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Peygamberlerin Allah'tan alıp insanlara ilettiği , dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağlayacak her 
türlü inanç, emir ve yasaklara "DİN" denir.  

 Peygamberimiz Hazreti Muhammed halka; "Tüm dünya halkını İslam’a davet etmek için Allah 
bana emir verdi” buyurdular.  

Allah'a ve kıyamet gününe inanan, peygamberlerin emirlerine uyan ve buna göre yaşayanlara 
"DİNDAR" denir.  

Allah, dindar olanları sever. Onlara iyi nimetler verir. Dindar insanlar bu dünyada iyi yaşar 
ve ahirette de mutlu olurlar.  

Hazret-i Muhammed Sallalahu aleyhi ve alihi ve sellem’in getirdiği tüm ilahi emirlere "İSLAM" denir.  

Anne babamıza karşı gelmemek, onlara "öf" bile  dememek, onlara karşı hep merhametli ve yumuşak huylu olmak, 
Allah'ın bizden istediği  önemli bir özelliktir. Bu husus Kur’an’da şöyle  geçmektedir: Rabbin, O'ndan başkasına kulluk 

etmemenizi ve  anne-babaya iyilikle davranmayı emretti.  

 

Anne ve Babaya itaat 

Şayet  onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa  ulaşırsa, onlara: "Öf" bile deme ve onları azarlama; 
onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak  alçakgönüllülük kanadını ger ve de ki: Rabbim, onlar beni küçükken 

nasıl terbiye  ettilerse sen de onları esirge.  (İsra Suresi, 23-24) 



Tevhid   
Adalet 

Nübüvvet 

İmamet Mead 

Allah’ın varlığına, birliğine ve 
hiçbir eşi benzeri 
olmadığına inanmak. 

Yüce Allah tarafından insanlara 
doğru yolu göstermeleri için ilki  
Hazreti Adem ve sonuncusu ise 
Hazreti Muhammed olmak üzere  
yüz yirmi dört bin peygamber 
gönderildiğine inanmak. 

Son Peygamberimiz Hz.Muhammed 
(s.a.a)’den sonra insanlığa  yol göstermek 
üzere Allah'ın 12 İmam seçtiğini ve 
Peygamberimizin bunları bize ilan ettiğine 
inanmak. 

Öldükten sonra yeniden dirilip dünyada yapılan 
işlerin hepsinin  karşılığının görüleceğine, kıyamet 
gününe, cennet ve cehenneme  inanmak. 

Allah’ın adil olduğuna, kimseye 
zulüm etmeyeceğine inanmak. 
O, itaat edenlere sevap verir, 
isyan edenleri cezalandırır. 



Furu-i din (dininimizin ilkeleri) 1) Namaz   
Günün Belli Vakitlerinde Ve  

Abdest Alınarak Yerine 
Getirilen İbadettir.   

2) Oruç 
 Oruç, İnsanın Sabah 

Şafağından Aksam Oluncaya 
Kadar Yemek,  İçmek Ve Orucu 
Bozan Başka Birtakım  İşlerden 

Sakınmasıdır. 

3) Zekat  

Malların Belirli 
Miktarının 

Fakirlere Verilmesidir. 

4)Humus  

Bir Yıllık Kazançtan 
Geriye  Kalan Malın 

Beşte Birine Eşit Olan 
Bir Çeşit  Vergidir. 

5) Hac 
İmkânı Olan Müslümanların,  

Ömürlerinde Bir Defa Hac 
Mevsiminde  Kabe’yi Ziyarete 
Gidip Birtakım Özel  Amelleri 

Yerine Getirmeleridir. 

6) Cihat 
İslam'ı Yaymak Ve  Genişletmek 
İçin Çaba Sarf Etmek,  Mücadele 

Etmek Veya Düşmana Karşı 
Savunma Amaçlı Savaşmak 

Anlamına Gelir. 

7) Emr-i Bil Maruf 
 İnsanlara  Güzel Şeyleri 
Yani Allah'ın Emrettiği 

Güzel  Davranışları 
Emretmektir. 

10) Teberra  

Allah'ın Sevmediği  Kimseleri Sevmeyip Onlardan 
Uzak  Durmaktır. 

8)Nehy-i Ani’l 
Münker  

İnsanları  Allah'ın 
Yasakladığı Kötü  

İşlerden  Sakındırmaktır. 

9)Tevella  

Allah Ve Allah’ın  Sevdiklerini 

Sevmektir. 



