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Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin y ld z d r, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olay m, çehreni ey nazl  hilâl! 
Kahraman rk ma bir gül! Ne bu iddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlar m z sonra helâl. 
Hakk d r Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür ya ad m, hür ya ar m. 
Hangi ç lg n bana zincir vuracakm ? a ar m! 
Kükremi  sel gibiyim, bendimi çi ner, a ar m. 
Y rtar m da lar , enginlere s mam, ta ar m. 
 

Garb n âfâk n  sarm sa çelik z rhl  duvar,  
Benim iman dolu gö süm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nas l böyle bir iman  bo ar, 
Medeniyyet dedi in tek di i kalm  canavar? 
 

Arkada , yurduma alçaklar  u ratma sak n; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâs zca ak n. 
Do acakt r sana va’detti i günler Hakk’ n; 
Kim bilir, belki yar n, belki yar ndan da yak n  

 

 

Bast n yerleri toprak diyerek geçme, tan :  
Dü ün alt ndaki binlerce kefensiz yatan . 
Sen ehit o lusun, incitme, yaz kt r, atan : 
Verme, dünyalar  alsan da bu cennet vatan . 
 

Kim bu cennet vatan n u runa olmaz ki feda? 
üheda f k racak topra  s ksan, üheda! 

Cân , cânân , bütün var m  als n da Huda, 
Etmesin tek vatan mdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden lâhî, udur ancak emeli: 
De mesin mabedimin gö süne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki ehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- ta m, 
Her cerîhamdan lâhî, bo an p kanl  ya m, 
F k r r ruh-  mücerret gibi yerden na’ m; 
O zaman yükselerek ar a de er belki ba m. 
 

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl  hilâl! 
Olsun art k dökülen kanlar m n hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rk ma yok izmihlâl; 
Hakk d r hür ya am  bayra m n hürriyyet;  
Hakk d r Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇL E H TABE 

 

Ey Türk gençli i! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

k ymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlar n olacakt r. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine dü ersen, vazifeye at lmak için, içinde bulunaca n 

vaziyetin imkân ve eraitini dü ünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. stiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

dü manlar, bütün dünyada emsali görülmemi  bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan n bütün kaleleri zapt edilmi , bütün 

tersanelerine girilmi , bütün ordular  da t lm  ve memleketin her kö esi bilfiil 

i gal edilmi  olabilir. Bütün bu eraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ h yanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri ahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap dü mü  olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd ! te, bu ahval ve erait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmakt r. Muhtaç oldu un kudret, 

damarlar ndaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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AKAİD ve KELAM İLMİ

1. ÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce insan bir inancı veya dini olmadan hayatını sürdürebilir mi? Arkadaşlarınızla tartışınız.

2. Hristiyan ve Yahudi itikadının temel esaslarını ilgili kaynaklardan inceleyerek İslam inanç 

     ilkelerinden farklı yönlerini tespit etmeye çalışınız.

3. Akaid ve kelam ilminin niçin önemli ve gerekli olduğunu çeşitli kaynaklardan araştırınız.

4. İslam’ın inanç esaslarını bir arada zikreden iki ayetin mealini bularak desterinize yazınız.
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1. DİN DUYGUSUNUN KAYNAĞI VE DİNE DUYULAN İHTİYAÇ

Din Nedir?

“Din” kelimesinin sözlük anlamı; yol, hüküm, itaat ve karşılıktır. (mükâfat ve ceza) Allah Teâlâ birtakım 
hükümler koymak suretiyle insanlar için bir yol belirlemiş, onları bu yola ve hükümlere uymakla sorumlu 
tutmuştur. Kulun tavrına göre de ya ödüllendirme veya cezalandırma şeklinde bir karşılık takdir etmiştir. 
Buna göre din, esasları ve usulleri Allah Teâlâ tarafından belirlenmiş yol demektir.

İslam âlimlerine göre din: Akıl sahibi insanları kendi hür irade ve tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere 
götüren ilahi kanunlardır. Bu tanım bize dinin çeşitli boyutları hakkında şu temel ilkeleri göstermektedir:

1. Tanımdaki “ilahi kanun” ifadesi dinin kaynağına işaret eder. Din, Allah Teâlâ tarafından konulur. On-
dan başkasının ne din koymaya, ne de dinî hükümleri değiştirmeye ve kaldırmaya hakkı vardır. Yüce Allah: 
“İyi bilin ki halis din; yani bütün gönlüyle candan itaat, yalnız Allah’a yapılır…”1, “Göklerde ve yer-
de ne varsa, onundur, din de yalnız onundur. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?”2 
buyurarak bunu bildirmiştir. Dolayısıyla peygamberler de din koyamazlar (vazedemezler), kendiliklerinden 
dine bir ekleme ve çıkarmada bulunamazlar. Sadece Allah’tan aldıkları emir ve yasakları ümmetlerine 
ulaştırırlar. Onlar mutlaka Allah’tan aldıkları vahye dayalı olarak dinî hükümleri ortaya koydukları ve açık-
ladıkları için peygamberlere mecazi anlamda “din koyucu” denilir.

2. Dinin muhatabı, akıl sahibi yani akli melekelerini sağlıklı 
biçimde kullanabilen insandır. Başka bir ifadeyle, din ancak akıl 
sahibi olanlara hitap eder. Dolayısıyla akıl sağlığı yerinde olma-
yanlar ve küçük yaştaki çocukların dinen sorumluluğu yoktur. 
Nitekim Hz. Peygamber: “Üç kişiden kalem (sorumluluk) kaldı-
rılmıştır: Ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşinceye kadar akıl 
hastasından ve uyanıncaya kadar uyuyandan.”3 buyurmuştur.

3. Akıl sahibi insanların dine yönelişi ve bağlılığının kendi 
hür iradesi ve tercihi ile olması gerekir. Din, kişiye hakikat ile 
batılı, doğru ile yanlışı gösterir, her birisinin kişi açısından ne 
gibi sonuçlar doğuracağını açıklar. Bu aşamadan sonra insan için 
dine yönelip yönelmemekte bir zorlama söz konusu olmaz. Di-
nin özünü ve temel şartını oluşturan iman açısından bile bu ge-
çerlidir. Allah Teâlâ Hz. Peygamber’e: “Hak Rabbiniz’dendir; 
artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.”4 demesini buyurur. 
İnsanın bu dünyada imtihan edilen bir varlık olması, onun birey-
sel sorumluluk ve özgürlüğünün de olmasını gerektirir. İnsanın 
iradesinin neye yöneleceğini din kadar duygular ve çevre şartları 
da etkiler. Dolayısıyla kişinin, iradesini dinin telkini doğrultu-
sunda kullanması, dini yaşamada karşılaştığı güçlükleri kendi 
iradesi ve tercihiyle aşarak bağlılığını devam ettirmesi esastır. 

1 Zümer suresi, 3. ayet.
2 Nahl suresi, 52.ayet.
3 Buhari Hudud 22, Talak 11, Tirmizi Hudud 17, İbn Mace talak 15
4 Kehf suresi 29. ayet

Her birey, dini inancını seçip seçmeme konusunda 
kendi özgür iradesi ile karar vermelidir.

AKAİD ve KELAM İLMİ
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4. Kişi aklını ve iradesini kullanarak bir dini seçtiğinde veya dine bağlılığını devam ettirdiğinde ise dinin 
semeresi olan hayra, yani bizzat iyi olan şeylere ulaşır. Aslında kişilerin iyi-kötü algısı ve değerlendirmeleri 
farklı olabilir. Mesela paraya düşkün birisi servet ve zenginliği en büyük hayır kabul ederken bir başkası  da 
manevi değerleri asıl zenginlik olarak değerlendirir. Şu hâlde dinin insanı ulaştırdığı hayır; kişisel yargılar-
dan, değerlendirmelerden bağımsız, herkesin ortak kabul edebileceği bir iyilik olmalıdır. Buna göre kişi bir 
yandan dünyevi hayırlarından istifade ederken bir yandan da Allah’ın rızasına ulaşmak, cennet nimetlerine 
elde etmek gibi uhrevi hayra ulaşabilmelidir.

Din Duygusunun Kaynağı

İnsanda din duygusu doğuştan vardır. Çünkü her 
insan bir üstün ve aşkın (müteâl) varlığa inanma ve 
ona kulluk etme özelliği taşır. Bu özellik bir duygu 
hâlinde insana yaratılışında verilmiştir. Tarih boyun-
ca insanlar hiçbir devirde din duygusundan yoksun 
olmamışlar, ister hak ister batıl olsun bir dine bağ-
lanmışlardır. Ayrıca belirtmek gerekir ki din duygu-
su, bazı sosyal bilimcilerin iddia ettiği gibi ilkel bir 
yaşayış süren ve gelişmemiş bir akıl ve kültür seviyesindeki insanın korku ve arzularının eseri değildir. 
Onlara göre insan, korktuğu şeylere saygı duyar ve onlara boyun eğer. Aynı şekilde arzu ettiği şeylerin ger-
çekleşmesi için de gerçekte olmayan hayalî birtakım güçler oluşturur ve bunlara tapınmaya başlar. Böylece 
“tanrı” ve kutsal varlıklar fikri ortaya çıkar.

İslam’a göre insanlar tevhit inancını kabul etme üzere yaratılmıştır ki buna fıtrat denir. Nitekim “O hal-
de sen, batıl dinlerden uzaklaşarak yüzünü ve özünü, hak din olan İslâm’a yönelt. Yani Allah’ın in-
sanları yaratmasında esas kıldığı o fıtrata uygun hareket et. Allah’ın bu hilkatini kimse değiştiremez. 
İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”5 ayetinde bu durum ifade edilmiştir. 
Peygamber Efendimiz de  “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hıristiyan, 
Yahudi veya Mecusi yapar.”6 buyurarak insanların yaratılış gereği tevhit inancını kabul etmeye yatkın oldu-
ğunu ancak çevresel faktörlerin kişinin tercihini değiştirebileceğini ifade etmiştir. 

İnsanın böyle bir fıtrata, yani var olduğu andan itibaren din 
duygusuna sahip olmasının temelinde, yaratılış aşamasında Allah 
Teâlâ ile insanlar arasında gerçekleşen mîsâk, kâlû belâ veya elest 
bezmi olarak da bilinen ahitleşme yatar. Kur’an’da bildirildiği-
ne göre yüce Allah, her bir insan ferdini kendilerine şahit tutmuş 
ve: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sormuştur. Onlar 
da: “Evet (tabiî ki Rabbimiz’sin, buna) şahit olduk.” cevabını 
vermişlerdir.7 “Ben kullarımın tümünü tevhid ehli (hanîf) olarak 
yarattım. Sonra şeytanlar onları dinlerinden döndürdü ve bana 
başka şeyleri ortak koşmalarını emrettiler.”8 anlamındaki kudsî ha-
dis de bu gerçeği ifade eder. Aslına bakılırsa Allah Teâlâ’nın pey-
gamber aracılığıyla insanlara gönderdiği bir tür sözleşme olan din, 
işte başlangıçtaki bu ahitleşmenin hatırlatılmasından ibarettir.

5 Rum suresi, 30. ayet.
6 Buhari, Cenâiz 92; Ebû Dâvud, Sünnet 17; Tirmizî, Kader 5
7 A’râf suresi, 172. ayet.
8 Müslim, Cennet, 63.

BİLGİ KUTUSU

Hak dinin:
- Sahibi ve kaynağı Allah’tır.

- Muhatabı, akli melekeleri sağlıklı işleyen ve 

hür iradesiyle tercihte bulunabilen insandır.

- Amacı, insanı bu dünyada ve ahirette mutlak 

hayra, gerçek mutluluğa ulaştırmaktır.

Yüce bir varlığa inanma ihtiyacı insanın doğasında 
vardır.

1. ÜNİTE
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Bir kısım dinler tarihi ve din sosyolojisi araştırı-
cıları dinin, insan ruhunda doğuştan gelen bir özellik 
olduğunu inceleme ve araştırmalarıyla ortaya koymuş-
lardır. Fakat insanlar tarihin her döneminde aynı şey-
lere inanıp bağlanmamışlar, zamanla dinlerinden sap-
mışlardır. Böyle durumlarda bile insanoğlu, bir yüce 
varlığa inanmaya, ona tapmaya yönelmiştir. İşte bozul-

muş ve yanlış dahi olsa bir dine bağlanma, insanda yaratılıştan gelen bir din duygusunun varlığını ortaya 
koymaktadır. Birey olarak bazı insanlar dine ilgisiz kalsalar, inançsız olduklarını iddia etseler de bir bütün 
olarak herhangi bir toplumun dinsiz veya ateist (tanrıtanımaz) olmadığı tarihî bir hakikattir. Millî şairimiz 
Mehmet Âkif bu hakikati şu dizelerle dile getirir:

Her cemaatten beş-on dinsiz zuhur eyler; bu hâl,

Pek tabiidir fakat ilhadı bir kavmin pek muhal,

Hangi millettir ki efradında yoktur hiss-i dîn?

En büyük akvâma bir bak, dini her şeyden metîn.

Dine Duyulan İhtiyaç

Din, insan ve toplum için zorunlu bir ihtiyaçtır. İnsanların dine ihtiyaç duymalarının sebepleri şöyle 
sıralanabilir:

1. Din duygusu doğuştan var olduğuna göre bu duygunun tatmin edilmesi, insan ruhunun huzura ere-
bilmesi için bir dine ihtiyaç vardır. Ne bilim ve teknoloji ne de kültür ve sanat insanın gönlündeki manevi 
boşluğu doldurabilir. Doldursa bile bu tatmin geçici olur. Kişide sürekli tatmini ancak din sağlar.

