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4. ÜNİTE: İBADAT
KAZANIMLAR
1. Haccın farziyetini ve önemini fıkhi deliller ile temellendirir.
2. Hac ve umre ile ilgili fıkhi hükümleri açıklar.
3. Kurban ile ilgili fıkhi delil ve hükümleri açıklar.
4. Cihatla ilgili temel kavram ve hükümleri açıklar.
5. Cihat ibadetini ayetler ışığında açıklar.
AÇIKLAMALAR
1. kazanımda haccın şiar olma özelliği ile teşri tarihi ve hikmetine de değinilecektir.
2. kazanımda hac, umre, beyt-i atik, istilâm, metaf, şavt, tavaf, vakfe, teşrik tekbiri, sa’y, cemerat kavramlarına da
kısaca yer verilecektir. Ayrıca vekâleten hac ve umre konusuna da değinilecektir.
3. kazanımda kurbanın hikmetine, Hz. Âdem’den (a.s.) beri var olan bir ibadet olduğuna, kurban edilecek hayvanların özelliklerine, vekâlet ile kurban kesimine ve teşrik tekbirlerine de kısaca değinilecektir. Ayrıca kurbanın fakirlik probleminin çözüm yollarından biri olduğuna da vurgu yapılacaktır.
4. kazanımda cihat kavramı anlam genişliği göz önünde bulundurularak savaş ile sınırlandırılmadan tüm boyutlarıyla ele alınacak ve günümüzde bu kavramın istismar edildiğine vurgu yapılacak; cihadın farz-ı ayın ve farz-ı kifaye
olduğu durumlara değinilecektir. Bu kapsamda siyer, megazi, ceht, mücahede, davet, tebliğ, irşat, emr-i bi’l-maruf,
nehy-i ani’l-münker, irtidat, terör (bağy), kavramlarına yer verilecektir. Ayrıca İslam’da savaş hukuku ve ahlakı bağlamında savaşta yaşlılara, çocuklara, kadınlara, eli silah tutmayan kişilere, mabetlere, ibadetiyle meşgul olan din
adamlarına dokunulmaması gibi ilkeler örneklerle açıklanacak; Hz. Ömer’in Kudüs, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul ve Bosna emannamelerinden örnekler verilecektir.
Kavramlar:
Taharet, istinca, istibra, istihaza, hayız, nifas, lahik, müdrik, mesbuk, teşri, fidye, kaza, kefaret, nisap, havelân-i
havl, saime, öşür, imsak, iftar, sahur, istilâm, metaf, şavt, tavaf, vakfe, sa’y, cemerat, hedy, nahr, zebh, siyer, megazi, ceht, mücahede, davet, irşat, irtidat, bağy.
5. ÜNİTE: MUAMELAT VE UKUBAT
KAZANIMLAR
1. Nikâh ve talak ile ilgili kavram ve hükümleri delilleriyle açıklar.

2. Miras ile ilgili kavram ve hükümleri delilleriyle açıklar.
3. İslam’ın mülkiyet ile ilgili hükümlerini ayet ve hadislerle açıklar.
4. İslam’ın ekonomik hayat ile ilgili düzenlemelerini açıklar.
5. İslam ceza hukukunun temel ilke ve kavramlarını kavrar.
AÇIKLAMALAR
Ünite konuları usul konularıyla ilişkilendirilerek fıkhi delilleriyle birlikte ele alınacaktır. Ayrıca ibadetlerle ilgili Şafii
mezhebinin görüşlerine de kısaca yer verilecektir.
1. kazanımda nişan, nikâh ve nikâhla ilgili şartlar, veli, velayet, küfüv, mehir, talak (sarih ve kinayeli lafızlarla talak),
nafaka, muharremat, süt akrabalığı, süt bankası ile ilgili hükümlere kısaca değinilecektir.
3. kazanımda İslam mülkiyet ilişkisi illet ve hikmet boyutuyla ele alınacak; mülkün sahibinin Allah olduğuna ve
kulun mülkü emaneten temellük ettiğine değinilecektir.
4. kazanımda konular fıkhi hüküm ve delilleriyle birlikte ele alınacak; “Faiz” konusunda “bankacılık sistemine”;
“Helal Kazanç” konusunda helal ticaret, helal beslenme, genetiği ve öz nitelikleri ile oynanmış bazı gıdaların zararlarına değinilecek; ayrıca şüpheli şeylerden uzak durmayı öğütleyen hadislerden örnekler verilecektir.
5. kazanımda suç, ceza, had, tazir, kısas, diyet, kazif kavramları verilecek; had ve tazir cezaları ile ilgili ayrıntılara
girilmeyecek; İslam ceza hukukundaki yaptırımlar, illet ve hikmet boyutuyla ele alınacak; adalet, beraet-i zimmet,
suçun şahsiliği, suç ceza dengesi gibi temel ilkelere değinilecektir.
Kavramlar:
Nikâh, veli, velayet, küfüv, mehir, talak, tefrik, nafaka, muharremat, radâ, karz, sarf, ribâ, had, tazir, kısas, diyet,
kazf, beraat-i zimmet.