 

14 Masum (a.s)’ın İsimleri  

1.Hz. Muhammed (s.a.v) 

2.İmam Ali (a.s) 3.Hz. Fatıma (s.a) 

4.İmam Hasan (a.s) 

5.İmam Hüseyin (a.s) 

6.İmam Zeynel Abidin (a.s) 
7.İmam Muhammed  

 Bagır (a.s) 

8.İmam Cafer-i Sadık (a.s) 9.İmam Musa-i Kazım (a.s) 

10.İmam Ali Rıza (a.s) 

11.İmam Muhammed 
 Taki (a.s)  

12.İmam Ali Naki (a.s) 

13.İmam Hasan Askeri (a.s) 14.İmam Mehdi (a.f)  



Eşhedu enne Aliyyen veliyyullah   

 Allah en büyüktür 

4 defa 

2 defa 

2 defa 

2 defa 

2 defa 

2 defa 

2 defa 

2 defa 

2 defa La ilâhe illellah 

Allah-u Ekber 

Eşhedu en la ilâhe illellah 

Eşhedu enne Muhammede’r-Rasûlullah   

Hayye ale's-salâh 

Hayye ale'l-felâh  

 Hayye alâ hayri'l-amel  

Allah-u Ekber 

Allah en büyüktür 

Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur 

Şahitlik ederim ki Muhammed (s.a.a) O’nun 
Resulüdür 

Şahitlik ederim ki Ali (a.s) Allah’ın velisidir 

Haydi namaza 

Haydi kurtuluşa 

Haydi işlerin en hayırlısına 

Allah’tan başka ilah yoktur 
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Selamun 

 Aleykum  
Ve Aleykum 

Selam  
"Bir selamla selamlandığınızda siz ondan daha güzeliyle selam verin" 

  
"Müslümanlardan kimle görüşürsen onlara selam ver." 

Nisa Suresi 86. ayet  

Resul-i Ekrem (s.a.a) 

Erkekler, on beş yaşını, kızlar ise dokuz yaşını bitirdikten  sonra bulûğ yaşına girerler ve o günden sonra dini  görevlerini 
yerine getirmeleri gerekir. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de Nur suresi 31. ayet ile buluğ çağına ermiş kızlar için başörtüsünü 
emretmiştir. Ayet şöyledir; Mümin kadınlara söyle, gözlerine sahip olsunlar,  namuslarını korusunlar. Kendiliğinden 
görünen yeri dışında,  ziynetlerini göstermesinler, başörtülerini yakalarına kadar  örtsünler.  
 
Nerden geldik, niçin geldik ve nereye gideceğiz? 
 Biz Allah’tan geldik ve Allah’a döneceğiz. Bu dünyaya  Allah’a kulluk etmek için geldik. 

 

 



Kur’an, çok okunan veya kanıt olan kitap demektir. Kerim  de cömert. Yüce Allah tek ve en 
güzel yola iletmek için  Peygamberimize (s.a.a) bu  kitabı göndermiş  ve Peygamberimiz de 
bize iletmiştir. İçinde 114 bölüm vardır ve her bir bölüme sure denir. Kur’an-ı Kerim 
okuyup amel etmemiz için gönderilmiştir. Bu yüce kitabın ilk ayeti ‘oku’ diye başlamış 
olması  Yüce Allah’ın okumaya verdiği önemi göstermektedir. İnsanın kullanım kılavuzu 
Kur’an-ı Kerim’dir. Doğru ve yanlış hareketler Kur’an’da anlatılmıştır. 

 

 

 

Kur’an okunduğu 
zaman susun ve onu 
dinleyin. Araf  suresi 

204.ayet 

“Kalbin ışıltısı 
Kur’an okumaktır.” 
Resulullah (s.a.a) 

“Ey insanlar, bu Kur’an size 
Rabbinizden bir öğüt,  

gönüllerdekine bir şifa, 
müminler için bir hidayet ve  

rahmet olarak gelmiştir.” 
Yunus Suresi 57.ayet 

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyice 
düşünsünler ve temiz akıl  

sahipleri öğüt alsınlar diye sana 
indirdiğimiz mübarek  bir 
kitaptır. Sad Suresi 29.ayet 

Bismillahirrahmanirrahim  
Allahumme kun li-veliyyik’el-huccet’inb’il-Hesen, salavatuke aleyhi ve ala âbâih, fî hazîh’is-sâeti ve fî kulli sâatin, veliyyen ve 
hafizen ve gaiden ve nâsiran ve delîlen ve eynâ; hetta tuskinehû erzake tav’an ve tumettiahû fîhâ tavîla.  
 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla  
Allah’ım! Velin Hüccet İbn’il-Hasan’ı (Hz. Mehdi’yi); salavat onun ve babalarının üzerine olsun, (insanların) teslimiyetiyle 
birlikte yeryüzüne yerleştirip (hakim kılıp) uzun zaman orada faydalandırıncaya kadar onun, şimdi ve her zaman dostu, 
koruyucusu, rehberi, yardımcısı, kılavuzu ve gözü ol.”  Ferec (Kurtuluş) Yakındır  