2. İnsan beden ve ruhtan oluşmuştur. Bedenle ruh, etle kemik gibidir. Nasıl ki bedenin yemek, içmek, 
oturup kalkmak gibi maddi ihtiyaçları varsa ruhun da kendine özgü birtakım ihtiyaçları vardır. Mesela her 
insanda doğuştan bir yere ait olma, bağlanma ve sığınma duygusu vardır. Emniyet, güven, dayanma, ko-
runma, kabul görme, sevilme gibi insanın temel ihtiyaçları arasında yer alan bu duyguların gereği olarak o, 
kökenini arar, bir yere ait olduğunu hissetmek ister. Her şeyden üstün, güçlü bir varlığa yönelir. Dolayısıyla 
en büyük koruyucu, en güvenilir sığınak olarak Allah’a bağlanmaya yönelen insan ruhunun en önemli ih-
tiyacı dindir. Din, ruhu çeşitli zararlardan korur. Ruhun bu ihtiyacı din ile giderilemezse hem fertte hem de 
toplumsal yapıda kapatılması güç yaralar açılır.

3. İnsan düşünmeye başladığı çağdan itibaren: “Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Öldükten sonra 
ne olacağım? Beni kim yarattı? Beni niçin yarattı? Beni yaratan üstün varlığın özellikleri nedir? Fizik ötesi 
âlem nedir?” gibi birtakım sorulara cevaplar arar. Çoğu zaman bu soruları aklıyla cevaplandıramaz veya 
aklının verdiği bilgiler bazen yanıltıcı olabilir. Çünkü aklı temel alan, gözlem ve deneye dayanarak akılla 
birtakım verilere ulaşan pozitif bilimler, duyuların idrak alanı dışında kalan bu sorulara tatminkâr cevaplar 
ortaya koyamaz. O zaman din, kişinin imdadına yetişir ve onu bu ve benzeri soruları cevaplarken içine 
düştüğü bunalımdan kurtarır. Zira din insanın tüm bu sorularına cevap vererek geçmişini, bugününü ve ge-
leceğini açıklamaktadır. Başka hiçbir şeyin din kadar bu sorulara çok yönlü ve doyurucu cevaplar sağlaması 
mümkün değildir.

DÜŞÜNELİM

Hz. İbrahim’in fıtri olarak tek Allah inan-

cına yönelişini anlatan kıssayı Kur’an mea-

linden bulup okuyalım ve anlamı üzerine dü-

şünelim (En’âm sûresi, 75-79. âyetler).  
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4. Toplum düzenini sağlamak için de dine ihtiyaç vardır. 
Toplumu oluşturan bireyler, kendilerini hayırlı işler yapma-
ya, başkalarına karşı olan hukuki ve ahlaki vazifelerini ye-
rine getirmeye sevk eden birtakım kurallara muhtaçtır. Din; 
toplumda birlik ve beraberliği, dirlik ve düzeni, adaleti, ah-
lakı temin eden değer yargılarının, kural ve düzenlemelerin 
oluşturduğu bir kurumdur. Dinden uzaklaşan toplumlarda 
ahlaki ve hukuki gerilemenin baş gösterdiği, anarşi ve kao-
sun alabildiğine yaygınlaştığı tarihte gözlenen hadiselerdir.

5. İnsanların Allah’a karşı kulluk borçlarını yerine getirme-
leri için yaptıkları ibadetlerin yer ve zamanını, ölçü ve şeklini 
ancak din öğretir. Ne pozitif bilimler, ne de akıl bu gibi şeyleri 
bize bildirebilir. Bu konularda bizi bilgi sahibi kılacak dinden 
yani vahiyden başka bir bilgi kaynağı ve araç yoktur.

2. DİNÎ HÜKÜMLER VE AKİDENİN DİNDEKİ YERİ

Din; insanı mutlak ve tartışılmaz iyiye, dünyevi ve uhrevi hayra, yani her iki hayatta da mutluluğa ulaştır-
mayı hedefleyen Allah tarafından konulmuş bir yol ve nizam olduğu için hem bu dünyadaki hayata hem de 
ahiret hayatına yönelik birtakım hükümleri içerir. Dinin getirdiği bu hükümler üç başlık altında incelenebilir:

İtikadi Hükümler

Akide kelimesi gönülden bağlanılan, düğüm atmışçasına inanılan şey anlamına gelir. İtikad ise bir şeye 
gönül bağlamak, düğüm atmışçasına (kesinlikle) inanmak, gönül huzuru ile benimsemek demektir ve iman 
terimi ile eş anlamlıdır. Buna göre doğrudan doğruya bir inanç konusu olan Allah’ın varlığı ve birliği, tüm 
yetkinlik sıfatlarına sahip ve her türlü eksiklikten uzak olduğu, tarih boyunca peygamberler gönderdiği ve 
onlara vahiy ve kitap indirdiği, meleklerin, ölümden sonra hayatın, mükâfat ve cezanın, başka bir deyişle 
Cennet ve Cehennem’in varlığı, âlemde her şeyin Allah’ın bilgisi dâhilinde ve ancak onun irade etmesiyle 
gerçekleştiği gibi hususlar itikadi hükümlerdir. İtikadi hükümlerle akaid ve kelam ilmi meşgul olur.

Amelî Hükümler

Yükümlülerin yerine getirecekleri pratik işler ve görevler demek olan amelî hükümler ikiye ayrılır:

İbadetler: İnsan; fikrini, ruhunu, iradesini terbiye eder. İbadetlerin ruhu ihlastır. Yerine getirilişinde 
dünya menfaati gözetilmez, sırf Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak gaye edinilir. Kur’an-ı Kerim ibadetlerin 
neler olduğunu açıklamıştır. Bunlar namaz, oruç, hac, zekât, cihad gibi ibadetlerdir. İbadetlerin yapılış şe-
killeri ise Hz. Peygamber’in sünneti ile açıklanmıştır.   

Muamelat: İnsanlar arasındaki hukuki, beşerî ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Muamelatın 
ruhu adalettir. Esasları Kur’ân ve sünnette vardır. Muamelat ile ilgili konularda ictihat geçerlidir. Bu gibi 
hükümler - Kur’an ve sünnete aykırı olmamak kaydıyla - zaman, mekân, örf vs.nin değişmesiyle değişik-
liğe uğrayabilir. 

Din, birey ve toplum hayatı için önemlidir.
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Ahlaki Hükümler

İnsanların kendi aralarında ve diğer canlılarla (hatta belki cansızlarla) olan ilişkilerini düzenleyen, ter-
biye kurallarını gösteren, nefsin eğitilmesine dayanan hükümlerdir. İslam ahlakına dair hükümler Kitap ve 
sünnette geniş olarak ele alınmıştır. Ahlakta “Allah’ın emrine saygı ve yaratıklarına merhamet, yaratılanı 
yaratandan ötürü hoş görmek” önemli bir esastır. Ancak bu hoşgörü, kesinlikle İslâm’ın temel inanç, ibadet 
ve ahlâk ilkelerinden taviz verilebileceği, bunları tahrip edecek mahiyetteki aşırılıklar ve sapıklıkların mü-
samahayla karşılanacağı, bunlara karşı ilgisiz ve kayıtsız kalınacağı anlamına gelmez.

İslam’ın koyduğu hükümler her ne kadar üç bölümde inceleniyor ve bizim onları yerine getirişimiz ba-
kımından itikadi, amelî ve ahlaki diye üçe ayrılıyorsa da bir bakıma hepsi de itikadidir. Çünkü dinî bir hü-
küm hangi gruptan olursa olsun Kitap veya mütevatir sünnetle sabit olmuşsa ve anlamı üzerinde de ittifak 
varsa onun dinin bir parçası ve İslami bir hüküm olduğuna inanmak zorunludur. Bu bakımdan manası açık 
Kur’an ayetleri ve mütevatir hadislerle sabit olan bütün dinî hükümler, bir yönüyle itikadi sayılır. Mesela, 
aslına bakılırsa adam öldürmek ve namaz kılmak amelî, gıybet etmek ise ahlaki bir olaydır. Ancak bunun 
yanı sıra adam öldürmenin ve gıybetin haram, namaz kılmanın farz olduğuna inanmak gereklidir ve bu bir 
itikadi hükümdür. Örneği biraz daha açarsak bir kişi Müslüman birini öldürmenin ya da gıybet yapmanın 
haram, namaz kılmanın farz olduğuna inanmazsa kâfir olur. Fakat haram olduğuna inanmasına rağmen 
adam öldürür veya gıybet ederse ya da farz olduğunu kabul etmekle birlikte çeşitli sebeplerle namaz kıl-
mazsa imanını kaybetmez, günahkâr bir mümin kabul edilir.

Akidenin Dindeki Yeri

Akide dinin temelini, asli unsurunu oluşturur. Akidenin veya başka bir deyişle itikadi hükümlerin en 
önemli özelliklerinden birisi zamana, yere, fert ve toplumlara göre değişmemesi, daima sabit kalmasıdır. 
Dolayısıyla ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem’den son peygamber Hz. Muhammed’e kadar bütün ilahi 
dinlerde değişmeyen esas akidedir, iman esaslarıdır. Peygamberlerin tebliğ ettiği amelî ve ahlaki hükümler-
de zaman zaman değişiklik olmuş, sonraki şeriat bir öncekinin getirdiği bir amelî hükmü ortadan kaldırmış 
veya bir yenisini ilave etmiştir. Hâlbuki akidede bu tarz değişikliklere ve neshe (hükmün kaldırılmasına) 
rastlanmamaktadır.

İnsanlar Hz. Âdem’den sonra hemen tevhid inancından sapmışlar yıldızlara, tabiat olaylarına, ruhlara, 
putlara, birtakım insanlara tapmışlardır. İşte o zaman Allah Teâlâ, tevhid dinini yerine getirecek, insanla-
rın bozulmuş inançlarını düzeltecek bir peygamber göndermiştir. Gönderilen her peygamberin davet ettiği 
akide bir önceki peygamberin davet ettiği akideden özde farklı olmamıştır. Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buy-
rulur: “Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, 
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İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı.”9 Bir başka ayette de “… (Ey 
ümmetler) her birinize bir şeriat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. 
Fakat size verdiğinde (yol ve şeriatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı). Öyleyse iyi işlerde birbiri-
nizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek 
tarafını) o haber verecektir.”10 buyurmak suretiyle, her ümmetin ruhi, sosyal ve fikrî düzeyine göre amelî 
hükümler kapsayan şeriatler gönderdiğini açıklamaktadır. Bu şeriatlerin hiçbirinde akide değişmemiş her 
şeriatte Allah’ın varlığı ve birliğine, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kaza ve kadere inanmak 
gibi esaslar yer almıştır.

Özetle söylersek herhangi bir ilahi dinde akidede bir değişme ve nesh söz konusu değildir. Her peygam-
ber bu akideyi ümmetine tebliğ etmiştir. Fakat bugünkü Yahudiler ve Hristiyanlar, Hz. Musa ve Hz. İsa’nın 
tebliğ ettiği akide ve tevhid dininden uzaklaşmışlardır. Bu sebeple de İslâm akaidi ile bu dinlerin inanç 
esasları arasında esas farklılık ortaya çıkmıştır.

3. AKAİD VE KELAM’IN KONUSU VE AMACI

Akaid ve Kelamın Tanımı

Akaid ve kelam, İslam dininin inanca ilişkin yani itikadi hükümlerini ele alan ilim olarak tanımlanabilir. 
Ancak tarihî süreç içerisinde, iman esaslarından özet olarak, tartışmaya girmeden, sadece Kur’an ve hadis-
lerde yer alan bilgileri aktarmak suretiyle bahseden ilme akaid: bu esasları akıl ışığında inceleyen, delillen-
diren, bunun yanı sıra doğrudan doğruya inanca ilişkin bir mesele olmasa da iman esaslarının açıklanması, 
ispatı ve savunmasına yardımcı olacak konuları da ele alan ilme ise kelam denilmiştir. Yani takip edilen 
metottaki farklılaşmaya dayanarak akaid ve kelamı ayırmak kelamın, akaidin bir ileri aşaması olduğunu 
söylemek mümkündür.

Akaid ve Kelamın Konusu

Dinî hükümlerden bahsedilirken ifade edildiği üzere, Hz. Peygamber’in Allah Teâlâ’dan getirdiği kesin 
olan, manası açık Kur’an ayetleri ve mütevatir sünnetle ortaya konulmuş tüm dinî hükümlere iman etmek 
zorunludur. Bu açıdan bakıldığında iman edilecek hususları tek tek saymak çok kolay değildir. Ancak bun-
lar arasında doğrudan inançla alakalı olan meseleler öğretimde kolaylık sağlamak için Hz. Peygamber’in 
hadislerinden de istifade ile kısaca altı iman esası şeklinde ifade edilmiştir. Akaid ve kelamın esas konusunu 
da bu altı ilke ve bunlara ilişkin meseleler oluşturur. Ancak geleneğimizde altı iman esası üç ana başlık al-
tında toplanmıştır. Kadere iman; özünde Allah’ın ilim, irade, kudret sıfatlarına ve yaratıcılığına iman oldu-
ğu için bu esas Allah’a iman ile bir arada düşünülerek ikisine birlikte ilahiyyat (ulûhiyetle ilgili meseleler) 
denilmiştir. Kitaplara iman peygamberler ve onlara vahyedildiğine iman etmekle ilişkili olduğu için bu iki 
esas birleştirilerek nübüvvet (peygamberlikle ilgili meseleler) adını almıştır. Son olarak ahiret ve meleklere 
imanın her ikisi de gayb konusu olduğu ve bunlar hakkında ancak nassa dayanarak bilgi sahibi olunabilece-
ği için bu ikisi de sem’iyyat şeklinde isimlendirilmiştir. Akaidin konusu işte bu başlıklardan ibarettir.

