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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

Neler Öğreneceğiz? 

1. İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 
2. Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: İhsan 
3. Allah İçin Samimiyet: İhlas 
4. Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: Takva 
5. Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim 
6. Allah Yolunda Mücahede: Cihat 
7. İyi, Doğru ve Güzel Davranış: Salih Amel 
8. Kur’an’dan Mesajlar: Kehf Suresi 107-110. Ayetler 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

“Allah hidayet 
versin” ifadesinde 
geçen hidayet 
kavramından ne 
anlıyorsunuz? 

https://dogm.meb.gov.tr/               
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
• Hidayet; güzel ve yumuşak bir 

şekilde yol göstermek demektir. 
 

https://dogm.meb.gov.tr/               
http://dkab.meb.gov.tr/ 

1. İslam’ın Aydınlık Yolu: Hidayet 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Hidayet; Allah’ın insanlara dünya ve 
ahirette huzurun kaynağı olan yolu 
göstermesidir. 
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Allah, insan 
hidayete ersin 

diye ona akıl ve 
irade vermiş ve 
onu vahiy ile 

desteklemiştir. 

Hidayeti 
veren 

Allah'tır. 

Hidayet, günahlarla iç 
içe bir hayat yaşayan 

bir kimsenin 
günahları terk etmesi 
ve yaşantısını Allah’ın 

rızasına uygun bir 
hâle getirmesidir. 

Hidayet, 
Müslüman 

olmayan bir 
kimsenin İslam 
dinine girmesi 
anlamına da 
gelmektedir. 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Hidayetin zıddı ise dalalettir.  
 

• Dalalet “doğru yoldan sapmak, haktan yüz 
çevirip batıla yönelmek, ilahî buyruklara aykırı 
davranmak” anlamlarına gelir. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Allah insana akıl ve irade vermiştir. Hayrı şerden, hakkı 
batıldan ayırma kabiliyeti bağışlamıştır.  
 

• Kitap ve peygamber göndermek suretiyle de hidayet ve 
dalalet yollarını açıklamıştır. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Akıl ve irade verilen insan hidayete veya dalalete 
yönelmede serbest bırakılmıştır. 
 

• Bununla birlikte Yüce Allah, kullarının dalaletini değil 
hidayetini ister. 
 

• Bu yüzden insan, iman edebilecek bir fıtratta yaratılmıştır.  
 

• Eğer insan bu fıtrat üzere yürümez, küfür ve sapkınlığa 
yönelirse dalalete düşmüş olur. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Yüce Allah’ın rahmeti ve lütfu gereği seçtiği 
peygamberler ve gönderdiği vahiyler, kulların 
hidayetine bir vesiledir. 
 

• İnsana düşen görev; Allah’ın gönderdiği kitaba ve 
elçisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) uymak, Allah’tan 
hidayet istemektir. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

Rabbimiz buyuruyor ki: 
• “İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir hidayet 

rehberidir.” 
(Bakara suresi, 2. ayet.) 

 

• “Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, 
isterse nankör.” 

(İnsan suresi, 3. ayet.) 
 

 

• “Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize 
tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin.” 

(Âl-i İmrân suresi, 8. ayet) 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Allah’ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de 

hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber 
bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni 
de himaye et.”  
 

(Tirmizî, Vitr, 10) 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

Allah’ın varlığını her 
an hissederek 
yaşamak sizce insan 
davranışlarına nasıl 
yansır? 

https://dogm.meb.gov.tr/               
http://dkab.meb.gov.tr/ 

???



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• İhsan sözlükte “iyilik etme, iyi ve güzel 
davranma, bağışlama, ikram etme” 
anlamlarına gelir.  
 

• Dinî kavram olarak ise ihsan; insanın 
daima Allah’ın huzurunda olduğunu 
bilmesi ve O’nu görüyor gibi yaşamasıdır.  

2. Allah’ı Görüyormuşçasına Yaşamak: 
İhsan 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

https://dogm.meb.gov.tr/               
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İHSAN 
Kişinin kulluk 

görevini yerine 
getirirken Allah’ın 
kendisini her an 

gördüğünü bilerek 
bilinçli ve dikkatli 

yaşamasıdır.  

