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Din ve Hayat

ÖZET
Dinin birey ve toplum hayatındaki yeri ve önemini öğrendik.
Din, birey ve toplumu iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar.
İnsanların barış ve huzur içinde yaşamalarını ister. Din, emirler, tavsiyeler ve öğütlerle insanın bireysel ve toplumsal hayatını kendi yararına olacak şekilde düzenler.
Din, bireyin bir varlığa sığınma ve bağlanma ihtiyacını giderir. İnsanı, dünya ve
ahiret mutluluğuna yöneltir. Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir.
Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
İslam dininin temel gayesinin neler olduğunu öğrendik.
İslam dininin temel gayesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.
Bu konu ile ilgili bir ayette Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurur: “Allah esenlik yurduna
çağırıyor. Dileyene (mutluluğa ulaştıracak) doğru yolları gösteriyor.” (Yûnus suresi,
25. ayet.)
İslam dininin gayelerinden biri de insanın temel haklarının korunmasıdır. Bu
haklar doğuştan olup herkesin sahip olduğu haklardır. İslam’ın korunmasına önem
verdiği temel haklar; can, nesil, akıl, mal ve dinin korunmasıdır.
Canın korunması İslam dinine göre en temel haktır. İslam bireyin yaşama hakkını
henüz anne karnında iken güvence altına almıştır. İslam’a göre insan hayatı kutsaldır.
Bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bir cana kıymak ise bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir günah olarak değerlendirilmiştir.
Neslin korunması sağlıklı bir aile kurmakla mümkündür. Bu nedenle İslam dini,
aile kurumunun temeli olan nikâh üzerinde önemle durmuştur. Kur’an-ı Kerim’de
evlilik ve aile ile ilgili kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir. Bu nedenle akla zarar veren içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin
kullanımını yasaklamıştır.
Malın korunması; mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve
tüketmek ile ilgili hakları kapsar. İslam’a göre herkes kendi imkân ve ölçüsünde
mülk edinme hakkına sahiptir.
Her bireyin çalışıp emek sarf ederek meşru yollardan elde ettiği mallarına sahip
çıkma ve kazandığı malı harcama hakkı vardır.
Dinin korunmasında gözetilmesi gereken en önemli husus, dini sağlam ve doğru
bilgi kaynaklarından öğrenmektir. İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetidir. Dinin korunması için doğru anlaşılması, doğru
anlaşılması için de temel kaynaklardan yararlanılması gerekir.
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Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatını öğrendik.
Hz. Yusuf (a.s.), kendisi gibi bir peygamber olan Hz. Yakup’un (a.s.) oğludur.
Hz. Yusuf (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden biridir. Kur’an-ı Kerim’de kendi adıyla anılan surede onun kıssası “kıssaların en güzeli” olarak nitelenir.
Hz. Yusuf’un (a.s.) annesi, kardeşi Bünyamin’i doğururken vefat etmişti. Bu sebeple Yusuf (a.s.) ve Bünyamin öksüz olarak büyümüşlerdi. Bu yüzden Hz. Yakup
(a.s.) bu iki yavrusuna daha fazla özen gösteriyordu. Diğer kardeşler bu durumu kıskanıyorlar hatta Hz. Yusuf’tan (a.s.) nefret ediyorlardı. Onu ortadan kaldırarak babalarının sevgisini tekrar üzerlerine çekmek istiyorlardı.
İlk başta onu öldürmeyi düşündüler ancak içlerinden birisi onu öldürmeyip kuyuya atmayı önerdi. Gezintiye çıktıkları bir gün onu kuyuya attılar. Yoldan geçen bir
kervan kuyudan su çekerek Hz. Yusuf (a.s.) kuyudan çıktı. Onu köle olarak sattılar.
Hz. Yusuf’u (a.s.) satın alan kişi Mısır’ın devlet adamlarından biriydi. Hz. Yusuf
(a.s.) burada kalırken uğradığı bir iftira nedeniyle hapse atıldı.
Yüce Allah (c.c.) tarafından kendisine rüyaların yorumu öğretilmişti. Mısır kralının gördüğü rüyayı yorumladı. Bu yorumu çok beğenen kral onu devlet yönetimine aldı. Çevre bölgelerde yaşanan kıtlık nedeniyle Mısır’dan erzak almaya gelen
kardeşlerini Hz. Yusuf (a.s.) tanıdı. Onlara kendini tanıttı. Onlar yaptıklarından dolayı
çok pişman olduklarını söyleyince Hz. Yusuf (a.s.) onları affetti. Anne ve babasını
Mısır’a davet etti ve hep birlikte burada yaşamaya başladılar.
Asr suresinin okunuşunu ve anlamını öğrendik.
Okunuşu
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Vel asr.
2. İnnel insane le fi husr.
3. İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.
Anlamı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1. Andolsun zamana ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).
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3.ÜNİTE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