İmam-ı Zaman (a.f) (Ferec) Duamız  



12 imamların hepsi masumdur yani hiçbir günah 
işlememişlerdir. 

imamların üstünlükleri 
Allah’ın Peygamber efendimizden sonra Müslümanlara uymayı farz kıldığı  yöneticiler İmamlarımızdır. 
İmamlarımızın bütün sözleri bizim  için ölçüdür. Onlar Kuran ve Peygamber (s.a.a)’nin sünnetini en 
güzel şekilde açıklayıp yorumlayanlardır. 12 imamların on biri  düşmanlar tarafından şehit edilmiş, on 
ikinci imam olan Hz. Mehdi  (aleyhisselam) ise küçük yaşta gayba çekilmiştir.  

Yani Allah'ın takdiri ve  korumasıyla insanların gözlerinden saklı olarak yaşamaya devam etmektedir. İmam Mehdi 
(aleyhisselam) şu an yaşıyor ve zamanımızın da imamıdır. Bu yüzden İmam Mehdi'ye (aleyhisselam) zamanın imamı 
anlamına  gelen ‘İmam-ı Zaman’ denilmektedir.  Her dönemin insanlarını kendi İmamlarıyla çağırdığımız zaman kitapları 
sağlarından verilenler böylece kitaplarını okurlar… (İsra suresi 71.ayet) 



Namazın önemi 
Namaz dinin direği ve ibadetlerin en 

faziletlisidir.  Namaz kılan kişi Allah’a derin bir 
sevgi duymaktadır. 

Namazda rahim olan Allah ile konuşup, dua ve 
yakarışta  bulunuruz. Allah’ın sonsuz 

nimetlerinden ötürü O’na  teşekkür ederiz. 

Allah da namaz kılan kimseleri özellikle namaz 
kılan  çocukları çok sever. Allah (c.c) onların bu 
davranışlarına  karşı en güzel mükâfatı onlara 

verecektir. 

Her Müslüman insan namaza ilgi duyar. 
Namaz kılmayı ve Allah ile iletişimde olmayı 

sever ve ona değer verir. 



dini terimler 
FARZ 

MÜSTEHAP 

MEKRUH 

MUBAH 

Diğer ismi Vaciptir. İnsana neleri yapması gerektiğini  bildiren hükümlerdir.  

İnsana nelerin yapıldığında daha iyi  olduğunu bildiren hükümler. 

Uzak durulması daha iyi olan işler.  Örnek: Güneş batarken uyumak vb. 

Dinimiz açısından yapılması veya terk  edilmesinde sakınca olmayan şeyler. 

İslam dinine göre Allah’ın yapılmasına izin verdiği  davranışlara denir.  HELAL  

HARAM 
İslam dinine göre Allah’ın yapılmasına izin vermediği davranışlara denir.  

SEVAP 

GÜNAH 

Yapıldığında mükafat vadeliden şeyler.  Örnek: Kuran okumak vb. 

Yapıldığında cezası olan şeyler. Örnek: Kötü söz söylemek vb. 



Şeker Bilgiler 
Unutmamak İçin bol bol okuyalım :) 

Kıblemiz 
Kâbe’dir. 

Peygamberimiz 
Hz. Muhammed 

(s.a.a)’dir. İmamımız 
Hz. Ali 
(a.s)’dır. 

Şimdiki 
zamanımızın imamı 

Hz. Mehdi 
(a.f)’dir. 

Bizler 
Müslüman’ız. 

Allah’tan başka 
kimseye ibadet 

etmeyiz. 

Rabbimiz 
Allah’tır. Dinimiz 

 İslam’dır. 

Kitabımız 
Kur’an-ı 
Kerim’dir. 

Biz 
Hz.Muhammed 

(s.a.a)’in 
ümmetiyiz. 



dört büyük kitap  

Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed (s.a.a)  
İncil Hz. İsa (a.s)  
Tevrat Hz. Musa (a.s)  
Zebur Hz. Davud (a.s)  

Ulul Azim Peygamberler 
Hz. Muhammed (s.a.a)  

Hz. İbrahim (a.s)  
Hz. Nuh (a.s)  
Hz. Musa (a.s)  

Hz. İsa (a.s)  

Hz. Fatima-i Zehra (s.a) Tesbihi:  

34 defa ‘Allah-u  Ekber’ 

33 defa ‘Elhamdulillah’  

33 defa ‘Subhanallah’  
denir. 

