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7. SINIF

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

MATERYAL KİTABI

İstanbul, 2015

ÖNSÖZ
Öğretmenlik, tarih boyunca en önemli mesleklerden biri olagelmiştir. Yeni yetişen nesilleri geleceğe hazırlamak ve onları hem zihinsel hem de duygusal olarak donatmak için
öncelikle öğretmenin donanımlı olması gerekmektedir. Bu donanım da hem bilgiyi, hem
de bilgiyi sunmada kullanılan araçları ifade eder.
Eğitim-öğretim ortamlarında öğretmenlerin işini kolaylaştırması hedeflenen materyallerin
üretilmesi ve paylaşılması amacıyla birçok öğretmen, sivil toplum kuruluşu ve resmi kurum çalışmalar yürütmektedir. Ancak bu çalışmaların birçoğu kalıcı olmamakta ve geniş
kitlelere ulaşamamaktadır.
Elinizdeki kitap İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin dersi daha etkili
sunabilme yolunda ihtiyaç duyabilecekleri materyal örneklerini içermektedir. Kitap hazırlanırken ünitelere göre düzenlenmiş ve ünite özetinden hazırlık çalışmalarına, ünite
kavramlarından test sorularına, resimlerden bilmecelere kadar, derste kullanılabilecek
yüzlerce örnekle zenginleştirilmiştir.
Bu çalışmanın ortaya çıkabilmesi için Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’nde yaklaşık 20
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve öğretmen adayı üniversite öğrencisi, komisyonlar halinde üç yıl boyunca çalışmıştır.
Eğitim materyallerinin öğretmenin yerini tutamayacağını, aslolanın her zaman olduğu gibi
öğretmen olduğunun elbette farkındayız. Öğretmenin kullandığı yöntem, teknik ve materyallerin sadece birer araç olduğunu biliyoruz. Bu çalışmanın da işini özveri ile yapan
öğretmenlerimize faydalı olacağını umuyoruz.
Kitapta yer alan materyaller ve daha fazlası aynı zamanda www.dkab.org sitesinde de
yayımlanmaktadır. Böylelikle öğretmenlerimiz için hem basılı, hem de elektronik ortamda
materyallere ulaşma imkânı sunulması amaçlanmıştır.
Çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçenlere, başta Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi Genel Koordinatörü Hulusi Yiğit olmak üzere tüm Merkez çalışanlarına, çalışmanın son halini alması sürecinde desteğini esirgemeyen Ahmet Okutan’a ve öğretmen
gruplarına katılarak destek veren öğretmen aday adayı Ayşegül Güven, Rüveyda Yağınlı,
Ömer Selman Ersoy, Esra Sekitaş, Muhammed Yaşar Karaosman Birgül Karakaş, Ebru İkiz,
Büşra Mollaahmetoğlu’na teşekkür ederiz. Çalışma bizden, başarı Allah’tandır.
Mustafa Yılmaz
Editör
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7.

1. Varlıklar Âlemi
Evreni ve evrendeki her şeyi Yüce Allah yaratmıştır. Yaratılmış olan her şey varlıklar âlemini
oluşturur. Evrende sadece maddi varlıklar bulunmaz. Varlıkları maddi - manevi veya gözle görülebilen - gözle görülemeyen varlıklar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bunun
dışında bir de gözle görülemeyen melek vb. manevi varlıklar da vardır.
2. Meleklere İman
Meleklere iman imanın şartlarından biridir. Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, meleklere,
kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak imanın şartlarıdır. Her
Müslümanın imanın şartlarını gönülden kabul etmesi ve bunlara şüphe etmeksizin inanması gerekir.
2.1. Meleklerin Özellikleri ve Görevleri
Yüce Allah’ın varlığına, birliğine, onun gönderdiği peygamberlere inanan insan, meleklere de iman etmelidir. Melek kavramı sözlükte; elçi, güç, kuvvet, haberci gibi anlamlara
gelir. Dinî bir terim olarak ise melek; Yüce Allah’ın yarattığı gözle görülmeyen varlıkları
ifade eder.
MELEKLERİN ÖZELLİKLERİ
1

Melekler insanlar gibi maddi bir bedene sahip
değildir. Yüce Allah onları nurdan yaratmıştır.
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Melekler farklı biçimlere bürünebilirler. Örneğin
vahiy meleği Cebrail bazen Peygamberimize bir
insan görünümünde gelmiştir.

2

Melekler gözle görülmezler.