2. İnsan, Yüce Allah (c.c.) tarafından bildirilen tevhid inancını benimsemeye yatkın olarak yaratılmıştır. İnsanlık tarihi
incelendiğinde, her dönemde ve her yerde inanan insan ve din gerçeği ile karşılaşılmıştır.
Bu metnin ana düşüncesi aşağıdaki
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
A) İhsan
B) Fıtrat
C) Takva
D) Adalet

3. I. İnsanın hayatını anlamlandırmak
II. Toplum hayatında sorunların çıkmasına engel olmak
III. İnsanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak
IV. İnsanı ve toplumu muasır medeniyet
seviyesine çıkarmak
Yukarıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biridir?
A) I
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B) II

C) III

D) IV

4. Aşağıdakilerden hangisi dinin bireysel
ve toplumsal faydaları arasında gösterilemez?
A) Sıkıntılara karşı insanın direncini
arttırması
B) İnsanları iyi ve güzel olan şeylere
yönlendirmesi
C) Toplumsal statünün belirginleşmesini sağlaması
D) Toplumun barış ve huzur içinde yaşamasına katkı sağlaması

HAYAT BOYU ÖĞRENME

1. Din hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Akıl sahibi insanlara hitap eder.
B) İlahi kurallar bütününden oluşur.
C) İnsanların mutluluğu amaçlar.
D) İnsanın maddi ihtiyaçlarından biridir.

5. •

Kan davalarının ve töre cinayetlerinin yasaklanması
• Düşman askeri de olsa kimseye işkence yapılmaması
• Kasten adam öldürmenin karşılığında kısas cezasının uygulanması
• Savaşta kadın, yaşlı çocuk ve din
adamlarının öldürülmesinin yasaklanması
Yukarıda verilenler İslam dininin korunmasını hedeflediği haklardan hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Neslin korunması
B) Canın korunması
C) Aklın korunması
D) Dinin korunması

Din ve Hayat
6. “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili
taşlar (putlar), fal ve şans okları birer
şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve
kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık
ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve
namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” (Maide
suresi, 90-91. ayetler.)
Bu ayetler İslam’a göre korunması gereken temel ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

8. Hz. Yusuf ’un (a.s.) hayatı Kur’an-ı Kerim’de aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Kıssaların en güzeli
B) Cennetin efendisi
C) Sabır timsali
D) En uzun kıssa

A) Neslin korunması
B) Dilin korunması
C) Aklın korunması

9. Hz. Yusuf ’un (a.s.) zindana atılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
HAYAT BOYU ÖĞRENME

D) Dinin korunması

7. Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Neslin korunması toplumun devamı
için bir zorunluluktur.
B) İslam dini neslin korunması kapsamında nikâha önem vermiştir.
C) Neslin korunabilmesi sağlıklı bir aile
kurmakla mümkündür.
D) Neslin korunması akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasıyla mümkün olur.

A) Hırsızlık yapması
B) İftiraya uğraması
C) Yalancı şahitlik yapması
D) Kralın emrini yerine getirmemesi

10. Asr suresinde dinî sorumlulukların temelini oluşturan ilkelerden bahsedilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden
biri değildir?
A) İman sahibi olmak
B) Salih amel işlemek
C) Kur’an’ı ezbere bilmek
D) İnsanlara hakkı tavsiye etmek
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