9 Şûrâ suresi, 13. ayet.
10 Mâide suresi, 48. ayet.
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Kelam ise akaide göre biraz daha geniş kap-
samlıdır. Doğrudan doğruya inanç konusu olan, 
dinî esasları oluşturan yukarıdaki üç başlık altında-
ki hususlar, kelamın da ana konularıdır ve bunlara 
mesail (temel meseleler) ya da makasıd (amaçlar) 
adı verilir. Ana konuları ele alma metodundaki 
farklılıktan dolayı kelam akaidden farklı ve ona ek 
olarak bu ana konuların yanında onların anlaşılma-
sı, açıklanması ve ispatına temel teşkil eden veya 
yardımcı olan, varlık gibi başka alanlara ilişkin 
bilgileri de konu edinir ki bunlara da vesail (ana 
konuları incelemeye, hedeflere ulaşmaya yardımcı ve aracı konular) denir. Mesela: “Allah vardır, birdir. Hz. 
Muhammed onun peygamberidir. Öldükten sonra dirilmek haktır.” gibi esaslar, kelam ilminin temel mese-
leleridir. Allah’ın varlığını ispatlamak için varlık üzerine düşünerek ve onu inceleyerek ulaşılan, “Âlemde 
bir değişme ve başkalaşma söz konusudur, öyleyse o sonradan meydana gelmiştir, böyle olanın da bir 
yaratıcısı olmalıdır.” gibi bilgiler ise temel meseleleri açıklamaya ve kanıtlamaya yarayan aracı bilgilerin 
örneğidir. Buna göre kelamın ele aldığı bütün konuları içeren bir tanım şu şekilde yapılabilir:

Allah’ın zatından, sıfatlarından, peygamberliğe ilişkin meselelerden, başlangıç ve son (mebde ve mead) 
itibariyle yaratılmışların hâllerinden İslam ilke ve 
esaslarına göre bahseden ilim.

Kelam ilminin bunun dışında da tarifleri yapıl-
mıştır. Örneğin Seyyid Şerif Cürcani kelam ilmini 
savunmacı bir yaklaşımla şu şekilde tanımlamıştır:   
“Kelam ilmi kesin deliller kullanmak ve karşıt gö-
rüşlü kişi ve grupların ileri sürdüğü şüphe ve itirazla-
rı gidermek suretiyle, dinî esasları ispata güç kazan-
dıran bir ilimdir.”11 

Benzer bir tanımı da İbn Haldun yapmıştır. Ona 
göre kelam: “aklî delillerle inanç esaslarını savun-
mayı ve itikadi konularda selefin ve ehl-i sünnet’in 
izlediği yoldan sapan bidatçileri reddetmeyi kapsa-
mına alan bir ilimdir.”12

Akaid ve Kelamın Amacı

Akaid ve kelamın öncelikli gayesi, iman esaslarının açıklamasını yapmak, bunları yorumlamak, gerek 
akli gerekse naklî delillerle bunların ispatını gerçekleştirmek, aynı zamanda savunmaktır. Bu şekilde, sap-
kın düşünce sahiplerinin İslam’a ve kutsal değerlerine yönelik itirazlarını delillerle çürütüp onlara cevap 
vermek, iman esaslarını sarsıntıya uğramaktan korumak mümkün olacaktır.

Bu açıklama, yorum, ispat ve savunmanın yapılmasıyla bireylere yönelik olarak da bazı hedefler göze-
tilmiştir. Bunların en başta geleni, mümin olan bir kişiye inanç konusunda gerekli ve yeterli bilgiyi sağla-

11 Seyyid Şerif Cürcani, Şerhu’l-Mevakıf,Cilt I, Sayfa 23 
12 İbn Haldun, Mukaddime, Cilt II, Sayfa 1073

BİLGİ KUTUSU

Akaid ve kelamın ana konusunu oluşturan 

iman esaslarına, dinin temelleri, asli hükümle-

ri anlamında “usûlü’d-dîn” adı verilir.

Bunlar arasından Allah’a, peygamberlere 

ve ahirete imanın özel adı “usûl-i selâse”dir 

(üç temel esas). Çünkü diğer üç iman esasını 

bunların altında incelemek ve değerlendirmek 

mümkündür.

En nihayet, diğer bütün iman esaslarının 

kendisine bağlı bulunduğu, imanın temelini 

teşkil eden “Allah’a iman”a ise “aslü’l-usûl” 

(esasların esası) denir.  

Kelam ilmi, öncelikle Allahın varlığı, birliği ve sıfatlarını konu edinir.
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yarak onun imanını gerçek, sağlam ve sarsılmaz (yakinî ve 
tahkikî) bir iman seviyesine yükseltmektir. Birey; akaid ve 
kelam sayesinde elde ettiği sağlam inanç bilgisi ve imanıy-
la, İslam inançlarına aykırı sapık akım ve cereyanlardan, 
her çeşit hurafe ve batıl inançlardan kurtulur veya koru-
nur.

Akaid ve kelam gerek samimi müminlerde ortaya çıkabi-
lecek bazı şüphe, tereddüt ve itirazları gerekse İslam dışı din 
ve düşünce sistemlerini benimseyenlerin ileri süreceği kasıtlı 
şüphe ve itirazları göğüsler. Bu şekilde bir yandan doğru yolu 
arayanlara yol göstermeyi, diğer yandan da inanmamakta di-
renen veya İslam itikadını bulandırmak isteyenleri reddetme-
yi hedefler.

Allah’tan başka ilah, yaratıcı ve mutlak otorite olma-
dığı bilincini (tevhidi) insanlara verebilen akaid ve kelam, 
öncelikle Allah’a, buna bağlı olarak onun yarattığı evrene 
ve mahlukata karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler inşa etmeye çalışır. Zira sağlam ve sağ-
lıklı, delillerle güçlendirilmiş bir imanın kişinin pratik hayatı üzerinde etkisi olabilecek, insan ancak böyle 
bir şuurla gerçek manada kulluk vazifelerini yerine getirebilecektir.

Bu hedefleri gerçekleştiren akaid ve kelamın nihai amacı ise diğer tüm dinî ilimlerde olduğu gibi, asıl ve 
yegâne gaye olan dünya ve ahiret mutluluğunun elde edilmesini sağlamaktır.

4. AKAİD VE KELAM İLMİNİN KAYNAKLARI:AKIL VE VAHİY

İslam’ın inanç esasları (akaidi) doğrudan doğruya Kur’an ayetleri ve hadisler tarafından, hiçbir yoruma 
meydan vermeyecek biçimde açık ve net olarak belirlenmiştir. Nitekim Kur’an’da Allah’a, peygamberleri-
ne, kitaplarına, meleklerine, ahirete, kader ve kazaya iman konusuna temas eden ve yer yer ayrıntılı bilgiler 
veren birçok ayet vardır. Öte yandan hadis kitaplarının; iman, i‘tisâm (Sünnet’e uyma), enbiyâ (Peygam-
berler), istitâbetü’l-mürteddîn (Mürtedlerin tevbeye davet edilmesi), bed’ül-halk (Yaratılışın başlangıcı), 

inanç ilkelerini 

anlama ve 

yorumlama

inanç

ilkelerini 

delillendirme

ve ispat
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inanç
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dü
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tevhid, cennet, cehennem, sünnet, münafıklar, kader, kıyamet gibi 
bölümlerinde iman esasları ile ilgili çeşitli bilgiler bulunmaktadır. 
Başka bir deyişle itikadın kaynağı vahiydir. Dolayısıyla aklın yal-
nız başına hüküm koyma, vahiyden bağımsız olarak dinî değerleri 
ve inanç esaslarını belirleme, farz ve haram gibi hususları tayin 
etme yetkisi yoktur. Allah Teâlâ vahiy olmaksızın iman esaslarının 
belirlenmesinin mümkün olmayacağını göstermek üzere şöyle bu-
yurmuştur: “İşte böylece sana da emrimizle Kur’an’ı vahyettik. 
Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kulları-
mızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur 
kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.”13 Ancak 
bu, itikat sahasında aklın hiçbir etkinliği ve rolünün olmadığı an-
lamına gelmez. Zira daha önce ifade edildiği üzere, din sadece akıl 
sahibi insanı muhatap kabul etmektedir; yani insanın mükellefiyetinin dayanağı akıl sahibi, düşünebilen bir 
varlık olmasıdır. Kur’an-ı Kerim yanıltıcı psikolojik hâl ve engeller veya dış etkenlerin tesirinden kurtula-
rak doğru biçimde düşünebilen aklın temel inanç ilkelerini bulabileceğini, özellikle Allah’ın varlığı ve birli-
ğine ulaşmanın akılla mümkün olduğunu da ısrarla vurgular. Nitekim Allah Teâlâ aklın imkânlarını ve onun 
verdiği bilgiyi iyi kullanmadıkları için kâfirleri: “… Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler; bu yüzden 
akledemezler.”14 gibi ifadelerle kınar. “O, aklını kullanmayanlara kötü bir azap verir.”15 buyurarak aklı 
doğru kullanma noktasında insanları uyarır ve aklını kullananların cehennem azabından kurtulacaklarını ifade 
eder: “Ve (cehennemlikler) ‘Şayet (Peygamber’in söylediklerine) kulak vermiş veya aklımızı kullanmış 
olsaydık (şimdi) şu alevli Cehennem‘in mahkûmları arasında olmazdık!’ derler.”16

İnancın belirlenmesinde olduğu gibi birer ilim dalı olarak akaid ve kelamın da temel dayanağı nasslardır. 
Yani Kur’an ve sünnettir. Kur’an ve mütevatir sünnette ortaya konulan itikadi hükümler ise iki kısımdır. 
Bir kısmı Kur’an ve mütevatir hadislerle gelen ve bunun yanı sıra işaret ettiği anlam üzerinde hiçbir şüphe, 
tereddüt, ihtimallilik, yoruma açıklık bulunmayan temel esaslar ve kesin hükümlerdir. “Allah vardır, birdir; 
öldükten sonra dirilmek haktır.” gibi. Bunlara inanılması farz olup inkârı kişiyi dinden çıkarır.

Diğer bir kısım ise nassta Kur’an ve mütevatir sünnetle sabit olmayan hükümlerdir. Bu esaslar, birinciler 
kadar kesinlik taşımaz. Bunların inkârı kişiyi dinden çıkarmaz.

İşte bu gerçek karşısında, aklın da akaid ve kelamdaki vazgeçilmez rolü ortaya çıkmaktadır. Onun bu 
sahadaki birinci vazifesi, nassların ortaya koyduğu itikadi ilkeleri anlamak ve yorumlamaktır. Çeşitli ilke-
ler ve usuller doğrultusunda nassları inceleyerek hangi esasların iman-küfür sınırı belirleyecek kadar ke-
sin, hangilerinin ise bidat/dalalet-sünnet/hidayet ölçüsü olacak konumda bulunduğunu tayin eder. Nassları 
bütünlük içerisinde değerlendirir. Allah’tan gelen vahiy kaynaklı bilgide, sahih nasslarda asla bir çelişki 
bulunamayacağı için17, ilk bakışta farklı anlamlar taşıdığı ve çelişkili olduğu intiba uyandıracak nassları 
birbiriyle telif eder, bunların doğru anlaşılma biçimini gösterir.

İkinci olarak nasslarda ortaya konulan inanç esaslarını hem başka naslardan, hem de duyu ve gözleme, 
akıl yürütmeye dayalı pozitif ve sosyal bilimlerden elde ettiği verilerle açıklar, ayrıntılandırır, yorumlar, 
delillendirmeye ve ispatlamaya çalışır.

13 Şûrâ suresi, 52. ayet.
14 Bakara suresi, 171. ayet.
15 Yûnus suresi, 100. ayet.
16 Mülk suresi, 10. ayet.
17 Bk. Nisâ suresi, 82. ayet.

Kur’an-ı Kerim
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İnkârcılar Kur’an ayetleri ve hadisleri delil olarak kabul etmeyecekleri için onlara karşı inanç esaslarını 
aklî verilerle savunur.

Kısacası nass, itikadı belirlerken, akıl itikadı anlar, yorumlar, ispatlar ve savunur. Yani mesailin belirlen-
mesinde nass esas iken vesail dediğimiz aracı ve yardımcı bilgiler aklın alanıdır.

Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, Allah’ın hakikati bulmak ve anlamak üzere insanlara bahşettiği bir 
araç olan ve sağlıklı düşünebilen aklın, kaynakları doğrulanmış vahiy (Kur’an ve sünnet) ile çelişik olması 
söz konusu değildir.

5. İSLAM AKAİDİNİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

Hz. Âdem’den beri bütün peygamberlerin tebliğ ettiği tevhid inancını yaşatan yegâne akide olan İslam 
akaidinin özellikleri şöyle sıralanabilir:

1. İslam akaidinin diğer inanç sistemlerinde bulunmayan özelliklerinden biri; apaçık, sade ve anlaşı-
labilir bir akide olması, kendisinde hiçbir kapalı ve müphem hususun bulunmamasıdır. Bir örnek olarak 
İslam’ın Allah inancı şu cümlelerle özetlenebilir: Son derece güzel, düzenli ve sağlam olan bu âlemin 
ötesinde, onu yaratan ve düzenleyen bir Rab vardır. Bu Rab her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır. Onun 
yaratan ve varlığın düzen içerisinde devamını sağlayan olması; sonsuz bir ilim ve kudret, sınırlanamaz bir 
irade gibi her türlü yetkinlik sıfatına sahip olduğunu, dolayısıyla onda hiçbir eksiklik ve kusur bulunma-
dığını gösterir. Âlemdeki düzenin sürekliliği de varlık üzerinde tek otoritenin Allah olduğunun, Allah’ın 
birliğinin ispatıdır. Onun ortağı, benzeri, dengi ve oğlu yoktur. “… Göklerde ve yerde olanların hepsi 
onundur, hepsi ona boyun eğmiştir.”18

İslam’ın tevhid inancında, çift tanrıcılık (düalizm), üçleme (teslis) ve benzeri inançlarda görülen kapa-
lılıklar yoktur.

