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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Neler Öğreneceğiz? 

1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir 

2. Allah (c.c.) Yaradandır 

3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir 

4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir 

5. Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter 

6. Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua 

7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.) 

8. Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Bir şey kendi 
kendine var 
olabilir mi? 
Niçin? 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• İnsan merak eden, düşünen akıllı bir 
varlıktır.  
 

• Aklımızla olayların nasıl olduğunu düşünür 
ve sebeplerini bulmaya çalışırız.  

 

1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Küçücük bir tohumun nasıl ağaca dönüşüp meyveler verdiğini, 
arının binlerce çeşit çiçeğin arasından bal özünü nasıl 
topladığını düşünmeye başladığımızda bu olayların rastgele 
olamayacağını anlarız. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Evrende hiçbir şey kendiliğinden var 
olmaz.  
 

• Nasıl ki bir resim gördüğümüzde onu 
yapan bir ressamın varlığını düşünüyorsak, 
evreni ve içindeki her şeyi yaratan bir 
yaratıcının olduğunu da düşünürüz.  

 
• O yaratıcı Yüce Allah'tır. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Kâinatı incelediğimizde tüm varlıkların belli 
bir amaç doğrultusunda yaratılmış olduğunu 
görürüz. 
 

• Her şey birbirinin ihtiyacını karşılayacak 
şekilde bir denge ve uyum içindedir. 
 

• Bu kadar düzenli işleyen evrenin, bir yaratıcı 
tarafından var edildiğini ve yönetildiğini 
anlarız.  
 

• Onu bu şekilde yaratan Yüce Allah'tır. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Yüce Allah insanı yaratıp ona çeşitli 
özellikler vermiştir.  
 

• Bu özelliklerden birisi de Allah’a inanma 
duygusudur.  
 

• Bu duyguyla insan, kendi yaratılışındaki ve 
evrendeki delillerle Allah’ın varlığına ulaşır. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Dünyamızı ve bizi en güzel 
şekilde yaratan, bizim için 
nimetler var eden Yüce Allah 
bir ve tektir. 
 

• Her şeyi yaratan ve 
düzenleyen Allah bir ve tek 
olmasaydı hem hayatımızda 
hem de evrenin işleyişinde 
düzensizlikler ortaya çıkardı. 



https://dogm.meb.gov.tr/               http://dkab.meb.gov.tr/ 
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• Allah’ın birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri 
olmadığı anlamına da gelir.  
 

• Allah düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa 
benzemez.  

 
• Allah’a eş ve ortak olan hiçbir varlık yoktur.  

 
• O, her şeyi var edendir ve her şeyin sahibidir.  

 
• Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama her şey O’na 

ihtiyaç duyar. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir (hiçbir şeye muhtaç değildir, her 

şey O'na muhtaçtır). Doğmamış ve doğurmamıştır. Hiçbir şey ona denk 
değildir.” 
 

(İhlâs suresi 1-4. ayetler.) 
 

• “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de 
düzeni bozulurdu…” 

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Yaratmak 
denilince ne 
anlıyorsunuz? 
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• Bir resim sergisinde birbirinden güzel 
ve farklı tablolar sergilenmektedir.  

2. Allah (c.c.) Yaradandır 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Bu tablolarda ağaçların ihtişamlı bir şekilde yükseldiğini, dağların, 
ovaların, denizlerin en güzel renklerle tasarlandığını ve portrelerde insan 
yüzlerinin tüm ayrıntılarıyla işlendiğini gördüğümüzde hayrete düşeriz.  
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Resimleri kim çizmiştir? Ressam 
acaba nasıl biridir? gibi sorular 
aklımıza gelir. 
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• Resim sergisinde gösterdiğimiz dikkati, yaşadığımız dünyaya çevirdiğimizde; 
Güneş’in, Ay’ın, yıldızların, denizlerin, dağların, ağaçların, hayvanların ve 
tabii ki biz insanların mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Sonra aklımıza şu sorular gelir: 
 
 Bütün bunlar nasıl var olmuştur? 

 
 Evrendeki bu varlıklar kendi 

kendine var olabilir mi? 
 

