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DİNİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ
Adâbı Muaşeret :Toplumda yaşama kuralları,
Amel : Çalışma, itaat, ibadet, dini bir emri yerine getirmek
Âmin : " Allah’ım dualarımızı kabul et " manasında
Arş : İslâm'a göre, bütün alemi kuşatan, sınırlandırılması ve takdir edilmesi insan aklının dışında kalan
ve gerçeğini Allah'ın bildiği yüce bir makam
Ashâb : Hz. Peygamber (sav)' i görmüş, onunla sohbet etmiş ve müslüman olarak vefat etmiş kimseler
Ashâbı Suffe : Mescidi Nebevinin avlusunda mescide bitişik olan odalarda kalan, evi ve ailesi
bulunmayan, bütün günlerini Peygamber (sav)'i dinlemeye, ilim öğrenmeye ayıran kişiler,
Bid’at : Dinin aslında olmayıp sonradan ortaya çıkan şeyler. Kur'ân-ı Kerim ve Sünnet'te bulunmayan ve
Ashapça da bilinmeyen, özellikle din esaslarına ilişkin sonradan çıkma kimi ibadet ve davranış biçimleri
ve inanca yönelik yorumlar.
Câiz : Dinimize göre yapılmasında sakınca bulunmayan, yapılması mümkün olan iş
Cüz'i İrâde : İnsanoğlunun sınırlı olan iradesine verilen isim
Din : Akıl sahibi insanları, kendi iradeleri ile, hem bu dünyada hem de ahirette mutlu etmek için, Allah
tarafından Peygamberleri aracılığı ile gönderilen ilahi kurallar
Ecir : Yapılan güzel ameller karşılığında Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafat
Eda : Namazı vaktinde kılmak
Edeb : Güzel terbiye, iyi huy, insanın bütün iyilikleri ve ahlaki meziyetleri kendisinde toplaması
Erkam : Müslümanların hicretten önce evinde toplandıkları kişi,(Dârul Erkam)
Esmâül Hüsnâ : Allah’ın Kur’an-ı Kerimdeki 99 güzel ismi
Estağfirullâh : Allah’ü Teâlâdan hatâ ve kusurlarımı bağışlamasını dilerim, mânâsına; mübârek, kıymetli
bir söz.
Ezelî : Öncesi, başlangıcı olmayan
Fâni : Yok olucu, geçici, devamlı olmayan.
Fâsık : Günahkar, büyük günahı isleyen, küçük günahta ısrar eden tevbe etmeyen kimse
Fazîlet : Ahlaki görevleri yerine getirerek kişinin olgun ve yüksek bir ahlaka sahip olması, iyi huylarla
ruhunu güzellestirmesi, üstünlük, iyi ahlâklılık.
Fetvâ : Herhangi bir isin dîne (İslâmiyet'e) uygun olup olmadığına dâir müftî tarafından verilen cevap
Fidye : Bazı sartlardan dolayı oruç tutamayanların ödemeleri gereken bir günlük oruç bedelidir. Bir
kimsenin bir günlük sabahlı aksamlı yiyecek miktarıdır.
Fıkıh : Dinde yapılması ve sakınılması lâzım gelen işleri bildiren ilim.
Fıtır Sadakası (fitre): Ramazan ayını yasama, onun ecrine kavuşmanın şükran borcu olarak en geç
bayram namazından önce verilmesi gereken vacib olan sadaka, miktarı; bir kişinin bir günlük sabahlı
aksamlı yiyecek miktarıdır.
Fıtrat : Yaratılıs
Gayb : Gizli olan, görünmeyen, belirsiz, hisler ve akıl ile bilinmeyen şey
Gayri Müslim : Müslüman olmayan.
Gıbta : Başkasında görülen iyiliklere, güzelliklere imrenme, özenme
Hanîf : Peygamber (sav) Efendimizin peygamberliğinden önce Allahın birliğine inanan ve ona ortak
kosmayan, İbrahim (as)' ın dini üzere olan kimselere verilen isim
Hâşâ : Asla, katiyyen, öyle değil, Allah korusun... manasında söylenen söz
Haşr : İkinci surdan sonra Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere bir araya toplaması
Hatim : Kur’an-ı Kerimi basından sonuna kadar okumak
Hayâ : Kınanmayı gerektiren bir söz veya davranıştan dolayı kişinin Allah’a ve insanlara karsı
mahcubiyet ve Üzüntü duyması, utanması, insanı kötülük yapmaktan uzaklaştıran ve diğer canlılardan
ayıran ahlaki özellik
Hicaz: Mekke ve Medine şehirlerini içine alan bölgeye verilen isim
Hidâyet: Doğru yolu gösterme, Allahü Teâlânın râzı olduğu yolda bulunma.
