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Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

ÖZET
1. ALLAH (C.C.) VARDIR VE BIRDIR
Oruç ibadeti, İslam’ın beş şartından biridir. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, sağlığı yerinde olan Müslümanların her yıl Ramazan ayında bir ay oruç tutması Allah’ın
(c.c.) bir emridir. Oruç ibadeti, verilen nimetler ve sağlığımız karşılığında bir kulluk
borcudur. Oruç, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de: “Ey iman edenler! Oruç sizden
önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.” (Bakara suresi, 183. ayet.) buyrularak farz kılınmıştır.
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlamıştır. Kur’an-ı
Kerim’de bu husus şu şekilde ifade edilmiştir: “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir
Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi,
bin aydan hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş
için iner dururlar. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.” (Kadir suresi,
1-5. ayetler.)
Oruçlu kişi, oruçlu olduğu süre içerisinde hiçbir şey yiyip içmediği gibi, kötü
söz ve davranışlardan da uzak durmalıdır. İnsanlara karşı nazik ve kibar olmalıdır.
Sabırlı ve anlayış sahibi olmalıdır. Kaba ve kırıcı davranışlardan uzak durmalıdır.
Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde bu hususları bizlere
şöyle ifade etmiştir: “Oruç (kötülüklerden koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisine kötü bir söz söylerse, iki defa
‘ben oruçluyum’ desin…” (Buhârî, Savm, 2.)
Orucu bozan bazı durumları öğrendik.
• Bilerek bir şey yemek veya içmek,
• İlaç almak,
• İğne yaptırmak,
• Ağız dolusu kusmak,
• Dişler arasında kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artığını yutmak,
• Unutarak yiyip içtikten sonra orucu bozulmadığı hâlde bozuldu zannederek
yiyip içmeye devam etmek.
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Hasta, yaşlı ve yolcu olanlar, hamile olan ve çocuk emziren kadınlar oruçlarını
tutmayabilirler. Hastalar hastalıkları geçince, yolcular yolculuktan döndükten sonra, hamile ve çocuk emziren kadınlar daha sonra tutamadıkları gün kadar oruçlarını kaza ederler. Bu oruca “kaza orucu” denir.
Oruç sayesinde kişi iradesine hâkim olmayı öğrenir. Çünkü yeme içme konusunda kimse ona bir engel çıkarmazken sırf Allah (c.c.) rızası için imsak vaktinden
güneş batıncaya kadar iradesine hâkim olarak yemez ve içmez. Bu da bir irade
eğitimidir. Ayrıca, aç ve susuz kalarak fakirlerin durumunu ve çektikleri zorlukları
daha iyi anlarız. Buda bizleri cömert merhametli ve yardımsever bir insan olmaya
sevk eder.
Farz, vacip, sünnet ve müstehab kavramlarını öğrendik.
Farz: Rabbimizin yapılmasını kesin ve açık bir şekilde emrettiği ibadet ve davranışlara denir. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekât vermek farz
ibadettir. Doğru söz ve davranışlı olmak, anne ve babaya saygı göstermekte farzdır.
Vacip: Farz kadar kesin olmayan bir şekilde Rabbimizin emrettiği ibadetlere
denir. Kurban kesmek, bayram ve vitir namazlarını kılmak vaciptir.
Sünnet: Sevgili Peygamber Efendimizin sözlerine, davranışlarına ve yanında
yapılıp ta yasaklamayıp onayladığı davranışlara sünnet denir. Cemaatle namaz
kılmak, namaz kılarken erkeklerin tekke takması, yemekten önce ve sonra elleri
yıkamak sünnet davranışlara örnektir.
Müstehab: Dinimizin yapılmasını hoş gördüğü, tavsiye ettiği ama zorunlu kılmadığı davranışlardır. Güler yüzlü olmak, temiz giyinmek bu davranışlara örnektir.

2. RAMAZAN VE ORUÇLA İLGILI KAVRAMLARI ÖĞRENDIK

Sahur: Oruç tutmak için imsak vaktinde yenilen yemeğe verilen isimdir. Bu
vakte de sahur vakti denir.
İmsak: Oruca başlama zamanıdır.
İftar: Oruçlu bir kimsenin, güneşin batarak akşam vaktinin girmesi ile yiyip
içerek orucunu bitirmesine denir.
Teravih: Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.
Yirmi rekât olarak kılınır.
Fitre: Dinen zengin olan Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak
Ramazan ayının sonuna kadar fakirlere vermeleri gereken vacip bir sadakadır.
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3. KÜLTÜRÜMÜZDE RAMAZAN VE ORUÇLA İLGILI KAVRAMLARI ÖĞRENDIK

Mukabele: Kur’an-ı Kerim’i birinin okuyup diğerlerinin Mushaf ’a bakarak dinledikleri okuma biçimidir.
Hırka-i Şerif: Peygamber Efendimizin Veysel Karani’ye hediye ettiği krem rengindeki yünlü kumaştan dokuna hırkaya Hırka-i Şerif denir.
Mahya: Özellikle Ramazan aylarında minareler arasına yazılan ışıklı yazılara
verilen isimdir.
Diş Kirası: Ramazan’da iftara davet edilen misafire siz bizim sevaba girmemize
vesile oldunuz diye verilen hediyeye denir.
Tekne Orucu: Küçük çocukların Ramazan ayının manevi havasından istifade
etmeleri ve oruca alışmaları için öğle yemeği yiyerek tuttukları oruca denir.