2. İslam akaidi insan fıtratına yabancı gelen ve yaratılışa zıt olan bir akide değildir, fıtrata uygundur. 
Özellikle bu akidenin temelini teşkil eden tevhid inancının insan fıtratına yerleşik olduğu hususunu Kur’an 
da açıklamaktadır.19

3. İslam akaidi artma ve eksilmeyi, tahrif (bozulma) ve tebdili (değiştirilmeyi) kabul etmeyen sabit 
ve değişmez bir akidedir. Herhangi bir din adamının, ilmî kongrenin veya din şurasının - Hristiyanlık’ta 
olduğu gibi - onda bulunmayan şeyleri ona katması, onda bulunanı 
eksiltmesi mümkün değildir. Hz. Peygamber’in de dediği gibi, İslam 
akaidine ilave edilecek veya ondan çıkarılacak her şey reddedilmiş-
tir: “Kim dinimizde olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul 
edilmez.”20 Kur’an-ı Kerim de böyle yapanları hoş karşılamaz: “… 
Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamam-
ladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim …”21 Bu sebeple bazı 
İslami eserlerde göze çarpan ve halk arasında yaygın olan birtakım 
hurafe, efsane ve bidatlerin hepsi batıldır. İslam bunların hiçbirisini 
kabul etmez.

18 Bakara suresi, 116. ayet.
19 Rûm suresi, 30. ayet.
20 Buhârî, Sulh, 5; Müslim, Akdiye, 17; İbn Mâce, Mukaddime, 3; Ahmed b. 
     Hanbel, Müsned, VI, 270.
21 Maide suresi, 3. ayet.

“Edep ya Hu” (Mevlana))

1. ÜNİTE

19



4. İslam akaidi soyut hükümler ileri sürmekle ye-
tinmez, kesin delile dayanır. Diğer bazı inanç sistem-
lerinde görülen: “İnanıyorum, çünkü saçmadır/akıl 
dışıdır.” gibi anlayışların İslam akaidinde yeri yoktur. 
Aksine Kur’an’da: “Sen de onlara: ‘Eğer sahiden doğ-
ru söylüyorsanız delilinizi getirin’ de.” buyrulur. İslam 
akaidi, sadece kalp ve vicdana hitapla yetinmeyip kesin 
delillere ve açık istidlallere yer verir. Kur’an-ı Kerim; 
Allah’ın varlığı, birliği ve yetkinlik sıfatlarına sahip 
olduğu konusunda kâinattan, insanın kendisinden ve 
tarihten deliller getirir. İnsanın ilk yaratılışından, gök-
lerin ve yerin yaratılışından, baharda yeryüzünün tekrar 
canlanmasından hareketle, öldükten sonra dirilmenin 
mümkün olduğu sonucunu çıkarır.

5. İslam akaidi mutedil ve dengeli, ifrat ve tefritten 
uzak bir inanç sistemidir.

a. İslam akaidi, duyu organlarıyla kavrayamıyoruz diye tabiat ötesi şeylerin hepsini inkâr edenlerle bir-
den fazla ilahın varlığını kabul edip ilahın ruhunun birtakım insanlara hatta hayvanlara ve bitkilere geçtiğini 
(hulûl) söyleyenler arasında yer alan mutedil bir inanç sistemidir. İslam akaidi şirke kayan ilah telakkisini 
reddettiği gibi inkârcılığı da reddetmiştir. Âlemin bir tek ilahının olduğunu, ondan başka hiçbir tanrının 
bulunmadığını ortaya koymuştur: “(Resulüm) de ki: ‘Eğer biliyorsanız (söyleyin bakalım), bu dünya ve 
onda bulunanlar kime aittir?’, ‘Allah’a aittir’ diyecekler. ‘Öyle ise siz hiç düşünüp taşınmaz mısınız!’ 
de. ‘Yedi kat göklerin Rabbi, azametli arşın Rabbi kimdir?’ diye sor. ‘(Bunlar da) Allah’ındır’ diye-
cekler. ‘Şu hâlde siz Allah’tan korkmaz mısınız?’ de. ‘Eğer biliyorsanız (söyleyin), her şeyin melekûtu 
(mülkiyeti ve yönetimi) kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi koru-
nup kollanmayan kimdir?’ diye sor. ‘(Bunların hepsi) Allah’ındır’ diyecekler. ‘Öyle ise nasıl olup da 
büyüye kapılıyorsunuz?’ de.”22

b. İslam akaidi Allah’ın sıfatları konusunda da orta yolu izlemiştir. Ne Mutezile’de olduğu gibi tenzihte 
aşırı giderek mastar kalıbındaki ilahi sıfatları inkâr etmiş, ne de Müşebbihe ve Mücessime’deki gibi teşbih 
(Allah’ı yaratıklara benzetme) ve tecsime (Allah’ı cisim kabul etme) düşmüştür. Bir taraftan Allah’ı yaratık-
lara benzemekten tenzih ederken diğer taraftan onu kemal (yetkinlik) ifade eden sıfatlarla nitelenmiş kabul 
eder: “Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.”23; “Allah, ondan başka tanrı yoktur. O, 
hayy (diri)dir, kayyumdur (yaratıklarını koruyup bizzat yönetendir). Kendisine ne uyku gelir ne de 
uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? 
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Ona hiçbir şey gizli kalmaz.) Onun bildirdiklerinin 
dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine 
alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”24

c. İslam akaidi diğer inanç sistemleriyle olan ilişkilerinde de itidal üzeredir. Ancak İslam dini, bu sis-
temler içinde eriyip yok olmayı asla kabul etmemiştir. Nitekim  “O halde yalnız Allah’a güven, çünkü 

22 Mü’minûn suresi, 84-89. ayetler.
23 Şûrâ suresi, 11. ayet.
24 Bakara suresi, 255. ayet.

Baharda yeryüzünün tekrar canlanması, ölümden sonra yeniden 
dirilmenin en güzel delilidir.
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tuttuğun yol gerçekliği meydanda olan hak 
yoludur.25; “O halde sen sana vahyedilen buyruklara 
sımsıkı sarıl, muhakkak ki sen dosdoğru yoldasın.”26 
ayetleri bu durumu ifade etmektedir. Diğer yandan İs-
lam,  “…Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbi-
nizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz 
sizedir…”27 ; “Sizin dininiz size, benim dinim de 
banadır.”28 ayetleri ile de başta şirk olmak üzere di-
ğer inanç sistemleri ile arasına bir mesafe koymuş ve 
tavrını belirlemiştir. İslam,  “Allah yoluna çağıran, 
makbul ve güzel işler işleyen ve ‘Ben Müslümanlar-
danım’ diyen kimseden daha güzel söz söyleyen kim 
olabilir?”29 ve benzeri ayetlerle diğer din mensuplarını 
İslam’a çağırmaya teşvik etmiştir.

d. İslam akaidi peygamberler hakkında da mutedil 
bir yol takip etmiştir. Onları hiçbir zaman tanrı merte-
besine yükseltmemiştir. İnsanların en aşağı derecesine 
de indirmemiştir. İslam akaidine göre peygamberler 
ancak bir beşerdir. Fakat Allah onları vahiyle şereflen-
dirmiş, büyük günahlardan korumuş ve insanlara örnek 
yapmıştır.

Okuma Parçası
İNSANIN DİNÎ TABİATI

Yüce Allah’ı bu dünyada açıkça göremeyiz. Fakat bütün varlıkların, olayların, sebeplerin arkasında ve 
ötesinde onun varlığının olduğu  kesin bir gerçektir. Benliğimizin farkına varmaya ve benliğimizi tanımaya 
başladığımız anlar, aynı zamanda kendimizi Allah’a yakın bulduğumuz anlardır. Varoluşla ilgili gerilim ve 
huzursuzluklarımız, temelde benliğimizi tam olarak kavrama ve onu kalıcı bir temele oturtma güçlüğünden 
kaynaklanır. Bilmeliyiz ki yüce Allah; varoluşumuzun, benliğimizin en derininde ve merkezinde yer alır. 
Bizi ona doğru sürükleyen ve ancak ona bağlanarak ve onu hatırlayarak tatmin ve huzur bulabileceğimiz 
bir tabiata sahibiz (Ra’d 13/7).

Bu bakımdan Allah’ı hatırlamak kendi benliğimizi hatırlamakla, onu unutmak ise yine kendimizi unut-
makla eşdeğerdir (Haşr 59/19; Tevbe 9/67). Benliğimizin asıl kaynağı olan yüce Allah, iç dünyamızda ve 
dışımızdaki evrende sayısız işaret, delil, iz, belirti ve rehberlikle bize kendisini hatırlatır ve yansıtır (Fus-

25  Neml suresi,79. ayet.
26  Zuhruf suresi, 43. ayet.
27  Şura suresi, 15. ayet.
28  Kafirun suresi, 6. ayet
29  Fussilet suresi, 33. ayet.

Kelime-i Tevhit
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silet 41/53). Hakikati bulmak isteyen için sayısız 
imkânlar vardır. Aklını, vicdanını ve diğer insani 
yeteneklerini sağlıklı geliştiren ve kendi doğal 
yönünde kullanan kimseler için din yolu, fıtrat 
ve erdem yoludur. Basiretli ve inançlı bir bakış, 
tabiatın derin anlamını açığa çıkartır. Sıradan ve 
sığ bir bakış açısıyla bir sivrisinek yalnızca bir 
böcektir, inanan kimseler içinse “Rablerinden ge-
len bir gerçek”tir (Bakara 2/26).

Allah’ı bilmek; Allah’ı sevmek, ona bağlan-
mak ve onun kulluğuna razı olmak, kendini bilen 
ve bulan kimsenin varacağı son duraktır. Din bize 
sonradan öğretilen, dıştan zorlamanın ve baskıla-
rın bir ürünü değildir. Dinin kökü, kaynağı, çe-
kirdeği, yaratılışımızın özündedir. Allah’ın verdiği bu en güzel doğal renge uymak ve ona kulluk etmek 
(Bakara 2/138) kurtuluş ve mutluluğun tek yoludur. Allah’ın bütün elçileri, insanın kalbindeki bu ilahi 
mührü açmak, ona kendini tanıtmak için uğraş vermişlerdir. Kendini aldatma tuzağına düşenler, hakikate 
gözünü kapayanlar, ısrarla sürdürdükleri kötü ve yanlış davranışları sebebiyle kalp gözü kapananlar dışında 
herkes, bu ilahi mesajda kendisini bulmuş ve kendisini bilmiştir. Değişmez olan bu fıtrat kanunu, kıyamete 
kadar yürürlüktedir ve bunun değiştirilmesi de mümkün olmayacaktır. Yüce Allah, konuyla ilgili olarak 
şöyle buyurur:

“Kendini, Allah’ın birliğine inanan bir kimse olarak dine yönelt! Allah insanları bu yaratılış (fıt-
rat) üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratmasında da bir değişiklik yoktur. Dosdoğru din de budur 
fakat insanların çoğu bilmezler (Rûm 30/30).”

İnsanın dinî tabiatı zayıf ya da etkisiz kalabilir fakat hiçbir zaman yok edilemez. Din duygusu öz yara-
tılışımızda, benliğimizin derinlerinde varlığını sürdürür. Allah’ı hatırlama, ona yönelme ve bağlanma insan 
hayatının asıl anlam ve amacıdır. Allah’ı unutma ve keyfinin istediği gibi yaşama ise bu anlam ve amacın 
yok edilmesidir. Allah inancı, bir Müslüman’ın hayatının merkezinde, en üstün ve en etkili değer olarak 
yerini alır. Dinden uzak bir hayat, benliğin parçalanması ve parçalarda boğulmak anlamına gelir. İnsan, 
korku ve arzularının kendisini kışkırtmasından koruyacak dünya ötesi bir güce ve ilkeye ihtiyaç duyar. Bu-
nun eksikliği durumunda benliğini, manevi ve ahlakî varlığını geliştirmek için gerçek bir neden bulamaz. 
Bu dünyada hoşumuza giden, bizi etkileyen ve peşinden sürükleyen pek çok şeyle karşı karşıyayız. Aynı 
şekilde çeşitli üzüntü, endişe, kaygı ve gerilimlerin, korkuların yakamızı bırakmadığı da bir gerçektir. Dinî 
değerlerle hayatını düzene sokamayan kimse için her arzu bir tutku ve tapınmaya dönüşebilir. Her korku, 
insanı bir başkasına bağımlı ve boyun eğici kılabilir ya da umutsuzluk ve şaşkınlık içinde benliğin çökü-
şüne yol açabilir. Allah’ın kulluğuna razı olmayan kimseler, sonuçta kendi bireysel arzularına ya da içinde 
yaşadığı toplumun kendini yansıtmaları olan toplumsallaştırılmış arzulara tapınmaya başlar (Furkân 25/43; 
Câsiye 45/23; A’râf 7/178). Böylece para, iktidar, şöhret, ideoloji, cinsellik, moda ve gösteriş, tüketim, spor, 
eğlence, alkol ve uyuşturucu ya da birtakım sapık inanç ve uygulamalar, kişinin hayatını bütünüyle kuşatıcı 
ve yönetici bir hâle ulaşır. Kendi öz yaratılışına, dinî doğasına yabancılaşmış bir kimsenin gerçek huzur ve 
mutluluğu yakalaması, imkânsız denecek kadar zordur.

