANA KARŞI GÖREVLERİMİZ, 

13- OLUMLU DAVRANIŞLAR 

a- Adalet 

b- İffet ve Hayâ 

c- Ahde Vefa 

d- Emanete Riayet 

e- Kanaatkârlık 

f- Tevazu 

g- Merhamet ve Şefkat 

h- Cesaret 

i- Müsamaha 

j- Kadirşinaslık 

14- OLUMSUZ DAVRANIŞLAR 

a- Yalan 

b- Gıybet 

c- İftira 

d- Haset 

e- Suizan 

f- Hırsızlık 

g- Hile Yapmak 

h- İsraf 

i- Öfke ve Şiddet 

j- Yetimi Hor Görmek 
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1- KELİME-İ TEVHİD 

 
a- ARAPÇA YAZILIŞI 

 
 

b- ANLAMI 

 “Lâ ilâhe illallah Muhammedü’r-resulullah” ifadesi kelime-i tevhiddir. Bu sözün anlamı şudur. “Allah’tan başka ilah yoktur, 

Muhammed Allah’ın peygamberidir.” 

 

2- KELİME-İ ŞEHADET 

 
a- ARAPÇA YAZILIŞI 

 
 

b- ANLAMI 

“Eşhedü ellâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh” ifadesi kelime-i şehadettir. Bu   sözün anlamı 

şudur. “Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim.” 
 

3- İMANIN ŞARTLARI 

 
1- Allah’a iman 

2- Meleklere İman 

3- Kitaplara İman 

4- Peygamberlere İman 

5- Ahiret Gününe İman 

6- Kader ve Kazaya İman 

 

4- ABDEST 

 
a- ABDESTİN ALINIŞI 

Farz ve sünnetlerine dikkat ederek abdesti şu şekilde alabiliriz: Önce eûzü besmele çekilerek niyet edilir. Eller bileklere 

kadar üç kez yıkanır. Eller yıkanırken parmak araları aralanır (hilâllenir). Ağız ve burun üç kez yıkanır. Yüz, üç kez yıkanır. 

Sakal varsa parmaklar ile aralanır. Önce sağ sonra sol kol dirseklerle beraber üç kez yıkanır. Baş ıslak elle meshedilir. Daha 

sonra kulaklar ve boyun meshedilir. Sağdan başlamak üzere ayaklar yıkanır. 

 
b- ABDESTİN FARZLARI 

1- Yüzü yıkamak 

2- Kolları dirseklerle beraber yıkamak 

3- Başı meshetmek 

4- Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak 

 

5- GUSÜL 

 

a- GUSÜL ABDESTİNİN ALINIŞI 
Farz ve sünnetlerine dikkat ederek boy abdesti şu şekilde alınır. Önce besmele çekilerek niyet edilir. Eller yıkandıktan 

sonra vücutta pislik varsa temizlenir. Namaz abdesti gibi abdest alınır. Bu esnada ağız ve burnun su ile iyice temizlenmesine 

dikkat edilir. Daha sonra bütün beden kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. 

 

b- GUSÜL ABDESTİNİN FARZLARI 

1- Ağzı yıkamak 

2- Burnu yıkamak 

3- Bütün bedeni kuru kalmaksızın yıkamak 
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4- TEYEMMÜM 
 

a- TEYEMMÜM ABDESTİNİN ALINIŞI 

Namaz abdesti veya gusül abdesti almak için su olmadığında ya da suyu kullanma imkânı bulunmadığında teyemmüm abdesti ile 

ibadet yapmak mümkündür. 

 

Farz ve sünnetlerine dikkat ederek teyemmüm abdestinin şu şekilde alınır. Teyemmüm, besmele çekip niyet ettikten sonra 

toprak veya toprak cinsi bir maddeye elleri sürüp önce yüzü, daha sonra sağ kol ve sol kolu meshederek yapılır. Abdesti ve 

gusülü bozan durumlar teyemmümü de bozar. İlave olarak suya ulaşma ve kullanma imkânı elde etmekle de teyemmüm abdesti 

bozulur. 

 

b- TEYEMMÜM ABDESTİNİN FARZLARI 

1- Niyet etmek 

2- Elleri temiz toprağa sürüp yüzü mesh etmek 

3- Elleri temiz torağa sürüp kolları mesh etmek 

 

5- NAMAZ 

 

a- NAMAZ VAKİTLERİ, REKATLARI 

Sabah Namazı : 2 ilk sünnet  2 farz 

Öğle Namazı : 4 ilk sünnet 4 farz 2 son sünnet 

İkindi Namazı : 4 ilk sünnet 4 farz 

Akşam Namazı :  - 3 farz 2 son sünnet 

Yatsı Namazı : 4 ilk sünnet 4 farz 2 son sünnet 

Vitir Namazı : 3 rekat 

Cuma Namazı : 4 ilk sünnet 2 farz 2 son sünnet 

Bayram Namazı : 2 rekat 

 

b- NAMAZIN DIŞINDAKİ FARZLAR: 

1- Hadesten taharet: Hades denilen manevi kirliği gidermek için abdest almak ve gerekli durumlarda boy abdesti 

almaktır. 