Allâhumme salli alâ Muhammed  ve Âl-i Muhammed ve accil ferecehum Salâvat şöyle söylenir:  

Hicri (Ay) takvimine göre dokuzuncu ayın adı 
Ramazan’ dır. Ramazan ayının dinimizde büyük 
bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri 
vardır.  
Kutsal kitabımız KUR’AN-I KERİM bu ayda 
indirilmeye başlanmıştır.  
Kur’an-ı Kerim’de bize bin aydan daha hayırlı 
olduğu bildirilen KADİR GECESİ bu ay içerisinde 
yer alır.  
İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan ORUÇ bu 
ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı biz 
Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona 11 ayın 
sultanı denir. Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır 
ayıdır. Ramazan ayında büyük şeytanlar insanları 
rahatsız etmesinler diye zincire vurulur.  

Ramazan Ayı:  



Büyük Bayramımız  Gadir Hum  
Hicretin 10.yılında Zilhicce Ayının 18. Günü Resulullah (s.a.a) hac ibadetini yaptıktan sonra 

Mekke’den Medine’ye dönüyordu. Medine’ye geri dönerlerken, Medine, Mısır ve Iraklıların yol 
ayrımı olan Gadir-i Hum’a ulaştılar. Resulullah (s.a.a) orada mola verdi. Namaz kıldırdı ve 120 

bin sahabiye yüksekçe bir yere çıkarak hutbe okudu. Orada Hz. Ali (a.s)’nin elini havaya kaldırıp 
insanlara vasiyetini yaptı: Ey İnsanlar! ‘Her Mü’mine kendi canından daha (evla) değerli olan 
kimdir?’ diye sordu Ashab: Allah ve Resulü’dür. Diye cevap verdiler. Sonra Allah’ın elçisi Hz. 

Muhammed (s.a.a) şöyle buyurdu:  Allah-u Teâlâ benim mevlamdır, ben de mü’minlerin 
mevlasıyım; ben onlara kendilerinden daha evlayım. Öyleyse ben kimin mevlası isem, Ali de 

onun mevlasıdır. (Resulullah bu cümleyi üç defa tekrarladı.)  
 

Daha sonra şöyle buyurdular: ‘Allah’ım, onunla dost olana dost, ona düşman olana düşman ol; onu seveni sev, ondan nefret edenden sen de nefret et; ona 
yardım edene yardım et, ondan yardımını esirgeyenden yardımını esirge; o nereye dönerse hakkı onunla döndür. Dikkat edin, bu sözleri buradakiler burada 

olmayanlara ulaştırsınlar’. Halk henüz dağılmadan Allah-u Teâlâ şu ayeti indirdi: (İşte) Bu gün size dininizi mükemmelleştirdim, nimetimi tamamladım, 
dininizi kemale erdirdim ve sizden razı (olacağım) İslam’dır. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdular: Allah-u Ekber! Din harika oldu, nimet 

tamamlandı, Allah benim Peygamberliğime, benden sonra da Ali’nin velayetine razı oldu. Daha sonra orada bulunan insanlar Hz. Ali (a.s)’nin velayetini 
yani Resulullah’dan sonra İslam ümmetinin imamı olmasını tebrik ederek İmam Ali (a.s)’a biat ettiler.  



 

El-hamdu lillahi rabbi’l-alemin  

Er-Rahmani’r-Rahim 

Maliki yevmi’d-din 

 İyyake na’budu ve iyyake nestein 

İhdine’s-sırate’l-mustagim 

Sıratellezine en’amte aleyhim 

Ğayri’l-meğzubi aleyhim Vele’z-zallin 

Hamd (övgü) Allah’a mahsustur  

Allah esirgeyen ve bağışlayandır.   

Allah ceza gününün sahibi ve hükümdarıdır. 

Allah’ım! Yalnız sana ibadet eder ve yalnız 

 senden yardım  dileriz. 

Bizi dosdoğru yola hidayet et.  

Nimet verdiğin kimselerin yoluna ki  

 Onlara ne gazap edilmiş ne de sapmışlardır. 

Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 

Bismillahirrahmanirrahim 

Kul huvellahu ehed 

Allahu’s-samed 

Lem yelid ve lem yuled 

Ve lem yekun lehu kufuven ehed 

 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla 

De ki; O Allahtır, tektir  O Allah ki hiç bir 

şeye muhtaç değildir, ihtiyaç sahiplerinin 

sığınağı ve serveridir.  

Doğmamıştır ve doğurmamıştır  Ve hiçbir 

şey O’nun benzeri değildir. 

 



/mektebimateryaller Bize Ulaşmak İsterseniz ; 

Bu  kitapçık  kıymetli  şehidimiz  Kasım  Süleymani  anısına 
hazırlanmıştır.  Baskı maliyetini karşılayan  ve  Kasım Süleymani ’ye  

ithaf  eden büyüğümüze  teşekkürlerimizle.  

Bu Kitabın Sahibi:…………………………………………………………...  