Hılful fudûl: Peygamber (sav)' in Peygamberliğinden önce haksızlıklara karsı koymak ve haksızlığa
uğrayanların Haklarını savunmak ve almak için kurulmuş olan ve Peygamber (sav)' in de üye olduğu
topluluk,
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Hilm: Öfkeli ve hiddetli olduğu bir zaman kişinin gücü yettiği halde, kendini kontrol ederek öfkesini
yenmesi ve İntikam fikrinden vazgeçmesi
Hurâfe: Uydurma, batıl inanış. Sonradan uydurulan ve genellikle İslâm'ın gerçeğiyle bağdaşmaz batıl
inançları Veya çarpık davranış biçimlerini ifade eden hikâyeler.
Huşû: Korku ile karışık sevgiden gelen edepli bir hal
İhlâs : İçten, samimi, gösterişsiz sevgi, bağlılık
İhsan: İyilik etme iyi davranma
İhtilat: Karmaşıklık,
İstiğfar: Allah’tan bağışlanma dilemek
İstişâre : insanlarla görüş alışverişinde bulunma, danışma
Kehanet: Bir olayın gerçekleşeceğini önceden bilmek,
Kıssa: Peygamberlerin başından geçen olayları anlatan Kur’an haberleri
Küllî İrâde : Allahın sonsuz ve sınırsız iradesine verilen isim
Kültür: Bir toplumun, bir milletin sahip olduğu maddi, manevi değerlerin hepsine birden verilen ad.
Levhi Mahfûz: Korunmuş levha; Allahü Telalanın takdir ettiği her şeyin yazılı bulunduğu, nasıl olduğu
bizce bilinmeyen ve Her türlü te'sirden korunmuş levha, herseyin hayatının Allah katında yazılması
Maâzallâh: Tehlikeli, zararlı ve istenmeyen durumlardan korunmak için söylenen " Allah korusun, Allah
saklasın, Allah’ü Teâlâya sığınırım " anlamında duâ cümlesi
Mahfel: Camide müezzinlik yapan kimsenin bulunduğu yer
Merhaba: Müslümanlar arasında bir nevi selamlaşma kelimesi olup; rahat olunuz, hoş geldiniz
manasında söylenir.
Merhamet: Bir başkasına karşı hissedilen acıma duygusu,
Mihrâb : İmamın namaz kıldırmak için önüne durduğu kıbleye bakan içi oyuk yer.
Mina: Hacda şeytan taslamanın yapıldığı bölgeye verilen isim
Minâre: Camilerde ezan okumak için çıkılan kuleye benzeyen yer.
Minber: Cuma ve bayram günlerinde imamın hutbe okumak için çıktığı merdivenli yer.
Misyoner: Hıristiyanların kendi ülkeleri dışında dinlerini yaymak için görevlendirdiği kimseler.
Mîzan : insanların hesaba çekilmesinden sonra amelleri tartmaya mahsus ilahi adalet terazisi
Muamelât : Kişilerin karşılıklı olarak kendi aralarında yaptıkları isler
Muhâcir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümanlar
Mukâbele: Kur’an-ı Kerim’i, birinin yüzünden veya ezbere okuması, diğerlerinin de onu takip etmesi
Mushaf: Kuran-ı Kerim’in diğer adlarından birisi, iki kapak arasında toplanmış sahifeler anlamında
Mükellef: Dinin emir ve yasaklarından sorumlu olan kimse; akıllı ve ergenlik çağına girmiş olan her erkek
ve kadın Mükelleftir.
Mü’min: Peygamber (sav)' in Allahtan getirdiği şeylerin hepsine kesin olarak inanan kişi
Münâfık : İnanmadığı halde inanmış gibi görünen, diliyle inandığını söyleyip kalbiyle inkar eden kimse
Münezzeh: Kusur, eksiklik ve muhtaçlıktan uzak. Allahü teâlânın noksan sıfatlardan uzak olduğunu
bildirmek için Kullanılan bir tâbir.
