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ÜNİTE

III. ÜNİTE - DİN VE HAYAT

//

Din: Akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğ-

Önemli Kavramlar
//

ruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar
bütününe denir.

//

Birey(Fert, Kişi): Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal,

şılığı verilen ücret" anlamlarına gelir. Dinin ve hukuk düzeninin
kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıklara hak denir.

//

iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her
birine denir. Kendine özgü nitelikleri olan ve bunları yitirmeden
bölünemeyen tek varlık.

//

mi bir terim olarak ise; dünyada kazandığı sevapların ahiretteki
hesaplaşmada, haksızlık yaptığı kimselere dağıtılması sonucu,
elinde sevap kalmayan ve cehennemlik durumuna düşen kimseye denir.

//

//

Fıtrî: "Doğuştan gelen, yaratılıştan olan" anlamlarına gelir.

//

Hanif: Şirkten, batıl inançlardan ve yanlış fikirlerden uzak durup Allah’ın birliğine inanan; İslâm inancına sıkı ve samimi olarak bağlanan anlamlarına gelmektedir. Hz. İbrahim'in dininden
olanlar.

//

//

//

//

Arkeoloji: Kazı bilimine denir.

//

Akıl: Düşünme, anlama ve kavrama gücüne denir. Sadece in-

Tahrif: Saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma ve bozulma anlamına gelir.

Musibet: "Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey" gibi anlam-

//

Hurafe: İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din
gibi algılanan hususlara denir.

mayacak işler yapmayı sağlayan akıl demektir. Sağduyu sahibi
olan anlamına da gelir.

lara gelir. İnsanın başına gelen felaket veya sıkıntı veren şeylere denir.

Bid’at: "Sonradan olan, sonradan ortaya çıkan şey" demektir.
Dinde dayanağı olmayan ve sonradan ortaya çıkan yaklaşımlara, inançlara ve amellere denir.

madığına inanmaktır.

//

İsraf: Para, zaman, emek vb. şeyleri gereksiz yere (boşa) harcamak, savurganlık ve tutumsuzluk.

Tevhid inancı: Allah’ın bir olduğuna, eşi, benzeri ve ortağı ol-

Aklı Selim: Doğru karar verebilen, yanılmayacak, pişman olun-

Rüşvet: Yetkili şahıs ve makamlara hakkı olmayan bir şeyi vermek, özel çıkar sağlamak demektir. Yaptırılmak istenen bir işte
yasa dışı kolaylık ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal
veya para olarak sağlanan çıkar.

//

//

İffet: Haramdan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınmak;
yeme, içme ve diğer bedeni istekler konusunda ölçülü olmak,
aşırı istekleri kontrol ederek dinî emirler çerçevesinde muhafaza etmek demektir.

Fıtrat: "İnsanın doğuştan sahip olduğu ahlak, huy, karakter ve
tabiat" gibi anlamlara gelir. Allah’ın, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması.

//

Müflis: "İflas etmiş, elindekileri kaybetmiş kişi" demektir. İsla-

Toplum: Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü,
insan topluluğu, cemiyet.

//

Hak: "Gerçek, doğru, gerçeğe uygun, adalet, pay ve emek kar-

//

Kıssa: Ders çıkarılması gereken olay demektir. Kur’an’da geçmiş bazı toplumlarla ve peygamberlerle ilgili anlatılan, ibret ve
öğüt veren yaşanmış olaylara denir.

//

Asr: Zaman, çağ, ikindi vakti gibi anlamlara gelir.

sanda var olan; yararlı ile zararlıyı, iyi ile kötüyü ayırt edebilme
yeteneğidir.

//

Ümmet: "Topluluk, cemaat, millet ve nesil" gibi anlamlara gelir.
Din ve inanç birliği temelinde bir araya gelen ve aynı peygambere bağlanan insanlar topluluğuna denir.
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