Gerek ibadetlerin 
gerekse sosyal 
hayattaki bütün 

davranışların Allah 
rızası için güzel bir 

şekilde yerine 
getirilmesidir. 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Allah’ı her an görüyormuş gibi 
yaşayan müminler, Kur’an-ı Kerim’de 
“muhsin” olarak isimlendirilmiş ve 
onlardan övgüyle bahsedilmiştir. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

Kur’an-ı 
Kerim’de 

muhsinlerin 
özellikleri 

Sabretmek Aşırılıklardan 
sakınmak 

Kararlı 
ve 

cesur 
olmak 

Güzel söz 
söylemek 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

Her an Yüce Allah’ın 
huzurunda olduğunun 

bilinciyle davranışta bulunur. 

Bütün amellerini 
samimiyetle yerine 
getirmeye çalışır. 

Allah’ın hoşlanmadığı 
kötü söz ve fiillerden 

kaçınır. 
Gurur ve kibre kapılmadan 

çevresindeki tüm insanlara karşı 
alçak gönüllü, kibar ve saygılı 

olur.  

Yaptığı işleri en güzel 
şekilde yapmak için gayret 

gösterir. 

İhsan ile hareket 
eden bir 
Müslüman 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• İhsan, insana ince bir düşünce ve hassasiyet 
duygusu kazandırır.  
 

• İnsanı saflaştırır, arındırır ve her an Rabbinin 
huzurunda olma duygusuyla olgunlaştırır.  
 

• İhsan, bütün amellerin ihlas ve samimiyetle yerine 
getirilmesini sağlar. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Allah şüphesiz adaleti, ihsanı (iyilik yapmayı), yakınlara bakmayı emreder; 

hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasaklar. Tutasınız diye size öğüt verir.” 
 

(Nahl suresi, 90. ayet.) 
 

• “Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da ihsanı (iyi 
davranmanızı) kesin bir şekilde emretti. 

(İsrâ suresi, 23. ayet.) 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “…İhsan, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. 

Sen O’nu görmesen de O seni görüyor.”  
 

(Buhârî, İmân, 37.) 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

“Ya olduğun gibi 
görün ya da 
göründüğün gibi ol” 
sözünden ne 
anlıyorsunuz? 
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• İhlas sözlükte “samimiyet, 
içtenlik ve karşılıksız sevgi” 
anlamlarına gelir.  
 

• Dinî kavram olarak ise ihlas; 
insanın bütün söz, davranış, 
inanç ve ibadetlerinde 
yalnızca Allah’ın rızasını 
gözetmesidir. 

3. Allah İçin Samimiyet: İhlas 
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İhlas 

Allah’a ve resulüne gönülden inanmaktır.  

Kullukta hiçbir şeyi Allah’a ortak 
koşmamaktır.  

Allah'ın emir ve yasaklarının 
dışına çıkmamaktır. 

 

Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya 
çalışmaktır. 

İkiyüzlülük ve gösterişten 
uzaklaşmak, samimi ve mütevazı 

olmaktır.  
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
• İbadetlerin kabul olmasının ilk şartı, 

onları Yüce Allah’ın emrettiği şekilde 
yerine getirmek, ikinci şartı ise ihlas ve 
samimiyetle yapmaktır.  
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
• İbadetlerin her türlü gösteriş, menfaat ve çıkar beklentisinden uzak; 

yalnızca O'nun rızasını gözeterek yapılması gerekir. 
 

• İhlas ve samimiyetle yapılan dualar, Allah katında makbul olan 
dualardandır. 
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• İhlas ve samimiyet, ibadetlerimizde olduğu gibi insanlarla 
olan ilişkilerimizde de önemli bir yere sahiptir. 
 

• Mümin, güvenilirlik vasfını içten ve samimi davranışlarla 
ortaya koyabilir. 
 

• İhlas ve samimiyet olduğu müddetçe sosyal ilişkilerde 
doğallık ve dürüstlük hâkim olur. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• İhlasın zıddı ise riyadır.  
 

