
DERS

SINIF

ÜNİTE

Materyal Tasarım:   İsmail YURT   Mevlüt KESMAN   Mustafa SARI
Son Güncelleme: 18 Aralık 2018 Salı 

1
Bu döküman Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından DÖGEP kapsamında 
Mevlüt KESMAN kordinatörlüğünde açılan Pendik Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
Materyal Geliştirme Atölyesi PENDKAB tarafından üretilmiştir.

Önemli Kavramlar
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

 / İnfak :  Kelime olarak “harcama yapmak” anlamına gelir. Müs-

lümanın Allah’ın rızasını kazanmak için sahip olduğu mallardan 

Yüce Allah'ın emrettiği şekillerde harcama yapması, bağışta 

bulunmasıdır. Malını Allah yolunda harcamak demektir. 

 / Ensar: “Yardım edenler, yardımcılar" demektir. Mekkeli Müslü-

manlara yardım eden Medineli Müslümanlara denir.

 / Sadaka: (Maddi ve manevi iyilik)  Bir Müslümanın Allah’ın rıza-

sını kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamına denir. 

Allah rızası için yapılan her türlü iyilik, güzel iş ve davranışa 

denir.

 / Sadaka-ı Cariye: (Sürekli sadaka) İnsan öldükten sonra da 

sevabı devam eden sadaka demektir. İnsanlara sürekli fayda 

sağlayacak işler ve eserler yapmaktır.

 / Fıtır Sadakası (Fitre): Fıtır sözlükte; yaratılış, Ramazan’ın 

sona ermesi ve iftar vakti orucun açılması gibi anlamlara gelir. 

Temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, nisab miktarı kadar malı 

bulunanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kimse-

ler için Ramazan ayında verdikleri vacib sadakaya denir. Mâli 

ibadettir. 

 / Zekât:  “Artma, çoğalma, arınma(temizlenme) ve bereket” an-

lamlarına gelir. Zekât, zengin Müslümanların yılda bir kez ma-

lının veya parasının belli bir miktarını Allah rızası için ihtiyaç 

sahiplerine vermesidir.

 / Nisap miktarı (Dinen zenginlik ölçüsü): Yeme, içme, giyin-

me, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dışında en 

az 85 g altın veya ona eş değer mal ya da paraya sahip olmaktır.

 / Nisap: Bazı mali ibadetleri yerine getirebilmek için Allah ve Re-

sulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne 

nisab denir.

 / Temel İhtiyaç: Bir Müslümanın kendisi ve ailesinden bakmakla 

yükümlü olduğu kimselerin bir yıllık yeme, içme, barınma, giyin-

me, sağlık, eğitim, ulaşım gibi giderleridir.

 / Öşür : Toprak ürünlerinden alınan zekâta denir.

 / Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden Mekkeli Müslüman-

lara denir.

 / Düşkünler/Miskinler: Hiçbir malı veya geliri bulunmayan çok 

zor durumda olan kimselere denir.

 / Vakıf: İslam’a göre helal kabul edilen mallardan faydalanma 

hakkını Allah’ın rızasını umarak toplumun kullanımına veren ha-

yır kurumuna denir. 

 / Maûn: Yardım ve zekât anlamlarına gelir. Kur'an-ı Kerim'in 107. 

suresi olup, 7 ayetten oluşmaktadır. Bu surede Müslümanlar 

yardımlaşmaya teşvik edilirken, tüm ibadetleri ihlas ve samimi-

yetle yapılması istenmektedir.

 / Medyen: Ticaret yolları üzerinde kurulmuş önemli bir şehirdir. 

Hz. Şuayb Medyen halkına gönderilmiş bir peygamberdir.  

 / Riya: İşlerinde, söz ve davranışlarda gösteriş yapmaya; bir iyi-

liği veya güzel bir davranışı Allah rızası için değil de insanların 

beğenisi için yapmaya riya denir. Bu davranışta bulunan kimse-

ye riyakâr denir.

 / Hz. Şuayb: Yüce Allah’ın Medyen halkına gönderdiği peygam-

berdir. 

 / Merhamet: Acıma duygusu. Bir insanın veya başka bir canlının 

karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntüdür.
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