8

Melekler Allah’ın bildirdiklerinin dışında geleceği
(gaybı) bilmezler.

3

Meleklerin biz insanlar gibi yeme, içme vb. ihtiyaçları yoktur.

9

Yüce Allah dışında hiç kimse meleklerin sayısını bilemez.

4

Melekler erkeklik ve dişilik özelliklerine sahip
değildir. Evlenmez, çoğalmazlar.

10

Melekler sürekli Allah’a ibadet ederler.
Allah’a hiçbir zaman isyan etmezler.

5

Melekler çok hızlı hareket ederler. Kısa zamanda uzun mesafelere gidebilirler.

11

Melekler kanatları olan varlıklardır.

6

Melekler irade sahibi değildirler. Onlar sadece Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirirler.

12

Melekler Yüce Allah’ın emirlerini yerine getirmek
için zaman zaman yeryüzüne inerler.

Dört büyük melek : Cebrail, İsrafil, Azrail ve Mikâil
Cebrail: Vahiy meleğidir.
İsrafil: Sûr denilen, mahiyetini sadece Yüce Allah’ın bildiği bir alete iki kez üfleyecek
olan melektir.
Azrail: Allah’ın izni ve emriyle, eceli gelenlerin, ömrü sona erenlerin canlarını alacak
olan melektir.
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Mikâil: Rüzgâr, yağmur, kar vb. doğa olaylarını düzenleyen melektir.
Yazıcı melekler: İnsanın hayatı boyunca yaptığı iyilik ve kötülükleri yazan melektir.
Koruyucu melekler: İnsanları görünür veya görünmez birçok tehlikeye karşı Allah’ın
izniyle koruyan melektir. Bunlar dışında görevi sadece Allah’a ibadet etmek olan melekler de vardır.
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2.2. Meleklere İmanın, Davranışların Güzelleşmesine Katkısı
• Melekler sürekli insanların iyiliğini isterler.
• İnananların mükâfatlandırılması için Allah’a dua ederler.
• İnsanın iyilik yapması, güzel söz söylemesi, güzel davranışlarda bulunması için çaba
harcarlar.
3. Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
Kur’an-ı Kerim’de meleklerle birlikte cinler ve şeytanın da var olduğu açıkça haber verilir.
Kur’an’da “Cin” adıyla bir sure de vardır. Bu surede cinlerin de bilinçli, irade sahibi varlıklar olduğu belirtilir. Ayrıca Cinler içerisinde de inanan veya inkâr eden kimseler olduğu
bildirilir. Kur’an’a göre cinler ateşten yaratılmış manevi varlıklardır. Cinler yaratılışları gereği
hızlı hareket edebilir, kısa sürede uzun mesafelere, insanların ulaşamayacakları yerlere
gidebilirler. Ancak onlar gaybı, geleceği bilemezler.
Şeytanın Özellikleri:
1

Şeytan kibirlenmiş, Bu yüzden Allah’ın huzurundan kovulmuştur.

2

Şeytan insanlara kötülük etmek, onları azdırmak, doğru yoldan uzaklaştırmak ister.

3

Şeytan Yüce Allah’a karşı çok nankör bir varlıktır.

4

Şeytan, Allah’a asi olmuştur.

5

Şeytan insanlara vesvese (kuruntu) verir, onları şüpheye düşürür. Böylece
insanlardan kimini inkâra sürükler.

4. Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri
İnsan akıllı, irade sahibi bir varlık olarak iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı, faydalıyı veya zararlı
olanı ayırt eder. İyiliğe de kötülüğe de kendi isteğiyle yönelebilir. Bu sebeple Allah,
insanları yaptıklarından sorumlu tutmuştur. Şeytanın hileleri, aldatmaları konusunda da
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peygamberler aracılığıyla insanları uyarmıştır. Artık her kim şeytana uyup kendi iradesiyle
kötülüğe yönelirse Allah da o kişiyi yaptığı kötülük, haksızlık, adaletsizlik veya işlediği suç
nedeniyle cezalandırır.
5. Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar
İslam’ın ilkelerine, Kur’an’a, akla ve bilime aykırı, doğru ve gerçek olmayan inançlar yanlıştır. Bunlara İslam kültüründe batıl inanç denir. Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü bunlardan başlıcalarıdır. Ayrıca türbelere gidip adak adama, buralarda mum yakma, ağaçlara
bez bağlama, dilek tutma, türbelerde, yatırlarda bulunan ölülerden medet umma da
batıl inançlar arasında sayılabilir.
Ruh Çağırma: Bu uygulama akla, bilime ve Kur’an’ın ilkelerine aykırı olduğu için boş,
temelsiz, batıl bir inançtır. Ölen kişilerin ruhlarının geri gelmesi, onlarla iletişim kurulması
kesinlikle mümkün değildir.
Falcılık: Dinimizin ilkelerini iyi öğrenmek, fala, falcılara kaşı uyanık olmak, onların yaptığı
sömürünün farkına varmak insanın sorumluluğudur. Kur’an-ı Kerim insanları uyarır. Falcılığın
kötü bir iş olduğunu belirtir.
Sihir ve Büyü: Büyü; doğa yasalarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olan kişilerin başvurdukları gizli işlem ve davranışlardır. Sihir ise büyüden farklı olarak el çabukluğu
yeteneği ve hokkabazlığa dayanır. Sihir ve büyü yanlış, boş, temelsiz inançlardır.
6. Ahirete İman
İslamiyet’te yer alan başlıca inanç esaslarından biri ahirete imandır. İslam dinine göre
dünya hayatı kısa ve geçicidir. Dünyadaki yaşama süresine ömür; hayatın bitip dünyadan
ayrılma vaktine ise ecel denir. İslam’a göre ölüm bir yok oluş değildir. Çünkü Yüce Allah
dünya hayatı bittikten, bütün canlılar öldükten belli bir süre sonra insanları başka bir
âlemde yeniden diriltecektir. Dünyada kötülük yapan herkes ahirette cezasını çekecektir.
Böylece adalet yerini bulacaktır.
7. Kıyamet ve Yeniden Dirilme
İnancımıza göre İsrafil adlı meleğin sûra üflemesiyle bir gün dünya hayatı son bulacaktır. Bütün canlılar, yaşamakta olan herkes ölecektir. Buna kıyamet denir.
Kur’an-ı Kerim’e göre dünya hayatının sona erip ahiretin başlaması iki aşamalıdır. Birinci aşama İsrafil’in ilk kez sûra üflemesiyle gerçekleşecektir. Böylece dünya hayatı sona
erecek, bütün canlılar ölecektir. Belli bir süre sonra sûra ikinci kez üflenecek, dünyada
yaşamış olan bütün insanlar yeniden diriltilecek, mahşer denilen yerde toplanacak ve
dünyada yaptıklarından hesaba çekilecektir.
İnsanların dünyada yaptığı işler, mizan denilen bir alette tartılacaktır.
Kıyametin zamanını sadece Yüce Allah bilir.
8. Dünya Hayatında Yapılanların Karşılığı: Ahiret
Yüce Allah, insanları akıl ve irade sahibi, özgür varlıklar olarak yaratmıştır. Akıllı her insan
iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayırt edebilir. Bir şeyi yapıp yapmamaya özgür iradesiyle
kendisi karar verebilir. Bundan dolayı her insan yaptıklarından veya yapması gerekip de
yapmadıklarından sorumludur. İslamiyet insandan; dinî, ahlaki, bireysel ve toplumsal so-
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rumluluklarını yerine getirmesini ister. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, fakirlere
yardım etmek de insanın sorumluluklarından bazılarıdır. İslam’a göre insan; yalan söylememeli, hile yapmamalı, yalancı şahitlik yapmamalı, haksızlık etmemelidir, kendisine ve
ailesine zarar verecek içki, kumar, uyuşturucu vb. kötü alışkanlıklardan uzak durmalıdır.
İslam inancına göre her insan yaptığı kötülükten, işlediği günahtan kendisi sorumludur.
Ancak Yüce Allah merhametli ve affedicidir. Bunun için insan işlediği günahlardan pişmanlık duymalı, tövbe etmelidir. İslam’a göre inanıp ibadet edenler, salih amel (güzel
iş) işleyenler, cennetle ödüllendirilecektir. İnkâr edenler, zalimler ve haksızlık yapanlar ise
cehennemde ceza çekeceklerdir.
9. Nas Suresi ve Anlamı
Nas Suresi

Anlamı

Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. Kul eûzü birabbin nâs,
2. Melik’in-nâs, ilâh’in-nâs,
3. Min şerril vesvâsil hannâs,
4. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâs,
5. Minel cinneti vennâs

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
De ki: Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine
vesvese veren sinsi vesvesecinin
kötülüğünden, insanların Rabb’ine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.
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7.