 Her şeyi mükemmel bir şekilde 
yaratanın, tüm varlıklardan daha 
mükemmel ve üstün olması 
gerekmez mi? 
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• Bu sorular üzerinde düşündüğümüzde 
evrendeki her şeyin bir yaratıcısı olduğu 
sonucuna ulaşırız.  
 

• İşte o yaratıcı, yarattıklarına benzemeyen 
ve her şeyden üstün olan Yüce Allah’tır. 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” 

 
(Zümer suresi, 62. ayet.) 

 

• “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları 
yedi gök halinde düzenleyendir…” 

(Bakara suresi, 29. ayet.) 
 

 

• “O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.” 
(A’lâ suresi, 2. ayet.) 

 

• “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır Bir işe hükmetti mi ona sadece "Ol" 
der, o da hemen oluverir.” 

(Bakara suresi, 117. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Yağmura 
“Rahmet” 
denilmesinin 
sebebi sizce 
nedir? 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• "Rahman" ve "Rahim", Yüce Allah'ın esma-i hüsnâ'sından iki güzel ismidir. 

3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir 
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Dünyada, bütün canlılara 
şefkat gösteren, inanan 

inanmayan herkese 
merhamet eden ve her türlü 

nimeti sürekli veren. Dünyada yarattığı bütün varlıklara 
karşılıksız nimet veren, yarattıklarını 
koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve 

merhamet eden, ahirette ise sadece 
Allah’a inanan kullarına şefkat eden. 

Rahman 

Rahim 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Yüce Allah, Rahman ismi ile dünya 
hayatımızı devam ettirebilmemiz için 
çeşitli nimetler ve kolaylıklar sunar. 
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• Örneğin bebeklik ve çocukluk 
dönemimizde iken korunma, beslenme, 
güvenlik, sevgi ve şefkat gibi çeşitli 
ihtiyaçlarımızın karşılanması için bizi bir 
aile içinde var eder.  
 

• Ailemize de ayrıca şefkat ve merhamet 
duygusu verir ki onlar da bıkmadan 
usanmadan bizimle ilgilenebilsinler. 



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

1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Beslenmemiz için bitkileri ve 
hayvanları var eder.  
 

• Dünya hayatında neyin nasıl 
yapılacağı bilgisini bize öğretir.  
 

• Biz de bu bilgilerle buluşlar 
yapar, eşyalar üretir ve yeni 
bilgilere ulaşırız. 
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• Her işin başlangıcında besmele çekilmesinin bir anlamı da Allah’ı, 
Rahman ve Rahîm isimleri ile anmak ve yüceltmektir.  
 

• Besmele ile Allah’tan  esirgenme ve bağışlanma istenir. 
 

• Allah’ın kullarına merhametli olması bizlerin de O’na karşı sorumlu 
davranmamızı gerekli kılar. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman’dır, 

Rahim’dir.” 
(Bakara suresi, 163. ayet.) 

 

• “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. 
Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur...” 

 
(İsrâ suresi, 110. ayet.) 
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"Bir anne kaybolan çocuğunu telaşla aramaktadır. 
Ararken her bulduğu çocuğu kendi çocuğu 
zannederek bağrına basıp emzirmeye çalışır. Bu 
annenin durumunu arkadaşlarına anlatan  
Peygamberimiz şöyle buyurur: 

 
• “Bu kadının çocuğunu ateşe atabileceğini 

düşünebilir misiniz? İşte Allah’ın kullarına 
merhameti bu annenin yavrusuna duyduğundan 
çok daha fazladır.”  
 

(Müslim, Tevbe, 22.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

"Allah her şeyi 
görür ve işitir" 
sözünden ne 
anlıyorsunuz? 
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• Yüce Allah her şeyi gören, işiten ve bilendir.  
 

• Her şeyden en küçük ayrıntısına kadar 
haberdardır.  
 

• Allah yarattığı tüm varlıkların bilgisine 
hakimdir. 

4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir 
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Çünkü Allah 
yarattıklarına 
benzemez. 