• Riya sözlükte “gösteriş, iki 
yüzlülük, özü sözü bir olmama” 
gibi anlamlara gelir.  

https://dogm.meb.gov.tr/               
http://dkab.meb.gov.tr/ 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Riya, dinî terim olarak Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri 
ve güzel davranışları, insanlara gösteriş ve çıkar sağlamak için 
yapmaktır.  
 

• İbadetlere ve davranışlara riya karıştırmak, yapılan işin Allah 
katında değersiz hâle gelmesine sebep olur. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “…Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah’a ibadet et.” 

 
(Zümer suresi, 2. ayet.) 

 

• “Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde malını 
insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa 
kakmak ve incitmek suretiyle boşa gidermeyin…” 

(Bakara suresi, 264. ayet.) 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Şüphesiz ki, Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza 

bakmaz; lâkin kalplerinize ve amellerinize bakar.”  
 

(Müslim, İmâre, 10.) 
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Sizce Yüce 
Allah'a olan 
bağlılık ve 
saygı nasıl 
gösterilir? 
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4. Allah’ın Emir ve Yasaklarına Riayet: 
Takva 

Bilinçli davranma, uyanık ve dikkatli olma, 
sakınma anlamlarına gelir. 

Yüce Allah’a iman edip dinin emir ve yasaklarına 
uyarak Allah’a karşı gelmekten sakınmaktır. 

Sözlük 
anlamı 

Terim 
anlamı 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Takva sahibi müminlere, müttaki denir. 
 

• Müttaki bir Müslüman günahlardan 
kaçınır ve büründüğü takva elbisesi ile 
her türlü kötülükten korunmaya çalışır. 
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• Takva, günah işlemeyi önleyen bir 
koruyucu olarak kabul edilir.  
 

• Takva, ruhumuzun kötü duygularını 
örter ve ruhumuzu süsler.  
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Takva 
İnsanın 

küfürden ve 
şirkten nefsini 
korumasıyla 

başlar.  

Haramlardan 
kaçınıp, küçük 
günahları terk 
ederek farzları 

yerine getirmekle 
gelişir.  

Müminin, bütün 
benliği ile Yüce 

Allah’a yönelmesi, 
kalbinden Allah’ın 
dışındaki her şeyi 
çıkarması ve her 

anını ibadet 
bilinciyle 

yaşamasıyla tamam 
olur. 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

Allah yolunda 
canıyla malıyla 

cihat eder. 

Sözüne 
sadık ve 
adildir. 

Dürüsttür. 

Hatasında 
ısrar 

etmez. 

Öfkesine 
hâkimdir. 

Affedicidir. 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Şüphesiz Allah, takva sahipleri ve iyilikte bulunanlarla beraberdir.” 

 
(Nahl suresi, 128. ayet.) 

 

• Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır 
(takva sahiplerinizdir)…” 

(Hucurât suresi, 13. ayet.) 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 
• “Nerede olursan ol, takvalı ol. (Allah'a karşı sorumluluğunun 

bilincinde ol)…" 
(Tirmizî, Birr, 55.) 

 
• “Helal belli, haram da bellidir. Fakat ikisi arasında şüpheli şeyler 

de vardır. Bu nedenle şüphelerden korunan, dini temiz tutmuş 
olur. Şüphelere düşen harama da düşer. Koruluğun kenarında 
koyun otlatan çobanın koyunlarının her an koruluğa girme 
ihtimali vardır. Haberiniz olsun her melikin bir koruluğu vardır. 
Allah’ın koruluğu da haramlardır.” 

(Buhârî, İman, 39.) 
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“Doğru yolda 
olmak” 
deyiminden 
neler 
anlıyorsunuz? 
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• Sırat-ı müstakim ifadesi, “yol” anlamına gelen sırat kelimesi ile “doğruluktan 
şaşmayan” anlamına gelen müstakim kelimelerinin birleşiminden oluşur.  

5. Dosdoğru Yol: Sırat-ı Müstakim 

https://dogm.meb.gov.tr/               
http://dkab.meb.gov.tr/ 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Sırat-ı müstakim kavramı, Allah’ın gösterdiği dosdoğru yol yani İslam dini 
için kullanılır.  
 