1. Ramazan Ayı ve Önemi:
Ramazan Ayı:
Oruç tutulan ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ay olduğu için önemlidir.
Ramazan ayında diğer aylardan farklı olarak neler yapılır?
• Camiler aydınlatılır.
• Yatsı namazından sonra teravih namazı kılınır.
• Minarelerin arasına mahya adı verilen ışıklı yazılar hazırlanılır.
• Sahur ve iftar vakitlerinde belediyeler tarafından top atılır.
• Ramazan çadırları kurulur. İftar yemekleri verilir.
• Televizyonlarda ramazanla ilgili programlar yayınlanır.
2. Ramazan Orucu
Oruç: Sabah namazı vaktinden akşam namazı vaktine kadar yenilip içilmeden beklemeye oruç denir.
Oruç tutmakla sorumlu olanlar:
• Müslüman olanlar
• Akıllı olanlar
• Ergenlik çağına gelmiş olanlar
• Sağlıklı olanlar
• Yolcu olmayanlar
Kaza Orucu: Ramazanda hastalık veya yolculuk nedeniyle tutulamayan orucu ramazandan sonra günü gününe tutmaktır.
Fidye: Yaşlılık veya sürekli hastalık gibi nedenlerle oruç tutamayanların tutamadıkları gün
sayısı kadar düşkünlere vermeleri gereken maddi karşılıktır.
Oruç türleri
Adak orucu: Bir dileğin gerçekleşmesi dileğiyle tutulan oruçtur. Dilek gerçekleştiği zaman tutulması gerekir.
Nafile oruç: Ramazan ayının ve adak orucunun dışında Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla tutulan oruçtur. Tutulduğu zaman sevabı vardır. Tutulmazsa günahı yoktur.
3. Ramazan Ayı ve Oruç İle İlgili Kavramlar
3.1. Sahur, İmsak ve İftar
Sahur: Ramazan ayında oruç tutmak için gecenin belirli bir vaktinde kalkıp yemek yediğimiz zamandır
İmsak: Oruca başlama zamanına ve oruç tutmaya verilen addır. Aynı zamanda sabah
namazının vaktidir.
İftar: Orucumuzu açtığımız zamandır. İftar aynı zamanda akşam namazının vaktidir.
Hatim: Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okumaktır.
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Mukabele: Ramazan ayında birinin Kur’an okuyup diğerlerinin de dinlemesi veya
Kuran’dan takip etmeleridir.
Teravih Namazı: Ramazanda yatsıdan sonra, vitir namazından önce kılınır. Cemaatle
kılınabileceği gibi yalnız da kılınabilir. Sünnet bir namazdır. Yirmi rekattır.
Fitre: Ramazan ayına kavuşmuş olmanın bir şükrü olarak yapılan yardımdır. Maddi durumu iyi olan kişilerin fitre vermesi vaciptir. İhtiyaç sahibi kimselerin sabah ve akşam olmak
üzere iki öğünlük yiyecek masrafları karşılanır. Bayram namazından önce verilmesi gerekir.
4. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
• Oruç Allah rızası için tutulur, niyete dikkat edilmelidir.
• Oruçlu kimse kötü söz ve davranışlardan uzak durmalıdır.
• Orucu bozacak işlerden ve şüpheli davranışlardan kaçınılmalıdır.
• Hoşgörülü olmaya çalışılmalıdır.
5. Orucu Bozan Durumlar
• Oruçlu olduğunu bile bile yiyip içmek.
• İmsak vakti geçtiği halde yeme içmeye devam etmek.
• İftar vakti girdi zannederek bir şey yemek, içmek.
• Unutarak yiyip içen kişinin hatırladıktan sonra yeme- içmeye devam etmesi.
• Ağza veya buruna çekilen suyu yanlışlıkla yutmak.
Orucu bozmayan davranışlar:
• Unutarak bir şey yiyip içmek.
• Dişleri fırçalamak.
• Banyo yapmak.
• Güzel koku koklamak.
6. Oruç İbadetinin Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları
• Kötü söz söylemez, küfretmez.
• Kavga etmez, yalan söylemez.
• Küçüklerini sever ve korur.
• Oruç tutan kişinin iradesi güçlenir.
• Hayatın sıkıntılarına karşı dayanıklı ve sabırlı olur.
• Oruçlu kişi, çevresindekilerle iyi ilişkiler kurar.
• Kimseye önyargılı bakmaz.
• Büyüklerine daha saygılı davranır.
• Kimse hakkında kötü şeyler düşünmez.
• Herkesle iyi geçinir.
• Kimseye dargın olmaz. Küskünleri barıştırır.
• Aç insanların halini anlayarak onlara karşı yardım etme isteği duyar.
7. Ramazan Bayramı Sevinci
• Müminler bir ay Ramazan orucunu tutmanın ve bayrama kavuşmanın mutluluğunu
yaşarlar ve şükrederler.
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• Bayram sabahı erkekler bayram namazını kılmak için camiye giderler.
• Büyükler ziyaret edilir ve elleri öpülür.
• Mezarlıklar ziyaret edilerek ölmüşler için dua edilir.
8. Maun Suresi
• Bismillâhirrahmânirrahîm
• Era eytellezî yükezzibü biddîn.
• Fezâlikellezî yedu’ul yetîm.
• Vela yehuddu alâ taâmil miskîn.
• Feveylun lilmusallîn.
• Ellezinehüm an salâtihim sâhun.
• Ellezinehüm yurâûne ve yemneûnel mâûn.
Anlamı
• Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla
• Dini yalanlayanı gördün mü?
• İşte o yetimi itip kalkar.
• Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
• Yazıklar olsun! Namazlarını ciddiye almayanlara.
• Onlar namazı önemsemezler.
• Onlar gösteriş yaparlar, iyiliğe engel olurlar.
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HZ. MUHAMMED
3 / BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ.MUHAMMED
ÜNİTE ÖZETİ