Hayati Hökelekli
İslam’a Giriş: Gençliğin İslam Bilgisi’nden

“Rahmetim herşeyi kapsar” A’râf suresi, 156. ayet.
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DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

C
ev

ap
la

ya
lım

1. İslam âlimlerinin yaptıkları din tanımını yazınız.

2. İslam akaidinin ayırıcı özellikleri nelerdir?

3. Konusu açısından kelam ilmini tarif ediniz.

4. Akaid ve kelamın amaçlarını maddeler hâlinde söyleyiniz.

5. Kelamın doğrudan inanç esası olmayan konularla niçin ilgilendiğini açıklayınız.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İnsanın, diğer varlıklardan farklı olarak birtakım sorumluluklarla mükellef kılınmasındaki 
temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın yeryüzünde ahlaka dayalı sosyal bir düzen kurmak için görevlendirilmesi.

B) İnsanın, Allah’a karşı itaatkar bir varlık olması.

C) İnsanın diğer varlık türlerine hakimiyet kurabilmesi.

D) İnsanın konuşabilen bir varlık olması.

2. Kelam ilminin ana konusunu oluşturan usûl-i selâse aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir ara-
da ve doğru olarak verilmiştir?

A) Nübüvvete, kitaplara ve ahiret gününe iman

B) Allah’a, nübüvvete ve ahiret gününe iman

C) Peygamberlere, kitaplara ve kadere iman

D) Allah’a, meleklere ve ahiret gününe iman

3. Aşağıdakilerden hangisi akaid ve kelam ilminin amaçları arasında yer almaz?

A) İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu temin için çaba göstermek

B) İslam inanç esaslarını eleştirilere karşı savunmak

C) Batıl dinlerin doğuş ve gelişimleri hakkında sağlıklı bilgiler vermek

D) İnanç esaslarının ispatını vahiy ve aklın verileriyle yaparak kişinin imanını taklitten kurtarmak

1. ÜNİTE
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4. Aşağıdakilerden hangisi akaid ve kelam ilminin temel konularından biri değildir?

A) Allah’ın varlığı ve sıfatları 

B) Peygamberlerin hayatı 

C) Ahiret inancı 

D) Nübüvvet

C.  Aşağıdaki cümleleri soldaki kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız.

B
oş

lu
kl

ar
ı d

ol
du

ra
lım

fıtrat

mesail

akaid

peygamberlik

Kelamın üç ana konusu; Allah’ın zat ve sıfatları, ………………………….ile ilgili 
konular, varlıkların başlangıç (mebde: yaratılış) ve sonu (mead: ahiret) ile ilgili durum-
lardır.

İnsanın doğuştan sahip olduğu dine yönelme ve Allah’ın varlığını bulabilme kabiliye-
tine ……………………denir.

Kelamın konuları içerisinde doğrudan doğruya inanç konusu olan, dinî esasları oluş-
turan hususlara ……………………adı verilir.

İman esaslarından özet olarak, tartışmaya girmeden, sadece Kur’an ve hadislerde yer 
alan bilgileri aktarmak suretiyle bahseden ilmin adı ……………………dir.

D. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 

Yanlış mı?

(Y)

Doğru mu?

(D)

İslam akaidi insanın gönlüne olduğu kadar aklına da hitap eder ve ikna edici aklî 
delillere dayanır.

Kelamın ana konuları olan mesail gibi vesail de asla değişiklik göstermez.

Amelî ve ahlâki hükümler, hiçbir yönüyle akaid ve kelamın ilgi konusu değildir.

Ahiret ve meleklere imanın her ikisi de gayb konusu olduğu ve bunlar hakkında an-
cak nassa dayanarak bilgi sahibi olunabileceği için bunlara nesemiyyât denilmiştir.

Peygamber de kendi düşüncesiyle bazı itikadi hükümler koyabilir.

AKAİD ve KELAM İLMİ
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İMAN

2. ÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İmanda tasdikin neden temel teşkil ettiğini düşününüz.

2. Allah Teâlâ gerçek müminlerin özelliklerinden bahsederken: “Onlar, gayba iman ederler.”    

     buyurur. Gayba imanın niçin önemli olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.

3. Ameli olmayan bir insan mümin olabilir mi? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?
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1. İMAN VE İMANIN MAHİYETİ

İman sözlükte: “Bir kişiyi söylediği sözde tas-
dik etmek, doğrulamak, bir kimsenin söylediğini 
kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, kar-
şısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeye-
cek şekilde kesin olarak, içten ve yürekten inan-
mak” anlamlarına gelir. İmanın kişiye bu dünyada 
manevi ve psikolojik huzur ve güven sağlaması, 
onu ahirette de kurtuluşa eriştirerek cehennem 
azabından uzak ve güvende kılması bu anlamların 
göstergesidir. 

Terim olarak ise Allah Teâlâ’dan getirdiği ke-
sin olarak bilinen hükümler (zarûrât-ı dîniyye) 
hususunda Hz. Peygamber’i tasdik etmek, onun 
haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip, bun-
ların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak 
ve bunu dil ile ikrar etmek demektir.

İnanç kelimesi de zaman zaman imanla eş an-
lamlı kullanılmasına rağmen inanç imandan biraz 
daha geniş kapsamlıdır. İnanç, insanın bir şeyi zih-
nen kesin olarak kabul edip benimsemesi anlamı-
na gelir ancak hem dinî hem de bilimsel gerçekler 
için inanç tabiri kullanılabilir. Örneğin “Allah var-
dır.” hükmü dinî bir inanç iken “Dünya yuvarlak-
tır.” tarzındaki bir inanç bilimsel inanç kategorisi-
ne girer. Hatta bir ateistin “Tanrı yoktur.” demesi 
bile bir inançtır. Her insan, herhangi bir konuda 
kesin kanaat sahibi olduğunu göstermek için 
“İnanıyorum.” ya da “İnanmıyorum.” tabirlerini 
kullanır. Dolayısıyla dinî anlamda inanç, imanın 
temelini oluşturan zihni kesin kabul durumudur.1 
İmanda ise bunun da ötesinde mutlak bir tasdik ve 
teslimiyetten bahsetmek gerekir.

İmanın Unsurları: Tasdik ve İkrar

İmanın hakikati ve özü, kalbin tasdikidir. Başka bir deyişle kalbin tasdiki, imanın değişmeyen asli unsuru-
dur. Esasen, imanla bilgi arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Çünkü bir kişinin iman etmesi için önce 
iman edeceği hususta bilgi sahibi olması gereklidir. Dolayısıyla her inanan kişi, neye inandığını bilir fakat her 
bilme inanmayı gerektirmez. İnanılacak esaslarla ilgili bilgiye iman denilebilmesi için, kişinin kalbinde özgür 
iradeye dayalı bir tasdikin, teslimiyetin ve boyun eğişin bulunması gerekir. İman edene sevap, etmeyene ceza 
verilmesinin dayanağı, kişinin gönülden bağlılığının ve tasdikinin bulunup bulunmamasıdır.

1 Altıntaş, Ramazan, “İnsanın Zihin Halleri: İnanç, İman, Yakîn, Şüphe, Nifak, İnkâr, İhsan”, s. 37.

BİLGİ KUTUSU

Zarûrât-ı dîniyye, “dine ait zaruretler” yani 

“dine ait olup bilinmesi ve inanılması gereken 

esaslar” anlamına gelir. Bunları kabul ve tasdik 

etmek her mümin için farzdır. Bunlardan şüphe 

etmek müminin imanını zedeler.

Altı iman esasının yanı sıra kesin olarak sabit 

bulunan birtakım emirler, yasaklar ve uyulması 

istenen esaslar, yani bazı amelî ve ahlaki hü-

kümler de bu kapsama girer. Mesela beş vakit 

namazın, zekâtın, Ramazan orucunun ve imkân 

olunca hacca gitmenin farz olduğuna inanmak; 

şarap içmenin, haksız yere birini öldürmenin, 

ana-babaya itaatsizlik etmenin, zinanın, yetim 

malı ve faiz yemenin ve buna benzer kesin nass-

larla sabit olan yasakların haram olduğuna inan-

mak zarûrât-ı dîniyyedendir.

İMAN
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İmanın temel unsurunun, kişiyi mümin kılan hususun, kal-
bin tasdiki olduğunu Kur’an ve hadisler bize göstermektedir:

“Ey Resul! Kalpleri iman etmediği hâlde ağızlarıyla 
‘inandık’ diyen kimselerden ve Yahudilerden küfür içinde 
koşuşanlar(ın hâli) seni üzmesin.”2

“Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini 
İslam’a açar, kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş 
gibi kalbini iyice daraltır.”3

“Allah  cennetlikleri Cennet’e, cehennemlikleri Cehennem’e 
koyacak, sonra da meleklerine ‘Bakın, kalbinde hardal tanesi 
kadar imanı olan birisini bulursanız onu Cehennem’den çıka-
rın’ diyecektir.”4

Görüldüğü üzere imanın temeli ve terk edilemeyecek unsu-
ru, inanılacak hususları kalbin tasdik etmesidir. Bir kişi diliyle 
inandığını söylese bile, kalbiyle tasdik etmezse mümin olamaz. 
Buna karşılık kalbiyle tasdik edip inandığı hâlde, dilsizlik gibi 
bir özrü sebebiyle inancını diliyle açıklayamayan veya tehdit 
altında olduğu için kâfir ve inançsız olduğunu söyleyen kimse 
de mümin sayılır. Bunun en güzel örneği şu olaydır:

Sahabilerden Ammâr b. Yâsir, Kureyş müşriklerinin ağır 
baskılarına ve ölüm tehditlerine dayanamayarak kalben 
inanmakla birlikte, diliyle Müslüman olmadığını, Hz. 
Muhammed’in dininden çıktığını söylemiş fakat sonradan 
Allah Teâlâ şu ayeti vahyederek Ammâr’ın mümin bir kimse 
olduğunu buyurmuştur:

“Kim iman ettikten sonra Allah’ı inkâr ederse - kalbi iman ile dolu olduğu hâlde (inkâra) zorla-
nan başka - fakat kim kalbini kâfirliğe açarsa işte Allah’ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir 
azap vardır.”5

İmanın asli unsuru kalbin tasdiki olmakla birlikte kalpte neyin gizli olduğunu insanlar bilemediği için, 
kalpteki inancın dil ile söylenip açığa vurulması, o kişinin de dünyada bu söz ve ikrarına göre bir işleme 
tabi tutulması gerekmektedir. Bu sebeple ikrar, yani kalpte bulunan inancın dil ile ifade edilmesi, imanın 
bir parçası değil ancak onun dünyevi şartıdır. Hattâ Hanefî fakihleri ikrarın dünyevî açıdan bu önemli rolü 
sebebiyle onu da bir rükün (parça) olarak değerlendirmiş, ancak kalp ile tasdikin asıl rükün, dil ile ikrarın 
ise zaid (ikincil derecede) rükün olduğunu belirtmişlerdir.

Kalplerde neyin gizli olduğunu ancak Allah bilir. Bir kimsenin iman ettiği ya kendisinin söylemesiyle ya 
da cemaatle namaz kılmak gibi mümin olduğunu gösteren belli ibadetleri yapmasıyla anlaşılır. O zaman bu 
kimse mümin olarak tanınır, Müslüman muamelesi görür, Müslüman bir kadınla evlenebilir. Onun kestiği 
hayvanın eti yenir, zekât ve öşür gibi dinî vergilerle yükümlü tutulur. O ölünce de cenaze namazı kılınır, 

2 Mâide suresi, 41. ayet.
3 En’âm suresi, 125. ayet.
4 Buhârî, İman, 15; Müslim, İman, 82.
5 Nahl suresi, 106. ayet.

DÜŞÜNELİM

Tasdikin bulunmadığı soyut bil-
me, iman değildir. Mümin olmak için 
sadece bilmek yeterli olsaydı Yahudi 
ve Hristiyanlar’ın Hz. Peygamber’i, 
Şeytan’ın da Allah’ı bildiği için mümin 
olmaları gerekirdi. Bu ise Kur’ân ayet-
lerine aykırıdır.

2. ÜNİTE
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Müslüman mezarlığına defnedilir. Eğer bir kimse 
inancını diliyle ikrar etmezse ona, Müslüman’a 
özgü bu tür hükümler uygulanmaz. İmanda ikra-
rın çok önemli olduğunu Peygamber Efendimiz 
şu hadisleriyle dile getirmişlerdir:

“Kalbinde zerre ölçüsü iman olduğu hâlde 
‘Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed onun 
elçisidir’ diyen kimse Cehennem’den çıkar.”6 

Dil ile ikrar bu derece önemli olduğu için ge-
nellikle iman, “Kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır” 
şeklinde tanımlanmıştır. Fakat imanı bu şekilde 
tanımlamak, kalbi ile inanmadığı hâlde “İnan-
dım.” diyenin mümin olmasını gerektirmez. 
Nitekim Allah Teâlâ buyurmuştur ki: “İnsanlar-
dan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde 
‘Allah’a ve ahiret gününe inandık.’ derler.”7

Gönülden inanmadığı hâlde, diliyle inandığı-
nı söyleyen kişi kalpteki inanç ve ikrarı bilinemediği için dünyada Müslüman gibi işlem görür. Fakat imanı 
bulunmadığı ve münafık olduğu için ahirette kâfir olarak işlem görecek ve cehennemde ebedi kalacaktır.