• En doğru yol, Kur’an-ı Kerim’in emirlerinin ve koymuş olduğu ahlaki 
ilkelerin Hz. Peygamber’in yaşadığı biçimde yaşamaktır. 
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• Allah'a ve ebedi mutluluğa ulaştıran İslam Müslümanları 
“orta (dengeli, örnek) ümmet” olarak tanımlar. 
 

• Yüce Allah, Müslümanlara ifrat ve tefritten korunarak 
doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmayı başaran 
dengeli bir toplum olmalarını emretmektedir. 
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• Müslümanlar, kıldıkları namazların her rekatında Fâtiha 
suresini okuyarak Allah’tan kendilerini sırat-ı müstakime 
ulaştırmasını dilerler. 

https://dogm.meb.gov.tr/               
http://dkab.meb.gov.tr/ 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “(Rabbimiz) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna...” 

 
(Fatiha suresi, 6-7. ayetler.) 

 

• "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." 
(Hûd suresi, 112. ayet) 

 

• "Rabbimiz Allah’tır’ deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine 
melekler şu müjdeyle inerler: ‘Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan 
cennetle sevinin!" 

(Fussilet suresi, 30. ayet.) 
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Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Allah’a iman ettim de ve sonra dosdoğru ol.” 

 
(Müslim, İman, 13.) 
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Ailenize, ülkenize 
veya bütün canlılara 
kötülük yapıldığını 
görseydiniz nasıl 
mücadele ederdiniz? 
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6. Allah Yolunda Mücahede: 
Cihat 

Söz ve fiille bütün kuvvetini 
harcayarak çalışma, yorulma, aşırı 

gayret etme anlamına gelir.  

İslam dininin insanlığın huzuru ve 
güzelliği için koymuş olduğu 
ilkelere uygun davranmak 

amacıyla çalışmak ve çabalamak 
demektir. 

Sözlük 
Anlamı 

Terim 
Anlamı 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Cihat; nefsine ve şeytana karşı verdiği 
mücadele ile içindeki kötü duygu ve 
düşünceleri yenme çabasıdır.   

 
• Bununla birlikte Allah yolunda savaşmak 

da cihat kavramının anlamları arasındadır. 
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İman 
edip 
salih 
amel 
işlemek 

Fitne ve 
fesadı 
önleyip 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Cihadın bir çeşidi olan savaş, ancak zorunlu hâllerde başvurulan bir durumdur. 
 

• Kur’an-ı Kerim’de bu durum kıtal/mukatele kelimesiyle ifade edilmektedir. 
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• Cihat, aynı zamanda insanın iç dünyasını eğiterek güzelleştirme ve 
zenginleştirme çabasıdır.  
 

• Bu amaçla insanın Hz. Peygamber’i örnek alarak yapmış olduğu her türlü 
gayret yani mücahede de cihattır. 
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• İrşat, dinî emirleri öğrenip ona göre 
yaşamak ve başkalarına öğretmektir. 
 

• İyiliği emredip kötülükten sakındırmaya 
çalışmak emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-
münker kavramıyla ifade edilir ve bu 
kavram cihat tanımının içinde yer alır. 
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• Cihadı sadece silahlı 
mücadele (kıtal-
mukatele) ile 
sınırlandırmak doğru 
değildir.  

• Buna rağmen 
Müslümanlar; din, 
vatan, namus, can ve 
mallarını düşmanlara 
karşı korumak zorunda 
kalabilirler.  
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• Çanakkale Savaşı, 
Kurtuluş Savaşı ve 15 
Temmuz darbe girişimi 
gibi vatan savunmasının 
gerektiği zamanlar 
yaşanmıştır.  

• İşte böyle zamanlarda iç 
ve dış düşmanlarla 
mücadele etmek her 
vatandaşın görevidir ve 
bağımsızlık açısından 
oldukça önemlidir. 
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• Politik, teknolojik, ekonomik ve psikolojik 
savaş gibi farklı yöntemlerle de cihat 
yapılmaktadır.  
 