Yüce Allah’ın 
işitmesi ve 

görmesi, yaratılmış 
varlıklardaki kulak, 
göz gibi organlar 
yoluyla değildir.  
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• Allah’ın bilmesi de bizim bilmemize benzemez.  
 

• Bizler bilmek için öğrenmeye ve çeşitli araçlara ihtiyaç duyarken O, hiçbir 
araca ihtiyaç duymadan bilir.  
 

• O’nun bilgisinde ne artma ne de eksilme olur. Çünkü O’nun bilgisi tamdır. 
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• Nasıl ki bir makineyi icat eden insan o makinenin tüm özelliklerini biliyorsa, 
her şeyi yaratan Allah da yarattığı tüm varlıkların özelliklerini bilir ve görür.  
 

• Eğer böyle olmasaydı, yani yarattıkları hakkında mükemmel bilgi sahibi 
olmasaydı bu durum Allah için bir eksiklik olurdu.  
 

• Oysa Allah için herhangi bir konuda eksiklik söz konusu olamaz. 



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

1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• İşitmesi, bilmesi ve görmesi 
sonsuz olan, evrenin tek sahibi 
Yüce Allah bizlere şah 
damarımızdan daha yakındır. 
 

• Allah her an bizimledir. O’na her 
dua ettiğimizde bizi duyar.  
 

• Nerede olursak olalım yaptığımız 
her şeyi görür.  
 

• İçimizden geçirdiklerimizi bilir. 
Düşündüklerimizden haberdardır. 
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• Bu durum bizi davranışlarımıza ve sözlerimize özen göstermeye yöneltir.  
 

• Böylelikle Allah’ın (c.c.) her şeyi biliyor ve görüyor olması bizi 
kötülüklerden uzaklaştırır.  
 

• İyi ve güzel ahlaklı olmamızı sağlar. 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “…O karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile 

düşmez....” 
(En’âm suresi, 59. ayet.) 

 

• “… Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 
 

(Enfâl suresi, 75. ayet.) 
 

• “Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. 
Kuşkusuz bunları hepsi bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah’a göre çok kolaydır.” 

 
(Hac suresi, 70. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

“Allah her şeye 
kâdirdir.” 
ifadesinden ne 
anlıyorsunuz? 
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• İnsanların yaptığı her şey imkân, 
zaman ve yetenekle sınırlıdır. 
 

• İnsanın her istediğini yapabilmesi 
mümkün değildir. 

5. Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter 
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Allah için hiçbir işte zorluk 
yoktur.  

O, her istediğini hiçbir 
kısıtlama olmadan kolaylıkla 

yapar. 
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el-Kâdir: 
 
Allah’ın güzel 
isimlerindendir. 
Allah’ın her şeye 
gücünün yetmesi 
anlamına gelir. 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da 

hemen oluverir.” 
(Yâsîn suresi, 82. ayet.) 

 

• “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca 
Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.” 

 
(Mâide suresi, 120. ayet.) 
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Yüce Allah’tan 
en son hangi 
istekte 
bulundunuz? 
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• İnsanlar Allah’a olan sevgi, saygı ve 
bağlılıklarını göstermek için ibadet ederler. 
 

• İbadetler sayesinde Allah’a yakınlaşır, 
O’nunla iletişim ve irtibat kurarlar.  
 

• Allah ile irtibat kurmanın en güzel yolu dua 
etmektir. 

6. Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua 
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• Dua sözlükte yalvarma, yakarma, 
seslenme, dileme, istekte 
bulunma gibi anlamlara gelir.  
 

• Dinî bir terim olarak dua, insanın 
bütün samimiyetiyle Allah’a 
yönelmesi, isteklerini Allah’a 
iletmesi, O’ndan yardım dilemesi 
ve O’na güvenip dayanmasıdır. 
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Sevinç ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır. 

Dua 

Allah’ın verdiği nimetlere şükretmektir. 

Hatalardan dolayı pişman olmak ve O’ndan af 
dilemektir. 

Zor ve sıkıntılı durumlarda Allah’tan yardım 
istemektir. 

