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S Ö Z L Ü K

A

Agnostisizm : Bilinemezcilik
Ahir : Son
Aksiyon :  Hareket, ifl.
Alg›lamak : ‹drak etmek:
Ateizm : Tanr›tan›mazl›k.
At›fet : ‹yilik, ba¤›fl, kayra, lütuf, ihsan, inayet.

B

Bahfletmek :  Karfl›l›ks›z olarak vermek, ba¤›fllamak, sunmak
Bilinç :  ‹nsan›n kendisini ve çevresini tan›ma yetene¤i, fluur.
Boy : Ortak bir atadan türediklerine inan›lan toplumsal ve 

ekonomik iliflkilerinde anaerkil, ataerkil anlay›fl› uygulayan
geleneksel topluluk, kabile, klan:

Boykot : Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaflmak 
için her türlü iliflkiyi kesme.

Buyruk : Belirli bir davran›flta bulunmaya zorlay›c› söz, emir, 
ferman.

C-Ç

Celalet : Büyüklük, ululuk.
Cezbe : Bir duygu veya bir inan›fl›n etkisiyle afl›r› ölçüde coflup 

kendinden geçme durumu:

D

Dâr : Dünya,yer,mekan
Defnetmek : Ölüyü gömmek, topra¤a vermek
Dergah :  Tarikattan olanlar›n bar›nd›klar›, ibadet ettikleri ve 

törenler yapt›klar› yer, tekke.

E

Eda etmek : Yerine getirmek
Ego :  Ben
Ehemmiyet : Önem
Ekolojik : Ekolojiyle ilgili olan.
Emel : Gerçeklefltirilmesi zamana ba¤l› istek
Etken : Etki eden, müessir, faktör



D‹N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B‹LG‹S‹ 2

69

F

Farz : Müslümanl›kta, özür olmad›kça yap›lmas› zorunlu, 
yap›lmamas› günah say›lan ibadet.

Ferman : Buyruk, emir.
F›k›h : ‹slâm hukukunda din ve dünya iflleri ile ilgili ana 

kaynaklardan yararlanarak konulmufl olan kurallar›n 
bütünü.

F›trat : Yarad›l›fl, hilkat.

G

Gayb : Haz›r olmama, gizli kalma. Haz›r olmayan gizli kalan, 
görünmeyen.

Gazap : Öfke, k›zg›nl›k, hiddet
Gnostisizim : Gizemcilik
Gusül : Boy abdesti.

H

Halife : 1- Hz. Muhammed'in vekili olarak Müslümanlar›n 
imaml›¤›n› ve din koruyuculu¤unu yapmakla görevli 
kimse 2-   Hükümdar.

Haslet :  ‹nsan›n yarad›l›fl›ndan gelen özellik, huy.
Haysiyet : 1-De¤er, sayg›nl›k, itibar 2- Onur, öz sayg›, fleref
Haz : Hofla giden duygulanma, hofllanma, zevk
Heves : 1- ‹stek, e¤ilim, arzu, flevk 2- Gelip geçici istek
Hidayet : Do¤ru yol, hak olan Müslümanl›k yolu
Hikmet :  Bilgelik.

I-‹

Islah : Düzeltme, iyilefltirme
‹bret :  Kötü bir olaydan al›nmas› gereken ders, uyar›c› sonuç
‹cat : Yeni bir fley yaratma, bulma, bulufl
‹çgüdü : Bir canl› türünün bütün bireylerinde ak›l ve düflünceden 

ba¤›ms›z olarak do¤ufltan gelen bilinçsiz her türlü 
hareket ve davran›fl, insiyak, sevkitabii

‹htiva : ‹çine alma, içinde bulundurma, içerme
‹ktidâ : Tâbi olmak, uymak. Taklit etmek
‹mtiyaz : Baflkalar›na tan›nmayan özel, kiflisel hak veya flart, 

ayr›cal›k
‹nayet : ‹yilik, kayra, at›fet, ihsan, lütuf.
‹nfak : Nafaka verip bir kimsenin geçimini sa¤lama
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‹nk›yad : Boyun e¤me, uyma.
‹rflat : Do¤ru yolu gösterme, uyarma.
‹stiklal : Ba¤›ms›zl›k
‹taat : Söz dinleme, boyun e¤me, buyru¤a uyma.
‹tibar : Sayg› görme, de¤erli, güvenilir olma durumu, sayg›nl›k, 

prestij
‹zafe : 1- Bir fleye veya bir kimseye ba¤lama, mal etme, 

yak›flt›rma2-  Katma, ekleme, ilave etme.

K

Kabzetmek : Teslim almak.
Kâfir : Allah'›n varl›¤›n› ve birli¤ini inkâr eden kimse.
Kâinat : 1- Evren 2- Dünya
Kategori : Aralar›nda herhangi bir bak›mdan ilgi veya benzerlik 

bulunan fleylerin tamam›, grup, ulam
Kifayet : Yeterli miktarda olma, yetme, kâfi gelme.