• Müslümanların bu alanlarda çalışmalarda 
bulunması son derece önemlidir ve her 
Müslümanın görevidir. 
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• Allah’ın bir emri olan cihat; dünya menfaati gözetmeksizin sırf Allah’a ibadet 
anlayışıyla yerine getirilmelidir.  
 

• Kişi nefsin kötülüklerine karşı mücadele etmedikçe, arzu ve isteklerini bir kenara 
bırakarak Allah’a itaat etmedikçe gerçek bir cihat yapmış sayılmaz.  
 

• Cihat, Allah yolunda çaba harcarken, hiçbir şeyden çekinmeden maddi manevi 
her türlü imkânı seferber ederek yapılmalıdır. 
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• Allah yolunda cihat edene mücahit denir. 
 

• Allah yolunda veya O’nun korunmasını emrettiği 
kutsal değerler olan din, vatan, namus, mal ve can 
güvenliği için mücadele ederken hayatını feda 
etmeye şehadet; bu uğurda canını verenlere ise 
şehit denir. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Öyleyse artık inkârcılara boyun eğme, bu Kur’an’la onlara karşı bütün gücünle 

mücadeleni sürdür.” 
(Furkân suresi, 52. ayet.) 

 

• “Size karşı savaşanlarla siz Allah yolunda savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü 
Allah aşırı gidenleri sevmez.” 

(Bakara suresi, 190. ayet.) 
 

• “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz 
bilemezsiniz.” 

(Bakara suresi, 154. ayet.) 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihat edin.” 

 
(Müslim, İman, 13.) 
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İyi ve faydalı iş 
denince aklınıza 
neler gelmektedir? 
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7. İyi, Doğru ve Güzel Davranış: 
Salih Amel 

İyi, güzel, yararlı iş ve davranış anlamına gelir.  

Allah’ın rızasına ermek için inanç, ibadet ve 
ahlakla ilgili konularda yapılan her türlü 
güzel iş ve davranışa salih amel denir.  
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Sözlük 
Anlamı 

Terim 
Anlamı 



3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

• Kur’an’da iman ile salih ameller arasında kuvvetli bir bağ 
kurulmuştur.  
 

• İmanın zikredildiği bir çok yerde peşinden salih ameller 
işlemek gerektiği emredilmiştir. 
 

• İman edip salih amel işleyenlerin kurtuluşa ereceğini 
bildirmiştir. 
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• Allah’ın emrettiği ibadetleri yerine getirmek salih amel olduğu gibi;  
 
 İyiliği emredip kötülükten men etmek,  
 Bir kimseye yardım etmek,  
 Yoldaki bir engeli kaldırmak,  
 Bir işi en güzel şekilde yapmak,  
 İlim öğrenmek gibi birçok iyi davranış da salih amel olarak kabul edilir.  
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• Toplumda salih ameller arttıkça 
sevgi, saygı, karşılıklı güven ve 
dayanışma duyguları artar.  
 

• Yüce Allah’ın kullarından istediği 
salih amelleri hayatının merkezine 
koyan insan, hem dünyasını hem de 
ahiretini kurtarmış olur. 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Asra yemin ederim ki, insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip dünya 

ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı 
tavsiye edenler başkadır.” 

(Asr suresi) 
 

• “İman edip salih ameller işleyenlere gelince insanların en hayırlısı onlardır. 
Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır...” 

 
(Beyyine suresi, 7-8. ayetler.) 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Üç şey ölüyü mezara kadar takip eder; ikisi geri 

döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. 
Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır.” 
 

(Buhârî, Rikâk, 42.) 
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8. Kur’an’dan Mesajlar: 
Kehf Suresi 107-110. Ayetler 
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3. ÜNİTE / KUR’AN’DA BAZI KAVRAMLAR 

107. “İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler 
(salih amel) yapanlara gelince, onlar için de konak 
olarak Firdevs cennetleri vardır.  
 
108. Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak 
istemezler.  
 