7.

1. Hz. Muhammed’in İnsani Yönü
Hz. Muhammed gerek peygamberlik öncesinde gerekse peygamberlik döneminde diğer insanlar gibi bir hayat yaşamıştır. O da bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Bizim
gibi bedenî ihtiyaçları olmuş; acıkınca yemek yemiş, susayınca su içmiştir. Alışveriş yapmış ve giyinmiştir. O da yorulmuş ve dinlenmiştir. Hasta olunca tedavi olmuş, evlenmiş
ve çoluk çocuk sahibi olmuştur.
Peygamberimizin diğer insanlardan farklı olan özelliği, ona vahiy gelmesidir. Bu gerçek
Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. (Ne var ki)
bana,‘İlahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor. Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa
yararlı iş yapsın ve Rabb’ine kullukta kimseyi ortak koşmasın.” (Kehf Suresi, 110. ayet)
2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü
Hz. Muhammed kırk yaşında iken Yüce Allah onu elçi olarak seçmiştir. Kur’an’da “Muhammed, Allah’ın Elçisidir…” ayetiyle onun bu görevine işaret edilmiştir. Kur’an-ı Kerim
Hz. Muhammed’e indirilmiştir. O da Kur’an’ı ulaşabildiği herkese tebliğ etmiştir. Bir ayette
bu konu şöyle ifade edilmiştir. “…İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve ulaştığı herkesi
uyarayım diye vahyolundu...
Peygamber, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildiren bir elçidir. Peygamberlerin tebliğ
olarak isimlendirilen bu görevi, “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…” ayetiyle
belirtilmiştir. Hz. Peygamber, Allah’tan aldığı mesajları hayatında uygulayarak bizlere örnek olmuştur.
2.1. Hz. Muhammed Son Peygamberdir
Yüce Allah tarafından insanlığa gönderilen vahiy, Hz. Muhammed’le sona ermiştir. Böylece insanlığa duyurulacak vahiy de tamamlanmıştır. Buna bağlı olarak yeni bir peygamber
ve kitap gelmeyecektir. Kur’an’da bu konu şöyle ifade edilmiştir: “...O (Muhammed),
Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”(Ahzab Suresi, 40. ayet)
Hz. Muhammed’e verilen Kur’an-ı Kerim son kitap olması nedeniyle tüm ilahî kitapların
özünü de kapsamaktadır. Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği ilahî ilkeler ve değerler, tüm insanlığı kuşatıcıdır. Bu ilahî hükümler, Hz. Muhammed’e vahyedilen Kur’an’da bildirilmiştir.
2.2. Hz. Muhammed Kur’an’ı Açıklayıcıdır
Hz. Muhammed’in peygamberlik görevlerinden biri de Kur’an-ı Kerim’i açıklamaktır.
Onun bu görevi bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “…İnsanlara, kendilerine indirileni
açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.”
Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerim ayetlerini sözleri ve davranışlarıyla açıklamıştır. Örneğin;
namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetler Kur’an’da farz kılınmış ancak bunların nasıl
yapılacağının ayrıntıları açıklanmamıştır. Hz. Muhammed söz ve davranışlarıyla, Kur’an’da
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