L

Lakin :  Ama, fakat
Liyakat : Lay›k olma, yarafl›rl›k, uygunluk.

M

Mabet : Tap›nak
Makbul : Kabul edilen.
Malik : Sahip, iye
Mel’un : Allah taraf›ndan lanetlenmifl olan, lanetli.
Melamet : K›nama, ay›plama, azarlama, ç›k›flma.
Meleke : 1- Tekrarlama sonucu kazan›lan yatk›nl›k, al›flkanl›k

2- Yeti.
Mertebe : Aflama, derece, rütbe
Mesaj : Bir devlet büyü¤ünün, bir sorumlunun belirli bir olay 

veya durum dolay›s›yla ilgililere gönderdi¤i bildiri.
Meshetmek : Bir uzva veya sarg›ya ›slak eli sürme.
Misyon : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
Monoteizm : Tek Tanr›c›l›k
Muamele : Davranma, davran›fl.
Muhafaza : Koruma, saklama, korunum
Muhassala : Elde edilen sonuç.
Mukaddes :  Kutsal
Mutasavv›f : Tasavvuf inançlar›n› benimseyerek kendini Allah'a 

adam›fl kimse, sofi.
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Mü’min : ‹nanan, inançl›, imanl›, mutekit.
Müessese : Kurulufl, kurum
Münaf›k : 1-  Arabozan.2- Dinî kurallara inanmad›¤› hâlde inanm›fl 

gibi görünen.
Mürüvvet : 1- Bir ailede çocuklar›n do¤umu, sünneti, evlili¤i, iyi bir 

göreve geçmeleri vb. olaylardan duyulan mutluluk, sevinç. 
2- Yi¤itlik, mertlik.

Müspet : Olumlu.
Müflrik : Allah'a ortak koflan.

N

Nasip : Birinin pay›na düflen fley.:
Nesil : Kuflak
Nev : Çeflit, cins, tür
Nüans : Ay›rt›, çalar, fark

P

Pagan : Çok tanr›l› dinden olan
Papirus : Eski M›s›rl›lar›n bu bitkinin saplar›ndan yapt›klar› kâ¤›t.
Peyda :  Belli, aç›k.
Peyderpey :  Azar azar, bölüm bölüm, yavafl yavafl.
Politeizm : Çoktanr›c›l›k
Prensip : ‹lke, umde

R

Rebap : Gövdesi Hindistan cevizi kabu¤undan yap›lm›fl uzun 
sapl› saz.

Riayet : 1- Sayma, sayg›, a¤›rlama, itibar etme.2- Uyma, boyun 
e¤me

Riyazet : Nefsin isteklerini k›rma
Rü’yet : Görme.

S

Sahabe : Hz. Muhammed'i görmüfl, ve onun sohbetinde bulunmufl 
Müslümanlar, ashap.

Sahavet : El aç›kl›¤›, ak›l›k, seleklik, cömertlik.
Santur : Kanuna benzeyen, tokmaklarla çal›nan bir tür telli çalg›.
Seciye : Yarad›l›fl, huy, karakter
Semere : 1- Yemifl, meyve, ürün. 2-‹stenilen sonuç, verim.
Server : Efendi,üstünlü¤ü olan zat
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fi

fiiar : 1- Duyufl, düflünüfl ve inan›fltaki ay›r›c› özellik, belgi
2- Ülkü, düstur.

fiifre : Gizli haberleflmeye yarayan iflaretlerin tümü

T

Tanzim : S›raya koyma, s›ralama.
Taalluk : ‹lgisi olma, ilgisi bulunma, ilgi, ilinti.
Tebli¤ : Bildirme, haber verme
Tefecilik : Tefecinin ifli, faizcilik, murabaha, murabahac›l›k
Tehir : Sonraya b›rakma, erteleme.
Teskin etmek : Ac›, öfke, heyecan vb. duygular› yat›flt›rmak, dindirmek
Tetabuk : Uyma, uygun gelme.
Tevafuk : Birbirine uyma, uygun gelme.
Tevhit : Allah'›n birli¤ine inanma, bir sayma, bir olarak bakma.

U-Ü

Unvan : Bir kimsenin ifli, mesle¤i veya toplum içindeki durumu 
ile ilgili olarak kullan›lan ad, san

Usul : 1- Bir kimsenin ana, baba, dede ve nineleri. 2-  Bir 
amaca eriflmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, 
yöntem, tarz

V

Vaaz : 1- Cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin yapt›¤›, genellikle 
ö¤üt niteli¤i tafl›yan dinî konuflma. 2- Bir kimseye 
kalbini yumuflatacak, kendisini do¤rulu¤a, iyili¤e 
götürecek biçimde söz söyleme.

Vefât : Ölüm

Y

Yetim : Babas› ölmüfl olan çocuk, babas›z

Z

Zayi : Kaybolma, yitme.
Zerre : Çok küçük parçac›k
Zina : Aralar›nda evlilik ba¤› olmayan kifliler aras›ndaki cinsel 

iliflki.
Ziyade : Çok, daha çok, daha fazla
Ziynet : Süs, bezek.