Bu bilgilerden de anlaşılacağı gibi kalbin tasdiki; imanın rüknü, olmazsa olmaz unsuru ve değişmez 
temelidir. Dilin ikrarı da bu gerçeğin tanınmasını sağlayan bir şarttır.

Çeşitli Açılardan İmanın Tasnifi

İman; kişinin imanı edinme biçimi, müminin iman konuları hakkındaki bilgi düzeyi gibi açılardan farklı 
şekillerde tasnif edilmiştir.

Taklidî İman - Tahkikî İman

Delillere dayalı olmaksızın iman etmeye taklidî iman denir. Böyle bir iman aile başta olmak üzere çev-
renin telkiniyle meydana gelir.

Delillere, bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana ise tahkikî iman denir.

Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğunluğuna göre taklidî iman geçerlidir. Ancak kişi imanını akli ve naklî delil-
lerle kuvvetlendirme yönüne gitmediği için sorumlu kabul edilmiştir. Taklidî iman, inkârcı ve sapık fikirli 
kişilerin ileri sürecekleri şüphelerle sarsıntıya uğrayabilir. Bunun için imanı, dinî ve akli delillerle kuvvet-
lendirmek gerekir. Çünkü bu deliller, ileri sürülecek şüphelere karşı imanda direnç sağlar.

İcmalî İman - Tafsilî İman

İcmalî iman, inanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. Bu, imanın en özlü ve en kısa olanı-
dır ki tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir.

6 Buhârî, İman, 33; Tirmizî, Cehennem, 9; İbn Mâce, Zühd, 37.
7 Bakara suresi, 8. ayet.
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Tevhid ve şehadet kelimelerini inanarak söylemek imanın ilk derecesi ve İslam Dini’nin ilk temel di-
reğidir. Gerçekte Allah’ı yegâne ilah tanıyan, Hz. Peygamber’i onun peygamberi olarak kabullenen kişi, 
diğer iman esaslarını ve Peygamberimiz’in getirdiği bütün şeyleri de toptan kabullenmiş demektir. Çünkü 
diğer iman esasları, Hz. Peygamber aracılığıyla bize bildirilmiş, onlara inanmanın gerekli olduğu o yüce 
peygamber kanalıyla bize ulaşmıştır. Öyleyse Allah Elçisi’ni tasdik, getirdiği şeylerde ona inanmak demek-
tir. Tevhid ve şehadet kelimelerini inanarak söyleyen kimse, Hz. Muhammed’in haber verdiği ve bizlere 
bildirdiği şeylerin hepsine birden iman ettiğinden, inanılacak şeyleri ayrı ayrı söylemediğinden dolayı bu 
imana icmalî (toptan) iman denmektedir.

Mümin sayılabilmek için icmalî iman yeterli olmakla birlikte kişinin dinin diğer hükümlerini ve inanıl-
ması gerekli olan şeylerin her birini teker teker öğrenip onlara da inanması zorunludur.

İnanılacak şeylerin her birine açık ve geniş bir şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya tafsilî iman denir. 
Tafsilî iman, imanın en geniş şeklidir; bu sebeple üç derecede incelenmektedir:

Birinci derece; Allah’a, Hz. Muhammed’in Allah’ın peygamberi olduğuna ve ahiret gününe kesin olarak 
inanmaktır. Bu, icmalî imana göre daha açık ve daha geniştir. Çünkü burada ahirete iman da yer almaktadır.

İkinci derece; Allah’a, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra 
tekrar dirilmeye, Cennet ve Cehennem’in, mükâfat ve azabın varlığına, kaza ve kadere ayrı ayrı inanmaktır. 
Yani tafsilî imanın ikinci derecesi, amentüde ifade edilen prensiplerdir.

Üçüncü derecesi ise Hz. Peygamber tarafından bizlere ulaştırılan bütün dinî hükümlere; itikadî, amelî 
veya ahlaki olmasına bakmaksızın hepsini Allah ve Resulü’nün kastettiği şekilde tek tek ve ayrıntılarıyla 
iman etmektir. Bize tevatür yoluyla ulaşan dinin temel prensipleri (zarûrât-ı diniyye) konusunda tereddüt 
göstermeden inanmaktır. Emredilen veya yasaklanan dinî hükümleri ifa edip helal ve haram hususunda 
titizlik göstermektir. Bu şekildeki iman, tafsilî imanın üçüncü ve en geniş derecesidir.

BİLGİ KUTUSU

KELİME-İ TEVHİD ve KELİME-İ ŞEHADET

ِ ُ ُمَحمٌد َرُسوُل ا َال إِٰلَه إِال ا
Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir.

ُ َوأَْشهَُد أَن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه أَْشهَُد أَْن َال إِٰلَه إِال ا
Ben Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.

2. ÜNİTE
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Müslüman olmayan bir kimse, icmalî iman ile İslam’a girmiş olur. Bu iman üzere ölürse neticede 
Cennet’e girer. Dolayısıyla icmalî imanın, dine henüz yeni girmesi veya akıl ve öğrenme seviyesinin geliş-
kin olmaması sebebiyle, inanılacak hususların ayrıntılarını bilemeyen kimseler için söz konusu olduğu söy-
lenebilir. Böyle bir iman nihai kurtuluş için yeterli olabilirse de tafsilî iman ile Müslüman’ın imanı yücelir, 
olgunlaşır, sağlam temeller üzerine oturur. Bir insanın, Allah’ı ve ondan geleni gönülden tasdik ettikten 
sonra, Hz. Peygamber’in açıkladığı buyruk ve yasakları bütünüyle, farzı farz, haramı haram bilerek öğ-
renmesi, kabullenmesi ve uygulaması gerekir. Tafsilî imanın üçüncü derecesi, zarûrât-ı dîniyye denilen ve 
inanılması zorunlu bulunan bütün inanç, ibadet, muamelat ve ahlak hükümlerine inanmayı içermektedir.

İman - İslam İlişkisi

İslam sözlükte: “İtaat etmek, boyun eğmek, bağlanmak, bir şeye teslim olmak, esenlikte kılmak.” an-
lamlarına gelir. Terim olarak: “Yüce Allah’a itaat etmek, Hz. Peygamber’in din adına bildirmiş olduğu şey-
lerin hepsini kalp ile tasdik edip dil ile söyleyerek inandıklarını yaşamak, sözleri ve davranışları ile kabul 
edip benimsediğini göstermek.” demektir.

Kur’an-ı Kerim’de iman ve İslam kelimeleri, bazen aynı bazen farklı anlamda kullanılmıştır. İman ile 
İslam aynı anlamda kullanılırsa İslam kelimesi, İslam’ın gerekleri olan hükümlerin dinden olduğuna inan-
mak, İslam’ı bir din olarak benimsemek ve ona boyun eğmek manasına gelir. İslam çok geniş bir kavramdır 
ve teslimiyet demektir. Teslimiyet ise üç türlü olur: Ya kalben olur, bu kesin inanç demektir ya dille olur 
bu da ikrardır ya da organlarla olur ki bunlar da amellerdir. İşte İslam’ın üç şeklinden biri olan kalbin tes-
limiyetine ve bağlılığına iman denilir. Şu ayette iman ile İslam aynı anlamda kullanılmaktadır: “... Ancak 
ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin.”8 Eğer iman ile İslam aynı anlamda kullanılırsa o 
zaman her mümin Müslimdir her Müslim de mümindir.

8 Neml suresi, 81. ayet.
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ÂMENTÜ 

“İnandım” anlamına gelen “amentü”, 
İslam’ın iman esaslarını ana hatları ile ifa-
de eden bir terimdir. Ayet ve hadislere da-
yanarak “âmentü” şöyle bir formül hâline 
getirilmiştir:

ِ َو َمالَئَِكِتِه َو ُكُتِبِه َو ُرُسلِِه  ٰاَمْنُت بِا 
 ِ هِ ِمَن ا ِهِ َو َشِرّ ْ ِخِر َوبِاْلَقَدِر َخ ْلَيْوِم اْالٰ َو
ْلَبْعُث بَْعَد اْلَمْوِت َحق اَْشهَُد اَْن َال  َ َو تََعا

ًدا َعْبُدُه َو َرُسولُُه ُ َو اَْشهَُد اَن ُمَحَمّ إِٰلَه  إِال ا
“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin 

Allah’tan olduğuna iman ettim. Ölümden sonra diriliş gerçektir. Allah’tan başka ilah olmadığına, 
Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.”
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İman ile İslam’ın farklı kavramlar olarak ele alınması du-
rumunda her mümin Müslim olmakta, fakat her Müslim, mü-
min sayılmamaktadır. Çünkü bu anlamda İslam, kalbin bağ-
lanışı ve teslimiyeti değil de dilin ve organların teslimiyeti, 
belli amellerin işlenmesi demektir. Bu durumda İslam daha 
genel bir kavram, iman daha özel bir kavram olmaktadır. Me-
sela münafık, diliyle Müslüman olduğunu söyler, buyrukları 
yerine getiriyormuş izlenimi verir fakat kalbiyle inanmaz. 
Münafık gerçekte inanmadığı hâlde, dünyada Müslüman’mış 
gibi gözükebilir. 

İmanın Artması ve Eksilmesi

İmanın artması ve eksilmesi konusuna iki açıdan bakılabilir:

1. İman, inanılması gereken hususlar (iman esasları, 
mü’menün bih, zarûrât-ı dîniyye) açısından artmaz ve eksil-
mez. Çünkü bir kimse inanılacak esasların hepsini kabul etse 
fakat bir veya birkaçına inanmasa, meselâ meleklere veya na-
mazın farz oluşuna yahut adam öldürmenin haramlığına inan-
masa, iman etmiş sayılmaz. İman edilecek esaslardan birini 
kabul etmeme durumunda iman gerçekleşmemiştir ki artması 
veya eksilmesi söz konusu olsun. Herkes aynı şeylere iman et-
mekle yükümlüdür. İnanılacak esaslar konusunda âlimle cahil, 
peygamberle peygamber olmayan, kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. İmam Ebû Hanîfe, bu konuda 
şu güzel açıklamayı yapar: “İman artmaz, eksilmez. Çünkü imanın artması ancak küfrün eksilmesi ile, ima-
nın eksilmesi de ancak küfrün artmasıyla mümkün olabilir. Bir şahsın aynı anda hem mümin, hem de kâfir 
olması ise yanlış bir düşünce şeklidir.”

2. İman, nitelik yönünden yani güçlü veya zayıf olma açısından artma ve eksilme gösterir. Kiminin 
imanı kuvvetli ve olgun, kimininki de zayıftır. Kiminin imanı tam anlamıyla içine sinmiş, kimininki yü-
zeysel kalmıştır. Kimininki işitme ve düşünmeye bağlı bilgi ve inanç (ilme’l-yakîn) seviyesinde, kimininki 
görmeye dayalı bilgi ve inanç (ayne’l-yakîn) seviyesinde, kimininki de yaşamaya, gönülden duymaya ve iç 
tecrübeye dayalı bilgi ve inanç (hakka’l-yakîn) seviyesindedir. İmanda bu çeşit bir farklılığın bulunduğuna 
ayet ve hadislerde de işaret edilir. Meselâ Hz. İbrahim ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini Allah’tan iste-
miş, yüce Allah’ın; “İnanmadın mı?” sorusuna, “Hayır! İnandım fakat kalbimin mutmain olması için 
(görmek istedim)”9 cevabını vermiştir. Böylece onun Allah’ın ölüleri nasıl dirilttiğini gördükten sonraki 
imanının önceki imanından daha kuvvetli olduğu belirtilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’deki: “İman edenlere gelince (her inen sure) onların imanlarını artırır ve onlar 
sevinirler.”10; “İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren odur.”11; 
“Müminler ancak, Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğun-
da imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir.”12 anlamındaki ayetler ile 
bu konudaki hadisler; imanın kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklı seviyelerde olabileceğini, 
nitelik yönüyle artma ve eksilme gösterebileceğini ifade etmektedir.

9 Bakara suresi, 260. ayet.
10 Tevbe suresi, 124. ayet.
11 Fetih suresi, 4. ayet.
12 Enfâl suresi, 2. ayet.

Hat yazısı: Takva
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2. İMAN-AMEL ARASINDAKİ İLİŞKİ

Amel iradeye dayalı iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar da birer ameldir. Ancak amel 
deyince daha çok kalp ve dil dışında kalan organların ameli anlaşılmaktadır. Bu durumda iman ile amel 
birbirinden ayrı şeyler olmasına, amel imanın bir parçası olmamasına rağmen her ikisi arasında çok sıkı bir 
bağ ve ilişki bulunmaktadır.

Amel İmanın Ayrılmaz Parçası Değildir

Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğunluğuna göre 
amel, imanın parçası, rüknü ve olmazsa ol-
maz unsuru değildir. Bu sebeple bütün dinî 
esasları kalpten benimsemiş fakat çeşitli se-
beplerle buyrukları yerine getirmemiş veya 
yasakları çiğnemiş olan kimse, işlediği güna-
hı helal saymadığı müddetçe mümin sayılır. 
Çünkü:

1. Kur’an-ı Kerim’de “iman eden-
ler ve salih amel işleyenler” ifade-
sinin geçtiği pek çok ayet vardır.13

 Bu ayetlerde “iman edenler” ile “salih amel 
işleyenler” ayrı ayrı zikredilmiştir. Eğer amel imanın bir parçası olsaydı “iman edenler” denilince ayrıca 
“salih amel işleyenler” demeye gerek kalmazdı. Çünkü bir şeyin bütünü ifade edildiğinde bütünle birlikte 
onun parçalarının da tek tek sayılması söz konusu değildir. Mesela: “Ali geldi.” denildiğinde Ali’nin birer 
parçası olan organları da sayılarak “Ali ve ayakları, elleri ve başı geldi.” denilmez.