(Kehf suresi, 107-108. ayetler.) 
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109. De ki: ‘Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa 
ve bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi rabbimin 
sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi.’  

 
110. De ki: ‘Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki 
bana, ilahınızın, sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık 
her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve ahirete 
yararlı iş (salih amel) yapsın ve Rabbine kullukta hiçbir 
şeyi ortak koşmasın.’” 
 

(Kehf suresi, 109-110. ayetler.) 
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• 107. ayette;  
 
 Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya gayret edip amellerini O’nun emirleri 

doğrultusunda ve rızasına uygun biçimde gerçekleştirmeye çalışanların 
Firdevs cennetlerine yerleştirilecekleri ve orada ebedî kalacakları 
bildirilmektedir. 
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• Ayette geçen Firdevs cenneti 
“bahçelerin en iyisi, ortası, en 
güzel yeri, üzüm bağı, 
ağaçları sık ve çeşitli olan 
veya etrafı çevrili olan bahçe” 
anlamına gelmektedir. 
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• 109. ayette; 
 
 "Rabbimin sözlerinden" maksat, 

O’nun ilim ve hikmetidir.  
 

 Yüce Allah’ın ilim ve hikmeti 
sonsuz ve sınırsızdır; denizler ise 
büyüklüğüne rağmen sonlu ve 
sınırlıdır. 
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• 110. ayette; 
 
 Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüne dikkat çekilmekle 

birlikte onun Allah’tan vahiy aldığı da belirtilmiştir.  
 

 Ona vahyedilenlerden biri de bütün insanların ilahının bir tek ilah olduğu 
gerçeğidir.  
 

 İslam’a göre en büyük günah, Yüce Allah’a ortak koşmaktır yani Allah ile 
birlikte başka varlıkların da ilah olduklarını kabullenmek ve onlara kulluk 
etmektir. 
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Ünitemizi Değerlendirelim 

1. Kur’an-ı Kerim’de geçen ihsan ve salih amel kavramları hakkında bilgi veriniz. 
2. İbadet ve davranışların Allah katında değerli olabilmesi için kişinin dikkat 

etmesi gereken hususlar nelerdir? 
3. Cihat kavramını örneklerle açıklayınız. 
4. Salih amel ne demektir? 
5. İslam'ın sırat-ı müstakim olması ne anlama gelmektedir? 
6. Takva kavramını ve önemini açıklayınız. 
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1.  I. Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker. 
 II. İnsanları İslam’a davet etmek. 
 III. Gerektiğinde dini ve vatanı için düşmanla savaşmak. 
 IV. Ülkesinin güçlenmesi için ilmî alanda çalışmalar yapmak. 
Verilen davranışlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? 
A) İhlas 
B) İhsan 
C) Cihat 
D) Takva 
E) Hidayet 

Cevaplayalım 
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2. İslam dininin her türlü aşırılıktan uzak, adaletli, dengeli bir inanç, 
yol ve yaşam biçimi olmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) İhsan 
B) Cihat 
C) Takva 
D) Salih amel 
E) Sırat-ı müstakim  
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3. Yüce Allah’ın, insana dünya ve ahirette huzurun kaynağı olan yolu 
göstermesi; günahlarla iç içe bir hayat yaşayan kimsenin günahları terk ederek 
yaşantısını İslam’a uygun hâle getirmesi; ayrıca Müslüman olmayan bir 
kimsenin İslam dinine girmesi anlamlarına gelmektedir. 
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 
A) İhlas  
B) İhsan 
C) Hidayet  
D) Salih amel 
E) Sırat-ı müstakim  
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4. "…Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun; (başka) yollara 
sapmayın; sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız 
için Allah bunları size emretti.” (Enam suresi 153. ayet.) 

Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisinden 
bahsedilmektedir? 
A) Takva-Cihat 
B) Sırat-ı müstakim-İhlas  
C) Sırat-ı müstakim-Takva 
D) Salih amel-Hidayet 
E) İhlas-İhsan  
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5. Hz. Peygamberimizin, "Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etmek." 
olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) İhlas 
B) İhsan 
C) Cihat 
D) Takva 
E) Hidayet 
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