5. DERS
3.3. İSLÂM
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İslâm sözcüğü teslim olmak, boyun eğmek ve kurtuluş yoluna girmek; esenliği, huzuru,
güveni sağlamak anlam-larına gelir. Müslüman, İslâmı kabul et-miş kişi demektir.
İslâm dini kendisini, Hz. Âdem’den beri gelen vahye dayalı ilâhî dinlerin bir devamı ve
son halkası olarak ifade eder.
İslâmiyetin doğuşu Hz. Muhammed’in 610 yılından itibaren peygamberlikle görevlendirilmesiyle başlar. Allah’ın tek, eşi ve benzeri olmadığı anlayışını vurgulayan İslâm dini kısa bir
süre içinde tüm Arabistan’a, oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. İslâmiyetin yayılmasında
Türklerin de büyük hizmetleri olmuştur.
İslâmiyetin yayılmasında İslâmın adaletçi, barışçı, hoşgörülü olmasının rolü büyüktür.
Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul eden herkes
İslâm dinine girmiş olur.
İslâmın iman ve ibadet esaslarını hazırlık çalışmasından da yararlanarak açıklayınız.
İslâmın yorumunu farklı yapan mezhepleri vardır. Bunların bir kısmı inanç, bir kısmı
ise ibadetlerle ilgilidir.
İslâmın Temel Özellikleri:
Tanrı anlayışı: Allah, tektir. O hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Herkesin yardım dileyeceği varlık odur. Allah doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. Evrenin yaratıcısı ve sahibi odur. Yaşamı da ölümü de yaratan odur. O tektir, hiçbir
şeye benzemez.
Kutsal kitabı: Kur’anıkerim’dir. Dili Arapçadır.
Peygamber inancı: İslâmda peygamberlere inanmak mümin olmanın bir gereğidir. Hz.
Muhammed en son peygamberdir.
İbadet yeri: Camidir. Ancak İslâmda, cuma ve bayram namazları hariç, insanlar namazlarını her yerde kılabilirler.
Din adamı: İslâmda din adamı sınıfı yoktur. Ancak, din hizmetlerini yürüten görevliler
vardır.
Kutsal ziyaret yeri: Kâbe’nin bulunduğu Mekke, peygamberin hatıralarıyla dolu Medine kentlerine önem verilir.
İbadetleri: Namaz, oruç, zekât, hac ve benzeri günlük, haftalık, yıllık ibadetler de vardır.
Bayramları: Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere iki bayramı vardır.
Ahiret inancı: Öldükten sonra dirilmeye ve ahirete inanma vardır. Ölüler toprağa gömülür.
Dine giriş: İslâm dini bütün insanlara açıktır. Müslüman olmanın bir ön koşulu yoktur.
Mensupları: İslâm dini en yaygın dinlerden biridir. Müslümanlar, sırasıyla, en çok Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da ve Amerika’da bulunmaktadır.

122
Sultanahmet Camisi - İstanbul