Sıkıntılı durumlardan kurtulup rahata kavuşunca  
memnuniyetini dile getirmektir. 
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• İslam dinine göre sadece Allah’a dua edilir. 
 

• Allah, kendisinden isteyen ve kendisine 
sığınan kulunun duasına mutlaka karşılık 
verir. 
 

• Yaratıcısının her zaman yanında olduğunu, 
yardımını esirgemeyeceğini bilen insan 
kendisini güvende hisseder ve mutlu olur. 
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• Yüce Allah’tan bir şey istediğimizde önce 
elimizden geleni yapmalı, gerekli 
tedbirleri almalı sonucu da O’ndan 
beklemeliyiz.  
 

• Bir şeye ihtiyacımız olduğunda üzerimize 
düşeni yaparken O’nun yardımını 
istemekten asla vazgeçmemeliyiz.  
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• Yanlış bir davranışta bulunduğumuzda ise 
Allah’a dua etmeli ve bu yanlıştan vazgeçmek 
için O’ndan yardım ve bağışlanma 
dilemeliyiz. 
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• Duaya hamd ve şükür ile başlamalıyız.  
 

• Dua içerisinde Allah’ın güzel isimlerini anmalı 
ve Peygamberimize salavat getirmeliyiz. 
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• Bir iyilik isterken sadece kendimiz için değil 
ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve 
tüm Müslümanlar için de istemeliyiz.  
 

• Dualarımızda vatanımızı, milletimizi, 
şehitlerimizi ve mazlumları unutmamalıyız. 
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Kur’an-ı Kerim’den Dua Örnekleri: 

• “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım 
dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna 
ilet; gazaba uğrayanların ve yoldan çıkanların yoluna değil.” 

 
(Fâtiha suresi, 5-7. ayetler.) 



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

1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “… Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 
iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” 

 
(Bakara suresi, 201. ayet.) 
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• “... Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey 
Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük 
yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri 
yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. 
Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” 

 
(Bakara suresi, 286. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. 
Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı 
kabul eyle.” 

 
(İbrâhîm suresi, 40. ayet.) 



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

1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” 
 
 

(Tâhâ suresi, 25-26. ayetler.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “… Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. 
O hâlde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları 
cehennem azabından koru.” 

 
 

(Mü’min suresi, 7. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi 
eğriltme, bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan 
sensin.” 

 
(Âl-i İmrân suresi, 8. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “...Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette 
de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve 
beni salihler arasına kat.” 

 
(Yûsuf suresi, 101. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Peygamberimiz dua etmenin önemini 
sözleri ve davranışlarıyla belirtmiş, 
bu konuda Müslümanlara örnek 
olmuştur.  
 

• Onları dua etmeye teşvik etmiş ve 
kendisi de her fırsatta Allah’a dua 
etmiştir.  
 

• Dua ederken sadece kendisi için 
değil ümmeti yani bizler için de dua 
etmiş, bağışlanma dilemiştir. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “Allah’ım! Senden faydalı bir ilim, 
helâl bir rızık, tarafından kabul 
gören bir amel istiyorum!” 
 

(İbn Mâce, İkâmet, 32.) 

Peygamberimizin Dualarından Örnekler: 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni 
faydalandır. Bana fayda verecek ilmi 
bana öğret ve ilmimi artır.” 
 

(Tirmizî, Deavât 128.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel 
kıldığın gibi ahlâkımı da güzelleştir.” 
 

(Ahmed b. Hanbel, I, 403.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, 
borçların ağırlığından ve güç 
sahibi olan kişilerin haksızlığına 
uğramaktan sana sığınırım.” 
 

(Ebû Dâvûd, Vitr, 32.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• “Allah’ım! Yaptığım ve yapabileceğim 
şeylerin şerrinden sana sığınırım.” 
 

(Nesâî, İstiâze, 58.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• İslam dininde duaya verilen büyük önem neticesinde kültürümüzde de 
birçok dua örneği ortaya çıkmıştır.  
 

• Günlük konuşmaların hemen her kısmında dua ifadelerine yer verilmiştir. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Yemekten önce “Bismillahirrahmanirrahim” 

Yemekten sonra “Elhamdülillah” 

Evden çıkarken “Allah’a emanet ol.” “Yolun açık olsun.” 