4. BIR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. DAVUD (A.S.)
Dört ilahi kitaptan biri olan Zebur, Hz. Davud’a (a.s.) verilmiştir. Hz. Davud
(a.s.), Hz. Süleyman’ın (a.s.) babasıdır. Hz. Davud (a.s.) İsrailoğullarına peygamber
olarak gönderilmiştir.
Allah (c.c.) dağları ve kuşları Hz. Davud’un (a.s.) emrine vermiştir. Dağlar ve
kuşlar Hz. Davud (a.s.) Allah’ı (c.c.) zikretmeye başladığında beraberce zikrederlerdi.
Allah (c.c.) Hz. Davud’a (a.s.) ilim ve hikmet vermişti. Aynı zamanda Allah (c.c.)
Hz. Davud’u (a.s.) yer yüzünde halife kılmıştı.
Hz. Davud (a.s.) zırh yaparak satar ve kendi el emeği ile geçinirdi.
Hz. Davud (a.s.) ibadete çok önem verirdi. Güzel sesi ile sabah akşam Yüce Allah’ı (c.c.) zikrederdi.
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5. BIR DUA TANIYORUM: RABBENA DUALARI VE ANLAMI
Rabbena duaları namazda son oturuşta okunur. Namaz dışında ise her duamızda bu iki duayı okuyabiliriz.

Okunuşu

Anlamı

Rabbenâ âtinâ fiddünya haseneEy Rabbimiz! Bize dünyada da ahiretten ve fi’l âhireti haseneten ve kınâ te de iyilik ver. Bizi, cehennem azabından
azâben nâr.
koru.
Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın görüleceRabbenağfirlî ve li vâlideyye ve
ği gün beni, annemi, babamı ve tüm mülil müminîne yevme yekûmül hisâb.
minleri bağışla.
Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Rahmet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.
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2. ÜNİTE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Kur’an-ı Kerimin indirildiği, bin
aydan daha hayırlı olan gece aşağıdakilerden hangisidir?

4. Aşure günü ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Ramazan ayının 27. gecesidir.

A) Cuma Gecesi				
B) Regaip Gecesi
C) Kadir Gecesi				
D) Miraç Gecesi

B) Muharrem ayının 10. gecesidir.
C) Şaban ayının 15. gecesidir.
D) Rebiülevvel ayının 12. gecesidir.

Bu cümleyi anlamca tamamlayacak
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sünnet 		
B) Vacip 		
C) Haram 		
D) Farz

3. Oruç tutmak isteyen bir kişinin imsak vaktinde yediği yemeğe ne isim
verilir?
A) İftar
B) Sahur
C) Bereket 		
D) Kahvaltı
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2. Rabbimizin yapılmasını kesin ve
açık bir şekilde emrettiği namaz kılmak, zekât vermek gibi ibadetlere
………… ibadet denir.

5. Hz. Davud (a.s.) ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hem peygamber hem de kavminin hükümdarıydı.
B) Zırh yaparak geçimini onunla
sağlardı.
C) Kendisine dört büyük kitaptan
Tevrat indirilmiştir.
D “Davûdî ses” deyimi Hz. Davud’un
(a.s.) sesinin güzelliğinden gelmektedir.

Ramazan ve Oruç
6. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan
ayında yapılan davranışlardan biri
değildir?

9. Rabbena duaları ile ilgili olarak
aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Fakirlere iftar yemeği vermek

A) Dua olduğu için Kur’an’da yer almaz.

B) Fitre vermek

B) Namazda Fatiha suresinden önce
okunur.

C) Teravih namazı kılmak
D) Hacca gitmek

C) Rabbimizin bize öğrettiği dua örneklerindendir.

7. Aşağıda verilen dinî kavramlardan
hangisi yanlıştır?

D) Namaz dışında kesinlikle okunmaz.

B) Vacip, farz kadar kesin olmamakla
beraber Allah’ın emrettiği şeylerdir.
C) Sünnet, Peygamber Efendimizin
söz, fiil ve huzurunda yapılıp da yasaklamadığı davranışlardır.
D) Müstehab, yapılması hoş karşılanmayan davranışlardır.
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A) Farz, Allah’ın kesin olarak emrettiği şeylerdir.

8. Oruçla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Oruç tutan kimse imsaktan iftar
vaktine kadar bir şey yiyip içmez.
B) İmsak vakti yenilen yemeğe sahur
yemeği denir.
C) Unutarak dahi olsa bir şey yenildiği veya içildiği zaman oruç bozulur.
D) Fitre, ramazan ayında verilmesi
gereken bir sadakadır.

10. Aşağıdaki dinî kavramlardan hangisi Ramazan ayı ile ilgili bir kavram değildir?
A) Diş kirası				
B) Fitre
C) Aşure yapılıp dağıtılması		
D) Mahya
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