Müşrik : Allaha inanmakla beraber Ona ortak koşan kimse
Müzdelife : Hacda vacip olan vakfenin yapıldığı, şeytanlara atılacak tasların toplandığı bölge
Naat : Hz. Peygamber (sav)’e duyulan derin sevgiyi dile getiren şiirler
Nasihat: Öğüt,
Nifak : İki yüzlülük, ara bozmaya çalışmak
Nisab : Dinimize göre en az zenginlik ölçüsü
Rahle : Kuranı Kerim okumak için yapılmış küçük masa
Rasûl : Kendisine kutsal kitap verilen peygamber
Ravza : Hz. Peygamber (sav)' in kabrinin bulunduğu yere verilen isim
Reenkarnasyon: Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek varlığını sürdürmesi, Hinduizm’de
görülen bir inançtır.
Riyâ : Söz, is ve davranışlarında gösterişe yer vermek, inandığı gibi hareket etmemek
Rızık : Allah’ın canlılara yiyip içmeleri ve faydalanmaları için verdiği her şey,
Sadakat : İçten bağlılık,
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Sadakayı Câriye : Sürekli hayır getiren, öldükten sonrada sevap kazandıran mali yardım, yatırım ve
hayırlar (yol,çeşme,köprü,okul vb.)
Sâlih Amel : Allah’ın rızasını sevgisini kazandıran faydalı is ve davranışlar; ikiyüzlülük ve gösteriş
taşımayan Yüce Allah’ın rızasını, sevgisini kazandıracak olan her iş salih ameldir.
Sılayı Rahim : Dinimizde akraba ziyaretine verilen isim
Siyer : Hz. Peygamber (sav)’in hayatını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anlatan kitaplar
Sünnetullâh : Allah’ın bu evrene ve bu evrendeki her türlü varlığa koymuş olduğu yasalara Kuranı
Kerimde verilen isim, Allah’ın değişmeyen kanunu
Şirk : Allah’a ortak koşmak, ondan başka ilahlar edinmek
Şükür : Allah’ın bize yaptığı sonsuz iyilikleri, verdiği sayısız nimetleri tanımak ve buna karşılık sevinç ve
teşekkürlerimizi belirtmek
Taassub : Bir inanca, bir fikre körü körüne bağlı kalıp diğerlerine tahammül edememe
Takvâ : Allah korkusu, dinin yasak ettiği şeylerden veya haram olduğun da şüphesi olan şeylerden
kendini uzak tutmak,
Tevâzû : Alçak gönüllülük; kendisini başkaları ile bir görmek, başkalarından daha üstün görmemek.
Tevbe : İnsan olmanın gereği olarak meydana gelen her türlü günahtan pişmanlık duymak, bir daha
islememek üzere dönüş yapmak
Tefekkür : Düşünme, düşünüş,
Tevekkül : Bir amaca ulaşmak için elden gelen bütün çalışmayı yaptıktan sonra Allaha güvenip işi ona
havale etmek
Tevhîd : Allah’ın birliği inancı
Tezhîb : Kitaplarla, yazı levhalarının altın tozu kullanılarak çeşitli çiçek ve nakıslarla süslenmesi
Ulemâ: Bilginler, din bilginleri
Vicdan: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten ,kendi ahlak değerleri üzerinde
dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
Zerre: Çok küçük parçacık
ALLAHIN SIFATLARI
Allahın Zati Sıfatları: Bu sıfatlar Allah'a has, ona özel sıfatlardır. Başka varlıklarda bulunmaz.
Vücud : Allah’ın var olması demektir.
Kıdem : Allahın varlığının başlangıcı yoktur. O her zaman vardır.
Bekâ : Allahın varlığının sonu yoktur. Onun varlığı sonsuzdur.
Vahdâniyyet : Allah’ın bir olması demektir. Esi, ortağı ve benzeri yoktur.
Muhâlefetün lil havâdis : Allah’ın yarattığı varlıklara benzememesi demektir.
Kıyam bi nefsihî : Allah’ın varlığı kendisindendir, var olmak için başka bir varlığa muhtaç değildir.
Allahın Subuti Sıfatları : Bu sıfatlarda Allah'a has, ona özel sıfatlardır. Ancak bu sıfatların benzerleri
sınırlı olarak diğer varlıklara da verilmiştir.
Hayat : Allah’ın diri ve canlı olmasıdır.
İlim : Allah’ın gizli açık her şeyi bilmesidir.
Semi' : Allah’ın gizli açık her şeyi işitmesidir.
Basar : Allah’ın gizli açık her şeyi görmesidir.
İrâde : Allah’ın bir şeyin olup olmamasını istemesidir.
Kudret : Allah’ın sonsuz güç ve kuvvet sahibi olmasıdır.
Kelâm : Allah’ın ses ve harflere muhtaç olmadan konuşmasıdır. Kutsal kitaplar Allah’ın kelam sıfatının
sonucudur.
Tekvin: Allah’ın yaratması