Okula giderken “Allah zihin açıklığı versin.” 

Hasta kişiye “Allah şifa versin.” 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki, gerçekten ben 

onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap 
veririm...” 

 
(Bakara suresi, 186. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur.”  

 
(İbn Mâce, Dua, 1.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Hz. İbrahim (a.s.) 
hakkında neler 
biliyorsunuz? 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

 
• Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin hayatlarını ve 

inanmayanlarla mücadelelerini bizlere anlatır. Bu anlatımlara 
kıssa denir.  
 

• Allah, onları hayatlarından dersler çıkarmak ve onları örnek almak 
için bizlere peygamberleri tanıtır. 

7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Hz. İbrahim, Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen 
peygamberlerden biridir.  
 

• Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de İbrahim suresi adıyla da bir sure vardır. 
 

• Onun Allah’a samimiyetle inanması, cömertliği ve Allah’a (c.c.) teslimiyeti 
tüm inananlar için güzel örneklerdir. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim 
hanif bir Müslüman olarak 
nitelenir. 
 

• Hanif; doğruya ve hakka 
bağlanmış, gerçeği görmüş ve 
samimiyetle Allah’a inanmış 
kimse anlamına gelir. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Hz. İbrahim; Irak ve çevresi, Urfa, 
Harran, Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve 
Mekke’yi de içine alacak geniş bir 
coğrafyada yaşamıştır.  
 

• Bu bölgelerde insanları bir ve tek olan 
Allah’a inanmaya çağırmıştır. 

 Urfa 

Harran 

Filistin 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Başta babası Azer olmak üzere yaşadığı toplumdan bazıları Hz. 
İbrahim’in bu çağrısına  inanmayıp Allah’ı inkar etmişlerdir.  
 

• Hz. İbrahim ile mücadele edip onu engellemeye çalışmışlardır. 
 

• Hatta büyük bir ateş yakıp Hz. İbrahim’i ateşin içine atmışlardır. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Tam o esnada Yüce Allah ateşe “Ey 
ateş, İbrahim için serin ol!” diye 
emretti.  
 

• Allah’ın emriyle ateşin yakma özelliği 
ortadan kalktı.  
 

• Yüce Allah ateşi, Hz. İbrahim için serin ve 
ferah kıldı. Hz. İbrahim'e hiçbir zarar 
gelmedi. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Gül Bahçesinde İbrahim 
 
İbrahim olur adı onun Çağırır sözün özüne 
İbrahim olur adı onun Çağırır Rabbin ipine 
 
Ne güzel kul, ne güzel örnektir İbrahim 
tek başına ümmettir Dikilir zalimin 
karşısına Gül toplar ateş bahçelerinden 
 
İbrahim olur adı onun Rabbinden gelen 
müjdedir İbrahim olur adı onun Sığınır 
Rabbin gücüne  
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Müslümanların kıblesi Kâbe, Hz. 
İbrahim ve oğlu İsmail tarafından 
yapılmıştır.  
 

• Kâbe’nin günümüzdeki şekli Hz. 
İbrahim döneminden kalmadır. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Hz. İbrahim’in soyundan birçok 
peygamber geldiği için ona 
peygamberlerin atası denilmektedir.  
 

• Hz. İbrahim’in oğulları Hz. İsmail ve 
Hz. İshak Allah tarafından 
peygamber olarak seçilmişlerdir. 
 

• Sevgili Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.) de Hz. İsmail’in 
soyundan gelmektedir. 



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

1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

 
Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
• “İbrahim ne Yahudi'dir ne de Hıristiyan'dır. Fakat o, hanif (Allah’ı bir 

tanıyan, hakka yönelen) bir Müslümandır. Allah’a ortak koşanlardan 
da değildir.” 

 
(Â’l-i İmrân suresi, 67. ayet.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

İhlâslı 
olmaktan ne 
anlıyorsunuz? 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• İhlâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. 
suresidir. 
 

• İhlâs; samimi olmak, dine içtenlikle 
bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde 
yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek 
demektir. 

8. Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• Bu surede Yüce Allah’ın bir ve tek olduğu, 
eşinin ve benzerinin olmadığı anlatılır.  
 

• Ayrıca hiçbir şeye muhtaç olmayan Yüce 
Allah’ın doğmamış ve doğurmamış olduğu 
belirtilir.  
 

• Allah’ın bu sıfatlarına inanmak tevhid 
inancının bir gereğidir. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• İslam’ın esası olan tevhid ilkesi bu 
surede en kısa ve özlü bir şekilde 
anlatılır.  
 

• Allah’a inanan ve tevhid inancını 
tam anlamıyla benimseyen kimse 
ihlâslı bir mümin olacağı için sure 
bu adla anılır. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

• İhlâs suresi namazlarda, kabir 
ziyaretlerinde, hatim dualarında, 
cenaze törenlerinde, zor ve sıkıntılı 
durumlarda ve Yüce Allah’ı anmak 
için her zaman okunur. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
• “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim 

ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir” 
 

(Buhârî, Tevhîd, 1.) 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Okunuşu: 
 
Bismillâhirrahmânirrahîm 
 
1. Kul huvallâhu ehad. 
 
2. Allâhu’s Samed. 
 
 
3. Lem yelid ve lem yûled. 
 
4. Ve lem yekun-lehû küfüven ehad. 

Anlamı 
 
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 
 
1. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. 
 
2. Allah Samed’dir (Her şey O’na muhtaçtır; 
O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) 
 
3. Doğurmamış ve doğrulamıştır.  
 
4. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

Ünitemizi Değerlendirelim 

1. Allah’ın eşi ve benzeri olmaması ne anlama gelir? Kısaca açıklayınız. 

2. Allah’ın her şeyi bilip görmesi insanların davranışlarını ve insan 

ilişkilerin nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız. 

3. Allah’ın her şeye gücünün yetmesinden ne anlıyorsunuz? 

4. Dua etmek niçin çok önemli bir ibadettir? 

5. Hz. İbrahim peygamberi kısaca tanıtınız. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

1. Hümeyra: Allah’ın güzel isimleriyle dua etmeliyiz. 
     Erdem: Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz. 
     Dilek: Sadece kendimiz için dua etmeliyiz. 
     İbrahim: Gönülden ve gizlice dua etmeliyiz. 
 
Öğretmen sınıfa “Nasıl dua etmeliyiz?” sorusunu yöneltmiştir. 
Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? 
 
A) Hümeyra 
B) Erdem 
C) Dilek 
D) İbrahim 

Cevaplayalım 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

2. - Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. 
    - Gece-gündüz sürekli ardı ardına gelir. 
    - Allah (c.c.) yarattığı her varlığa çeşitli görevler vermiştir. 
    - Bunlar görevlerini sürekli olarak ve aksatmadan yaparlar. 
 
Verilen bilgilerden çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
A) Kışları güneş daha az ısıtıyor.  
B) Son yıllarda güneş daha çok ısıtıyor. 
C) Yaz mevsiminde geceler daha kısadır. 
D) Evrende her şey bir düzen içerisindedir. 
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin 
de düzen bozulurdu…” (Enbiyâ Suresi 22. ayet.) 

 
Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? 
 
A) Allah’ın her şeyi bildiği 
B) Allah’ın dualarımızı işittiği 
C) Allah’tan başka ilah olmadığı 
D) Evrenin kendiliğinden var olmadığı  
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

4. Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Dua, Allah’tan istekte bulunmaktır.  
B) Dua sadece namazlardan sonra edilir.  
C) Dua, Allah’ın verdiği nimetlere şükretmektir. 
D) Dua, sevinçleri ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır.  
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1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI 

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
 
A) Allah her şeyin yaratıcısıdır.  
B) Allah yaptığımız her şeyi bilir. 
C) Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yeter.  
D) Evrendeki varlıklar tesadüfen oluşmuştur.  
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6. Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
 
A) Peygamberimiz onun soyundan gelir.  
B) Allah onu hanif bir Müslüman olarak niteler. 
C) İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.  
D) Oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kâbe'yi inşa etmiştir.  
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