2- Necâsetten taharet: Namaz kılacak kişinin bedeninin, elbisesinin ve namaz kıldığı yerin temiz olmasıdır. 

3- Setr-i avret: Örtülmesi gereken yerlerin dinin belirlediği ölçülerde örtülmesidir. 

4- İstikbâl-i kıble: Namaz kılarken kıbleye yönelmektir. 

5- Vakit: Her namazı kendi vakti içinde kılmaktır. 

6- Niyet: Kılınacak namaza niyet etmektir. 

 

c- NAMAZIN İÇİNDEKİ  FARZLAR 

1- İftitah tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamaktır. 

2- Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. 

3- Kıraat: Namazda Kur’an okumaktır. 

4- Rükû: Namazda elleri dizlere koyarak eğilmektir. 

5- Secde: Rükûdan sonra ayaklar, dizler ve ellerle beraber alnı yere koymaktır. 

6- Kade-i Ahîre (Son oturuş): Namazın sonunda “Ettehiyyatü” okuyacak kadar oturmaktır. 

 

6- ORUÇ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 
 

a- ORUÇ, niyet ederek imsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme- içme ve cinsî ilişkiden uzak durularak yerine getirilen 

ibadettir. 

b- İMSÂK, oruca başlangıç zamanını ifade etmektedir. 

c- İFTAR, akşam vaktinin girmesiyle birlikte orucun bittiği zamanı ifade etmektedir. 

 

d- ORUCU BOZAN DURUMLAR  

1- İmsak vaktinin bittiğini bilmeden yiyip içmek, 

2- Güneş battı zannederek orucunu bozmak, 

3-  Dişlerin arasında kalan nohut kadar şeyi yutmak, 

4-  Zorlayarak ağız dolusu kusmak, 

5-  Abdest alırken boğaza su kaçması, 
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7- ALLAH’A KARŞI GÖREVLERİMİZ 
 

1- Tazim: Allah’ı herşeyden büyük tutmaktır. 

2- Muhabbet: Allah’ı herşeyden daha çok sevmektir. 

3- Teslimiyet: Allah’a tam bir şekilde teslim olmaktır. 

4- Tevbe: Günahlardan pişman olup bir daha asla yapmamaktır. 

5- Takva: Dinin şüpheli durumlarını terk edip, Allah’ın korumasına girmektir. 

6- Havf ve Reca: Cehenneme gitmekten ve cennete kavuşamamaktan korkmaktır. 

 

8-  PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ 
 

1- Teslimiyet: Onun açıkladığı hükümlere teslim olmaktır. 

2- Muhabbet: Hz Peygamber’i sevmektir. 

3- Sünnete Uymak: Hz Peygamber’in bize bıraktığı sünnetlerine uymaktır. 

 

9-  KUR’AN’A KARŞI GÖREVLERİMİZ 
 

1- Okumak: Kuran’ı Kerim’i sürekli olarak okumalıyız. 

2- Anlamak: Okuduğumuz ayetleri anlamamız gerekir. 

3- Yaşamak: Okuyup anladığımız Kuran’ı Kerim’i hayatımıza uygulamamız gerekir. 

 

10-  İNSANA KARŞI GÖREVLERİMİZ 
 

1- Karşılaştığında selam verir. 

2- Davetine icabet eder. 

3- Aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamükallah der. 

4- Hastalandığında ziyaretini yapar. 

5- Öldüğünde cenazesinin ardından yürür. 

6- Kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sever.” 

 

11- OLUMLU DAVRANIŞLAR 
 

a- ADALET: Herşeyi yerli yerine koymak, her hakkı sahibine vermektir. 

Ayet: "Daima âdil davranın. Muhakkak ki Allah, âdil davrananları sever.” 

Hadis: Güçsüzlerin hakkının güçlülerden alınmadığı bir toplumu Allah nasıl temize çıkarır?!” 

 

b- İFFET: Haramdan, güzel olmayan söz ve davranışlardan uzak durmaktır. Haya: Utanma duygusu demektir. 

Ayet:  

Hadis:  

 

c- AHDE VEFA: Sözünde durmak demektir. 

Ayet:  "Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha 

nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır." 

Hadis:  “Yâ Rabbi! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum." 

 

d- EMANETE RİAYET: Güvenilir olmak, emanete sahip çıkmak demektir. 

Ayet: “Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki) emanetlerinize de 

hainlik etmeyin.” 

