4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konu Özetleri
2.Ünite
2.Bölüm

: İslam’ı Tanıyalım
: İslam’ın Şartları

İslam dininde, her Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bazı sorumluluklar vardır. Bunlara
İslam’ın şartları denir. Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam’ın şartlarını açıklayan bir hadisinde,
“İslam beş temel üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed’in
Allah’ın elçisi olduğuna şahitlik etmek, namaz kılmak, ramazan orucunu tutmak, zekât vermek
ve hacca gitmek.”1 buyurmuştur.
Kelime-i Şehadet
Bizler Müslüman’ız. Dinimizin adı da İslam’dır. İslam dinine girip Müslüman olmanın öncelikli
ve temel şartı, kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet şöyle söylenir:
“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.” Kelime-i
şehadetin anlamı da şu şekildedir: “Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine
şehadet ederim ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.”
Namaz
İslam’ın şartlarından biri de namazdır. Namaz, dinimizde emredilen temel ibadetlerden biridir.
İslam’da sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz kılmak
farzdır. Yüce Allah (c.c.), birçok ayette bizlere namaz kılmayı emretmiştir.
Oruç
Dinimizde emredilen belli başlı ibadetler vardır. Bunlardan biri de oruçtur. Oruç; tan yerinin
ağarmasından* itibaren güneşin batışına, akşam ezanı okununcaya kadar hiçbir şey yiyip
içmeyerek ve bazı bedensel arzulardan ibadet niyetiyle uzak durarak yerine getirilir. İslam
dininde akıllı, ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı her Müslüman’ın oruç tutması farzdır.
Hac
Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de emredilen temel ibadetlerden biri de hacdır. Hac ibadeti,
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan kutsal Kâbe ve çevresindeki diğer mukaddes
yerlerin ziyaret edilmesiyle yapılır. Hacca giden Müslümanlar, öncelikle niyet edip ihrama
girerler. İhram; normal zamanlarda serbest olan bazı şeylerden uzak durmak demektir.
Örneğin, ihramlı kişinin avlanması, saç sakal kesmesi, bitkilere ve hayvanlara zarar vermesi
haramdır. İhrama girip hac ibadetini yapan Müslüman, bu gibi davranışlardan uzak durmak
zorundadır. Hac sırasında giyilen, iki parçadan oluşan beyaz renkli giysi de ihram olarak
isimlendirilir.
Zekât
Dinimizde emredilen farz ibadetlerden biri zekâttır. Zekât, mal ile yerine getirilen bir ibadettir.
Zengin Müslümanların, sahip oldukları mal veya paralarının belli bir bölümünü ibadet niyetiyle
her yıl Kur’an’da belirtilen kişilere vermelerine zekât denir. Ülkemizde zekâtın ramazan ayında
verilmesi gelenek olmuştur. Ancak bu ibadet sadece ramazanda değil, diğer zamanlarda da
yerine getirilebilir.
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