ALLAH İNANCI ÜNİTESİ ÖZETİ
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1- Allah’ın varlığı bilgisine nasıl ulaşırız?
Nasıl ki her resmin bir ressamı, her yapının bir ustası, her kitabın bir yazarı varsa güneşin, ayın, dünyanın,
yıldızların ve her şeyin de bir yaratıcısı vardır. O da Yüce Allah’tır
2- Allah’ın bir olduğunu nasıl anlarız?
Her okulda bir müdür, her ilçede bir kaymakam, her ilde bir vali, her ülkede bir başbakan bir
cumhurbaşkanı olduğuna göre, evrenin de bir yaratıcısı vardır. O da Allah’tır. Eğer birden fazla ilah olsaydı
anlaşmazlığa düşerler, evrende düzen olmazdı.
3- Enbiya suresinin 22. ayetini yazarak, Allah’ın her şeyi bir düzen içinde yaratmasına örnekler veriniz.
“ Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinde de düzeni bozulurdu…” Enbiya/22
Mevsimlerin oluşumu ve arka arkaya gelişi, Gece ve gündüzün arka arkaya gelişi, yağmur ve karın
düzenli yağması
4- Allah’ın sıfatları (özellikleri) hakkında bilgi veriniz.
Allah birdir (Vahdaniyet), sonradan yaratılan hiçbir varlığa benzemez (Muhalefetün lil havadis),
kendi kendine yeterlidir, başkasına ihtiyaç duymaz (Kıyam bi nefsihi), her şeyi bilir (İlim),
her şeyi görür (Basar), her şeyi işitir (Semi), her şeye gücü, yeter (Kudret), her şeyi yoktan var eder (Tekvin).
5- Tevhit nedir? Allah inancı davranışlarımızı nasıl etkiler?
Bir olan Allah’a inanmaktır. Allah’ın bizi gördüğünü, işittiğini ve yaptıklarımızı bildiğinin bilincinde
olursak, kötü düşünce ve davranışlardan uzak durur, güzel davranışlara yöneliriz.
6- Rahman ve Rahim ne demektir? Bu iki ismin yansımaları nelerdir?
Rahman: Yüce Allah’ın bütün yarattıklarına merhamet eden, her türlü nimeti veren anlamına gelen ismi.
Yüce Allah Rahman isminin gereği olarak yağmur yağdırır, kar yağdırır ve rızıklar verir.
Rahim: Merhamet eden, bağışlayan, acıyan. Rahim isminin gereği olarak da ahirette müminlerin günahlarını bağışlar.
7- Dua Nedir? Niçin dua ederiz? Bir dua örneği yazınız.
Kulun Allah’a yönelmesi, yalvarması, isteklerini iletmesi, Ondan yardım dilemesidir.
Gücümüzün yetmediği konularda Allah’ın yardımına ihtiyaç duyar Allah’tan yardım isteriz.
Duamız Allah’ın katında değerimizi artırır.
“Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinin
azabından koru!” Bakara/201
“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; Ey Rabbimiz!
Duamı kabul et!” İbrahim/40“
“Ey Rabbimiz! Beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde bağışla!” İbrahim/41
8- Nasıl dua etmeliyiz?
Samimi bir duyguyla dua etmeliyiz.
Kendi yapabileceğimiz şeyleri Allah’tan istememeliyiz.
Bağırıp çağırmadan kısık bir sesle dua etmeliyiz,
Kötü ve zararlı olan şeyleri Allah’tan istememeliyiz.
9- Hz. İbrahim hakkında bilgi veriniz?
Şanlıurfa’da doğmuştur. Babasının adı Azer’dir. Putlara tapan bir toplumun içinde Aklını kullanarak
Allah’ın varlığı bilgisine ulaşmıştır. Gençliğinde puthanedeki putları kırdığı için halk tarafından ateşe
atılmış Allah’ın emriyle ateş onu yakmamıştır. Halil ve Halilullah ünvanları verilmiştir. Halilullah Allah’ın
dostu demektir. Çok cömert birisi idi. Sofrasından misafir eksik olmazdı. Allah onu peygamber olarak
görevlendirmiş. Babası Azer’i ve o bölgedeki halkı tek olan Allah’a iman etmeye davet etmiş fakat onlar
kabul etmemiştir. Hz. İsmail ve Hz. İshak adında peygamber olan iki oğlu vardır. Yüce Allah’a oğlu İsmail
ile ilgili verdiği sözü Allah rüyasında hatırlatmış. Oğlunu Allah için kurban etmek istemiş, Allah da oğluna
karşılık kurbanlık bir hayvan göndermiştir. Oğlu Hz. İsmail ile Kabe’yi inşa etmiştir.
10- İhlas suresini ve anlamını yazınız.
Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Gul hüvallâhu ehad.
2- Allâhus-Samed.
3- Lem yelid velem yûled.
4- Ve lem yekun lehû kufuven ehad.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
1- De ki: O Allah birdir.
2- Allah Samettir. (Hiçbir şeye muhtaç
değildir, her şey ona muhtaçtır.)
3- O, doğurmamış ve doğmamıştır.
4- Hiçbir şey ona denk değildir.