2. Bazı ayetlerde iman, amelin geçerli olabilmesi için şart kılınmıştır. Örneğin “Her kim, mümin ola-
rak iyi olan işlerden yaparsa artık o, ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar.”14 buy-
rulmuştur. Eğer iman ile amel aynı şey veya amel imanın ayrılmaz bir parçası olsaydı ayette ayrı ayrı 
zikredilmezdi.

3. Bazı ayetlerde de büyük günahın imanla birlikte bulunabileceği ifade edilmiştir. Bunlardan birinde: 
“Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin ...”15 denilmiş, büyük günah-
lardan birisi olan adam öldürme fiilini işlemesi sebebiyle amelinde kusuru bulunan kişilerden “müminler” 
diye söz edilmiştir. Eğer amel imanın parçası olsaydı bu kişiler “mümin” olarak anılmazlardı.

4. Peygamber Efendimiz döneminden itibaren Ehl-i sünnet âlimleri, kalbinde imanı bulunduğu ve bunu 
diliyle söylediği hâlde dinin emrettiği amelleri işlemeyen veya bazı yasakları çiğneyen kimseleri yaptıkla-
rını helal ve meşru görmedikleri sürece mümin saymışlar ve bu kimselerin Müslüman’a mahsus haklardan 
istifade ederek hayat sürmelerine karşı çıkmamışlardır. Bu kimselerin günahkâr “mümin” oldukları konu-
sunda fikir birliği (icma) etmişlerdir.

13 bk. Bakara suresi, 277. ayet; Yûnus suresi, 9. ayet; Hûd suresi, 23. ayet.
14 Taha suresi, 112. ayet. 
15 Hucurât suresi, 9. ayet.
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Amelin Gerekliliği ve İmanla Olan İlgisi

İman ile amel birbirlerinden ayrı ve farklı olmakla birlikte, adeta etle tırnak, ruh ile bedenin birbiriyle 
irtibatı gibi bağlantılıdırlar. Çeşitli sebeplerle ibadet ve ahlaki davranışlardan birisini yerine getirmeme ya 
da haram olan bir fiili yapma sebebiyle amelde kusur, mümini dinden çıkarmaz. Ancak imanın olgunluğuna 
ermek, imanı üstün bir dereceye getirmek ve böyle iman sahiplerine Allah’ın vaat ettiği nimetlere kavuş-
mak için ibadet ve amel gereklidir.

İman ile amel arasında iki yönlü bir ilişkiden söz edilebilir. Bir yönüyle, gerçek bir imanın, kişiyi doğru 
amelde bulunmaya sevk etmemesi mümkün değildir. Zira Allah’ın her şeyi ve kendisini yarattığına, ona sa-
yısız nimetler verdiğine ve bundan dolayı Allah’a olan şükür ve minnetini göstermesi gerektiğine, Allah’a 
karşı sorumlu olduğuna, bu sorumlulukları neticesinde ahirette mükâfat veya ceza göreceğine hakkıyla 
inanan bir insan mutlaka doğru davranış ve ameller sergileyecek, sorumluluklarını asla terk etmeyecektir. 
Kalpte gizli kalmış, fakat kişinin davranışları üzerinde etkisi görülmeyen, onu yönlendirmeyen, eylem ve 
hareket alanına çıkamamış ve hayata yansımamış bir imanın ne kadar sağlıklı bir iman olduğu şüphelidir. 
Böyle bir iman, meyvesiz ağaca benzer.

Öte yandan, kalpte bulunan imanın varlığını devam ettirmesi, sağlamlaşması, gücünü artırması ve çev-
reye yansıması için de ibadet, amel ve ahlak gereklidir. İnsan sadece kalpteki inançla yetinir, Allah’ın 
emirlerini yerine getirmez ve yasaklarını çiğnerse dine ve Allah’a olan bağlılığı yavaş yavaş zayıflar ve en 
sonunda yok olma noktasına gelir. Bu sebeple ibadet, amel ve ahlak, hem imanı korur ve kuvvetlendirir 
hem de mümini iki dünyada da mutlu kılar.

Bir kişi; namaz, oruç gibi ibadetlerin farz olduğunu, içki içme, adam öldürme gibi yasaklanan fiillerin 
haram olduğunu kesinlikle kabul ettiği hâlde farzları yerine getirmez, yasaklardan kaçınmazsa imandan çık-
maz ama imanının olgunluğunu yitirmiş ve onu tehlikeye düşürmüş olur. Yaprakları, dalları ve budakları yok 
edilen bir ağaç, yine ağaçtır ama bu hâliyle her an kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. İşte amelsiz imanın 
durumu da buna benzer. Bu sebeple “İmanı korumak, kazanmaktan zordur.” sözü meşhur olmuştur.

Ameli olan mümin                                                                                     Amelsiz mümin
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Büyük Günah Meselesi

Âyet ve hadislerde büyük günah olduğu belirtilen, işleyenleri hakkında tehdit ifadeleri kullanılan veya 
dünya ya da ahiretteki ceza hükümleri gösterilen fiiller ile âyet ve hadislerde açıkça belirtilmediği hâlde 
aynı kötülükleri içeren benzer davranışlara büyük günah denir.

Büyük günahların en büyüğü Allah’a ortak koşmak (şirk) ve onu inkâr etmektir (küfür). Büyük günahla-
rın neler olduğu Kur’an’da şu şekilde sıralanmıştır: “De ki: Gelin Rabbiniz’in size neleri haram kıldığını 
okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı 
öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın 
ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. Umulur 
ki düşünüp anlarsınız. Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşın; 
ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz 
zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, iyice düşü-
nesiniz diye bunları emretti. Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uy-
mayın. Zira o yollar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti.”16  

 Büyük günahların neler olduğu konusunda 
hadislerde çeşitli bilgiler vardır. Peygamberimiz 
bir hadisinde: “Size büyük günahların en büyük-
lerinden haber vereyim mi? Onlar, Allah’a ortak 
tanımak, ana-babaya itaatsizlik ve yalancı şahit-
liktir.” buyurmuş, bir başka hadislerinde: “Mah-
veden/helâk eden yedi günahtan sakınınız. Onlar, 
Allah’a ortak koşmak (şirk), sihir yapmak, haksız 
yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz ye-
mek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaç-
mak ve bir şeyden habersiz namuslu mümin ka-
dınlara zina iftirasında bulunmaktır.”17 diyerek 
büyük günahların yedi tanesini zikretmiştir. Bir 
başka hadiste büyük günahların sayısı dokuz ola-
rak belirtilmiş, ana-babaya itaatsizlik ve Mescid-i 
Haram’da yapılması yasak bir fiili işlemek de 
bunlara eklenmiştir.

Kalbinde iman bulunup inancını diliyle söyleyen, fakat çeşitli sebeplerle ameli terk eden, dolayısıyla 
şirk ve küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen kimse, işlediği günahı helal saymıyorsa mümindir, 
kâfir değildir. Fakat büyük günah işlediği için ceza görecektir. Ancak bu kimse için tövbe kapısı açıktır. 
Yüce Allah böyle bir kimseyi ahirette dilerse affeder, şefaat olunmasına  dilerse izin verir, dilerse günahı 
ölçüsünde cezalandırır. Neticede ise kalbinde inancı bulunduğu için Cennet’e koyar.

Nasslar, Allah’a ortak koşmak ve inkâr dışındaki büyük günahları işleyenlerin kâfir olmayıp mümin 
olduklarını göstermektedir. Örneğin “Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını 
düzeltin ...”18 ve “Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı ...”19 gibi ayetlerde 
adam öldürme büyük günahını işleyenlerden müminler olarak bahsedilmekte ve onlara öyle hitap edilmek-
tedir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün.”20 buyurulur. 
16 Enam suresi151-153
17 Ebû Dâvûd, Vesâyâ, 10.
18 Hucurât suresi, 9. ayet.
19 Bakara suresi, 178. ayet.
20 Tahrîm suresi, 8. ayet.
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Büyük günah, Arapça’da “kebire” (çoğulu kebair) 

kelimesiyle ifade edilir. “Fasık” da denilen büyük günah 

işleyen kimsenin (mürtekib-i kebire) iman durumu, ke-

lam mezhepleri arasında önemli bir tartışma konusudur. 

Özellikle ilk dönem Hâricîler, büyük ve küçük günah ay-

rımı yapmaksızın günah işleyen herkesin imanını kaybet-

tiğini, dolayısıyla kâfir ve ebedî cehennemlik olduğunu 

söylemişlerdir. Mutezile’ye göre ise büyük günah işleyen 

kimse imanını kaybeder, fâsık adını alır, ancak küfre de 

girmez. Eğer ölmeden önce tövbe ederse tekrar mümin 

vasfını kazanır ve sonunda Cennet’e girer. Fakat tövbe 

etmeden ölürse ahirette kâfir muamelesi görür ve ebedî 

olarak Cehennem’de kalır.

İMAN

34



Bilindiği üzere büyük günahlar için de tevbe edilir. Bu ayette, müminlerin günah işledikleri varsayılarak, 
işlenen günaha karşı tevbe etmeleri istenirken onlara “ey iman edenler” diye seslenilmektedir. 

3. İMANIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini ahirette ebedi kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartları taşıması gerekir:

1. İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması; baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme 
(ye’s) durumunda gerçekleşmemiş bulunması gerekir. Daha önce mümin olmayan bir kimsenin, hayattan 
ümidini kestiği son nefesinde uğrayacağı azabı fark edip “iman ettim” demesi hâlinde, onun bu imanı ge-
çerli olmaz. Çünkü imanda esas olan gayba imandır. Son nefes anında kişi azabı gördüğünde artık gayba 
imandan söz edilemez. Nitekim bir ayette: “Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman ‘Allah’a inandık 
ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkâr ettik’ derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları 
kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah’ın kulları hakkında süregelen âdeti budur. İşte o zaman 
kâfirler hüsrana uğrayacaklardır.”21 buyurulmuştur.

2. Mümin, iman esaslarından birini inkâr anlamına gelen tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Mese-
la Allah Teâlâ’yı ve bütün peygamberleri tasdik edip de Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmayan 
yahut farz veya haram olduğu kesin olarak bilinen bir hükmü, örneğin namazın farz, şarap içmenin haram 
olduğunu kendi hür iradesiyle inkâr eden veya bunları alaya alan, puta, haça vb. şeylere tapan bir kimseye 
mümin denilemez.

3. Mümin, Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olmalıdır. Korku ile ümit arasında bulunmalıdır. 
Müminin: “Nasıl olsa imanım var, o hâlde muhakkak Cennet’e giderim.” düşüncesiyle kendinden emin ol-
ması veya: “Çok günah işledim, ben muhakkak cehennemliğim.” diye Allah’ın rahmetinden ümit kesmesi 
imanını kaybetmesine sebep olabilir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “Allah’ın rahmetinden ümit 
kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.”22; “Allah’ın 
azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah’ın (böyle) mühlet ver-
mesinden (azabının olmayacağından) emin olamaz.”23

21 Mü’min suresi, 84-85. ayetler.
22 Yûsuf suresi, 87. ayet.
23 A’râf suresi, 99. ayet.

NOT EDELİM

Varlıklar, gözle görülüp duyularla kav-
ranabilenler (şehadet âlemi) ve gözle görül-
meyen ve duyularla kavranamayanlar (gayb 
âlemi) olmak üzere iki kısımdır. Gayb âlemine 
ait varlıkların bir kısmının varlığı kavranama-
sa da delil ile anlaşılabilir. Allah Teâlâ, sıfat-
ları, melekler, Cennet ve Cehennem bunun 
örnekleridir. “Onlar gayba inanırlar.” (Bakara 
suresi, 3. ayet) âyetinde bu tür gaybdan bah-
sedilmektedir. Yani müminler, görmedikleri 
hâlde Allah’a, meleklerine, ahirete, Cennet ve 
Cehennem’e inanırlar. Görmediği hâlde iman 
etmek, gerçek bir imandır. İmanın özünü ve 
ruhunu oluşturur. Sahabilerin en belirgin 
özelliği, Hz. Peygamber’in gayba dair bildir-
diklerini, hiç tereddüt etmeden kabul etmele-
ri, kalpten benimsemeleridir.
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4. İNANÇ BAKIMINDAN İNSANLAR

İman (tasdik) ve inkâr açısından insanlar temelde inanan ve inanmayan şeklinde iki gruba ayrılmakla 
birlikte, şöyle tasnif edilebilir: mümin, münafık, kâfir, müşrik.