Hadis: “Hiçbir kul, kıyamet gününde ömrünü nerede tükettiğinden, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazanıp 

nereye harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından hesaba çekilmedikçe bir adım dahi atamaz!” 

 

e- KANAATKARLIK: Payına razı olmak demektir. 

Ayet: “Yeryüzündeki bütün canlıların rızkı sadece Allah’a aittir...” 

Hadis: “Kanaatkar ol, o zaman insanların (Allah’a ) en çok şükredeni olursun. Kendin için istediğini insanlar için de 

iste, o zaman mü’min olursun.” 

 

f- Tevazu: Alçakgönüllü olmak demektir. 

Ayet: “Sana tâbî olan mü’minlere alçakgönüllü davran!” 

Hadis: “…Allah için tevazu gösteren kişiyi Allah ancak yüceltir.” 

 

g- MERHAMET VE ŞEFKAT: Şefkat ve acıma duygusuyla yapılan iyiliktir. 

Ayet: “…Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır…” 

Hadis: “… Merhametli olmayana merhamet edilmez." 
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h- CESARET: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven ve atılganlıktır. 

Ayet: “Zulme uğradıktan sonra, kendini savunup hakkını alan kimseye (ceza vermek için) bir yol yoktur. Ceza yolu 

ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir...” 

Hadis: “İnsanda bulunan huyların en kötüsü, aşırı cimrilik ve korkaklıktır.” 

 

i- MÜSAMAHA: Kolaylık göstermek, hatayı görmezden gelmektir. 

Ayet: “Dinde zorlama yoktur.” 

Hadis: “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” 

 

j- KADİRŞİNASLIK: Kıymet bilmek demektir. 

 

12- OLUMSUZ DAVRANIŞLAR 
 

a- YALAN: Bir konuda gerçeğe aykırı bilgi vermektir. 

Ayet: “…Yalan sözden sakınınız”, “Ey İman edenler! Allah tan korkun ve doğru söz söyleyin...” 

Hadis: “Münafığın üç belirgin özelliği vardır: Yalan söyler, emanete hıyanet eder ve sözünde durmaz.” 

 

b- GIYBET: Bir kimsenin aleyhinde incitici, küçültücü ve alay ifade eden sözler sarf etmektir. 

Ayet: “Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. 

Hadis: “Kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter.” 

 

c- İFTİRA: Bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmek anlamındadır. 

Ayet: “Mü’min erkekleri ve mü’min kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah 

yüklenmişlerdir.” 

Hadis: “Size büyük günahların en büyüklerinden haber vereyim mi? Onlar: Allah’a ortak tanımak, ana babaya 

itaatsizlik ve yalancı şahitliktir” 

 

d- HASET: Bir kimseyi sahip olduklarından dolayı kıskanmak, çekememektir. 

Ayet:  “Haset ettiği zaman hasetcinin şerrinden sabahın Rabbi’ne sığınırım.” 

Hadis: “Müslüman müslümanın kardeşidir.”  

 

e- SUİZAN: Kesin bilgiye sahip olmadan tahmine göre konuşmak, fikir yürütmek, itham etmek ve bilgi vermektir. 

Ayet: “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.” 

Hadis: “Zandan sakının. Çünkü zan sözün en yalanıdır.” 

 

f- HIRSIZLIK: Bir kimsenin kendisine ait olmayan bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni ve haberi olmadan almasına 

denir. 

Ayet:  “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret 

yapmanız ise elbette meşrudur." 

Hadis: “Kim mü’mine zarar verirse Allah da onu zarara uğratır. Kim de mü’mine meşakkat verirse, Allah da ona 

meşakkat verir.” 

 

g- HİLE YAPMAK: İnsanın yalan söylemesi, başkalarını aldatması, dürüst davranmamasıdır. 

Ayet: “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin. 

Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” 

Hadis: “Bizi aldatan bizden değildir.” 

 

h- İSRAF: Herhangi bir işte normal olan sınırı aşmaktır. 

Ayet: "Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.” 

Hadis: “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah Teâlâ, 

nimetinin eserini (görüntüsünü) kulunun üzerinde görmek ister.” 

 

i- ÖFKE VE ŞİDDET: Engellenme, incinme veya acı veren bir durum karşısında kişinin kızgınlık duyması, hiddetlenmesidir. 

Ayet: "Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, 

iyilik edenleri sever." 

Hadis: “Allah’ım, Öfkenden ve öfkeni beni kuşatmasından, senin rızanın karanlıkları aydınlatan, dünya ahiret 

işlerini düzene koyan nuruna sığınıyorum” 

 

j- YETİMİ HOR GÖRMEK: Anne babası ölmüş çocukların korunmasına islam dini büyük önem verir. 

Ayet: “Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa!” 

Hadis: “Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler, muhakkak ki karınlarını ateşle doldurmuş olurlar. Zaten onlar 

alevlenmiş ateşe gireceklerdir.” 

 