4.1. Mümin

Allah’a, Hz. Peygamber’e ve onun haber 
verdiği şeylere yürekten inanıp onları kabul 
ve tasdik eden kimseye mümin denir.  Haki-
ki mümin ihsan sahibidir. İhsan, Allah’a, onu 
görüyormuşsun gibi ibadet etmektir. Müminler 
iman üzere ölürlerse ahirette Cennet’e gire-
cekler, orada pek çok nimete kavuşacaklardır. 
Bazı müminler dünyada günah işlemişlerse 
yüce Allah dilerse bu kişilerin günahını bağış-
layabilir, dilerse de işledikleri günah ölçüsünde 
Cehennem’de cezalandırdıktan sonra Cennet’e 
koyabilir. Hiçbir mümin Cehennem’de ebedî kalma-
yacaktır. Müminlerin ebedi cennetlik olacağına dair 
Kur’an’da pek çok ayet vardır. Bunlardan birisinde şöyle 
buyurulur: “İman edip salih ameller işleyenlere gelin-
ce, halkın en hayırlısı da onlardır. Onların Rableri 
katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, 
içinde devamlı olarak kalacakları Adn cennetleridir. 
Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan 
hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler hep Rabbin’den 
korkan (Ona saygı gösterenler) içindir.”24

4.2. Münafık

Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun Allah’tan getirdiklerini kabul ettiğini 
söyleyerek Müslümanlar gibi yaşadığı hâlde, kalpten inanmama durumuna nifak, böyle kimselere de mü-
nafık denir. Münafıkların içi başka, dışı başkadır. Sözü özüne uygun değildir. Bir ayette şöyle buyurulur: 
“İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları hâlde ‘Allah’a ve ahiret gününe inandık’ derler.”25 
Münafıkların gerçekte kâfir oldukları bir başka ayette şöyle ifade edilir: “Onların Allah yolundan sap-
malarının sebebi, önce iman edip sonra inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık 
onlar hiç anlamazlar.”26

Münafıklar İslam toplumu için açık kâfirden daha tehlikelidirler. Çünkü onlar dıştan Müslümanmış gibi 
gözüktüklerinden tanınmaları mümkün değildir; içten içe Müslüman toplumun huzur ve düzenini bozar, 
kuzu postuna bürünerek dikkatsiz ve bilgisiz Müslümanları yanlış yönlere sürüklerler. Peygamberimiz va-
hiyle kimlerin münafık olduğunu bilir, bu sebeple de onlara önemli görevler vermezdi. Hz. Peygamber’den 
sonra insanlar için böyle bir bilgi kaynağı (vahiy) söz konusu olmadığından ve Müslüman olduğunu söy-

24 Beyyine suresi, 7-8. ayetler.
25 Bakara suresi, 8. ayet.
26 Münafikûn suresi, 3. ayet

BULALIM

Kur’ân-ı Kerîm mealinden müminlerin 

özelliklerini bularak aşağıya yazınız.

…………………………………………………

……………………….…………………..…………

……….……………………………..………………

………………………………………………………

…..……..…………………………………………….

İMAN

36



leyenlerin iç dünyasını araştırmak da doğru olmadığından müna-
fık, dünyada Müslüman gibi işlem görür. Ancak münafık aslında 
kâfirdir ve ona ayrı bir isim verilmesi sadece dünyadaki toplumsal 
statüsüyle alakalıdır. Onun cezası ahirete kalmıştır. Orada kâfirle 
münafık aynı muameleye uğrayacaktır: “Allah erkek münafık-
lara da kadın münafıklara da kâfirlere de içinde ebedî ka-
lacakları cehennem ateşini vaat etti. O, onlara yeter. Allah 
onlara lanet etmiştir! Onlar için devamlı bir azap vardır.”27

Hatta bir ayette açıklandığı üzere Cehennem’in en alt tabaka-
sında münafıklar bulunacaktır: “Şüphe yok ki münafıklar 
Cehennem’in en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yar-
dımcı bulamazsın.”28

4.3. Kâfir

İslam Dini’nin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamber’in yüce Allah’tan getirdiği kesin olan ve 
tevatür yoluyla bize kadar ulaşmış bulunan esaslardan (zarûrât-ı dîniyye) bir veya birkaçını yahut da tama-
mını inkâr eden kimseye kâfir denir. Mesela namazın farz, şarabın haram oluşunu inkâr eden, meleklerin ve 
cinlerin varlığını kabul etmeyen kimse kâfirdir.

Kâfir sözlükte “örten” anlamına gelmektedir. Bir yandan Allah’ın yaratılışına koymuş olduğu inanma 
kabiliyetini ve fıtratı, diğer yandan da gerçek ve doğru inancı örttüğü, yanlış şeylere inandığı için böyle 
kimselere kâfir denmiştir. Bir insan kâfir olarak ölürse ebedi Cehennem’de kalacaktır. Bu konudaki ayet-
lerden birinde şöyle buyrulmuştur: “(Ayetlerimizi) inkâr etmiş ve kâfir olarak ölmüşlere gelince, işte 
Allah’ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Onlar ebediyyen lanet içinde kalır-
lar. Artık ne azapları hafifletilir ne de onların yüzlerine bakılır.”29

Müşrik

Sözlükte “ortak kabul etmek” anlamına gelen şirk; terim olarak Allah Teâlâ’nın ilahlığında, isim, sıfat 
ve fiillerinde, eşi, dengi ve ortağı bulunduğunu kabul etmek demektir. Bu hususlarda Allah’a ortak koşan 
kimseye de müşrik denir. Müşrikler Allah’ın varlığını inkâr etmezler. Ondan başka ilah olduğunu kabul 
edip onlara da taparlar veya isimleri, sıfatları, irade ve otorite sahibi olması açısından Allah’a eşdeğer güç 
ve varlıklar tanırlar.

Şirk ile küfür birbirine yakın iki kavramdır. Aralarındaki fark, küfrün daha genel, şirkin ise daha özel 
olmasıdır. Bu anlamda her şirk küfürdür fakat her küfür şirk değildir. Her müşrik kâfirdir fakat her kâfir 
müşrik değildir. Çünkü şirk sadece Allah’a, zat, isim ve sıfatlarına ortak tanıma sonucu meydana gelir. 
Küfür ise küfür olduğu bilinen birtakım inançların kabulü ile gerçekleşir. Küfür olan inançlardan biri de 
Allah’a ortak tanımadır. Mesela Mecusîlik’te olduğu gibi iki tanrının varlığını kabul etmek şirk olduğu gibi 
aynı zamanda küfürdür. Hâlbuki ahiret gününe inanmamak küfürdür, ama şirk değildir.

Allah’a şirk koşmak günahların en büyüğüdür. Kur’an-ı Kerim’de şirk ile ilgili bir ayette şöyle buyur-
muştur: “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse 
için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır.”30

31 Tevbe suresi, 68. ayet.Ayrıca Münafıklarla ilgili bilgi için bk. Bakara suresi 8-20. ayetler ile Münafikun suresi .
28 Nisâ suresi, 145. ayet.
29 Bakara suresi, 161-162. ayetler.
30 Nisâ suresi, 116. ayet.
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Tekfir

Tekfir, Müslüman olduğu bilinen bir kişiyi, inkâr özelliği taşıyan inanç, söz veya davranışından ötürü 
kâfir saymak demektir. Yani tekfir, başkaları tarafından bir şahsın küfrüne hükmedilmesi anlamına gelir.

Bir Müslüman’ın kâfir olduğuna hükmedilmesi onu pek ağır dünyevi sonuçlara, müeyyide ve mahru-
miyetlere mahkûm etmek anlamına geldiğinden, tekfir konusunda çok titiz davranmak gerektiği açıktır. 
Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin, bu dünyada mümin kabul edilmesi ve İslam toplumundan 
dışlanmaması gerekir. Çünkü dünyada dış görünüşe ve ikrara göre işlem yapılır. İçten inanıp inanmadığını 
tespit ise Allah’a mahsus ve ahirete ilişkin bir meseledir: “... Size selâm verene, dünya hayatının geçici 
menfaatine göz dikerek ‘Sen mümin değilsin’ demeyin ...”31 buyurularak buna işaret edilir. Hz. Pey-
gamber de imanda ikrarın önemini vurgulamak ve kelime-i tevhidi söyleyenin Müslüman kabul edilmesi 
gereğine işaret etmek için şöyle buyurmuştur: “İnsanlar ‘Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun 
elçisidir.’ deyinceye kadar kendileriyle savaşmakla emrolundum. Ne zaman bunu söylerlerse can ve mal 
güvenliğine sahip olurlar. Ancak kamu hukuku gereği uygulanan cezalar bundan müstesnadır. İç yüzlerinin 
muhasebesi ise Allah’a aittir.”32 Bu sebeple imanını diliyle ikrar ettiği veya davranışlarına yansıttığı sürece 
herkesin İslam toplumunun tabii bir üyesi olarak görülmesi, can ve mal güvenliğine sahip olması, dünyevi-
dinî hükümler, sosyal ve beşerî ilişkiler bakımından da Müslüman’ın sahip olduğu bütün statü, hak ve 
sorumluluklara muhatap olması gerekir.

İslam kültüründeki tekfir ve irtidad kavramları; din ve vicdan hürriyetinin sınırlandırılması ve tehdit al-
tında tutulması değil, toplumun ortak değerlerine ve dinî inançlarına karşı aleni saygısızlık ve saldırganlığı 
önleme, toplumda gerekli olan huzur ve sükûnu güvence altına alma, nesilleri inkârcılığın olumsuz etkile-
rinden koruma, tekfir edilen şahsa gerekli yaptırımların uygulanmasıyla da kamu vicdanı açısından adaleti 
gerçekleştirme gibi gayelere yönelik bir tedbir ve toplumsal sağduyu refleksi niteliğindedir.

31 Nisâ suresi, 94. ayet.
32 Buhârî, Cihad, 102; Müslim, İman, 8; Ebû Dâvûd, Cihad, 104.
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Yersiz yapılan tekfir, fert açısından ağır sonuçlar doğurmasının yanında toplum hayatında kapatılama-
yacak yaraların açılmasına, birlik ve bütünlüğün zedelenmesine ve parçalanmaya sebep olur. Çünkü bu 
durumdaki bir kimsenin gerçek durumunu Allah’ın bilmesiyle birlikte toplumda bu kimse Müslüman mu-
amelesi görmez, ona selâm verilmez. Onun selamı alınmaz, kestikleri yenilmez ve Müslüman bir kadınla 
evlenmesine müsaade edilmez. O öldüğünde cenaze namazı kılınmaz ve Müslüman kabristanına gömül-
mez. Tekfir bu denli ağır sonuçlar doğurduğu içindir ki Hz. Peygamber Medine toplumunda, münafıkların 
varlığını bildiği hâlde onları küfürle itham etmemiş, tedricî bir İslamlaştırma siyaseti izlemiş, pek çok 
hadiste de: “Ben Müslüman’ım.” diyeni küfürle suçlamaktan sakınmayı tavsiye etmiştir. Bir hadiste: “Kim 
bir insanı kâfir diye çağırırsa yahut öyle olmadığı hâlde ‘ey Allah düşmanı’ derse söylediği söz kendisine 
döner.”33 buyrulurken bir başka hadiste de şöyle denilmiştir: “Bir insan Müslüman kardeşine ‘ey kâfir’ 
diye hitap ettiği zaman, ikisinden biri bu sözü üzerine almış olur. Şayet söylediği gibi ise küfür onda kalır, 
değilse söyleyene döner.”34

Hadislerden de anlaşılacağı gibi bir kimseyi küfürle itham ederken göz önünde bulundurulması gereken 
husus, o kimsenin küfür olan bir inancı gönülden benimsediğinin iyi tespit edilmesidir. Muhatap küfrü açık-
ça benimsemiyorsa onun inanç, söz veya davranışı ile küfre girdiğini söyleme konusunda temkinli olmak 
gerekir. Hz. Peygamber’in anılan tavsiyelerini göz önünde bulunduran âlimler “ehl-i kıbleden olup da gü-
nah işlemiş bulunan bir kimseyi bundan dolayı tekfir etmemeyi” Ehl-i sünnet’in temel prensipleri arasında 
zikretmişlerdir. Kişiyi küfre sokacak davranışlardan bazıları ise şu şekilde sıralanabilir:

• Allah’tan başkasına secde etmek.

• Allah hakkında ona layık olmayan şey söylemek.

• Kur’an’ın herhangi bir ayetini inkar etmek 

• Peygamberlerden birinin peygamberliğini reddetmek.

• Dini hafife almak, dinle alay etmek.

• Dinin helal kıldığına haram, haram kıldığına helal demek.

• Bilerek dinî hükümlerden birini (Zarûrât-ı dîniyye) inkar etmek.

• İslâm’ı bırakıp, Hristiyanlık, Yahudilik, Uzak Doğu dinleri, ateizm vb. dünya görüşlerini tercih 
etmek.

33 Buhârî, Feraiz, 29; Müslim, İman, 27.
34 Buhârî, Edeb, 73; Müslim, İman, 26.

NOT EDELİM

Mümin veya Müslüman olan bir kimsenin sonradan inkâra sapması, dinden çıkması, kendi irade ve ifa-

desiyle İslam’dan ayrılmasına “irtidad” veya “ridde”, irtidad eden kimseye de “mürted” denir. Bu kimse İslam 

dışında herhangi bir dine girebileceği gibi hiçbir dine bağlanmayıp tamamen tanrıtanımaz (ateist) da olabilir. 

Her hâlükârda kâfir olma durumu değişmez.  
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OKUMA METNİ

İMAN, İSLAM ve İHSAN

Abdullah b. Ömer anlatıyor:
Bana babam Ömer ibnü’l-Hattâb rivayet etti. Dedi ki:
“Bir gün Resûlullah’ın yanında bulunduğumuz bir sırada 

aniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat 
çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de 
kendisini kimse tanımıyordu. Doğruca Hz. Peygamber’in 
yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de 
uylukları üzerine koydu ve:

“Yâ Muhammed! Bana İslam’ın ne olduğunu haber ver!” 
dedi. Resûlullah:

“İslâm, Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in 
de Allah’ın Resul’ü olduğuna şehadet etmen, namazı dos-
doğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve 
yol (külfetini) karşılamaya gücün yeterse Beyt’i haccetmen-
dir.” buyurdu. O zat:

“Doğru söyledin.” dedi. Babam dedi ki:
“Biz buna hayret ettik. (Zira) hem soruyor hem de tasdik ediyordu.”
Sonra “Bana imandan haber ver!” dedi. Resûlullah:
“Allah’a, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kade-

re, hayrına şerrine inanmandır.” buyurdu.
O zat (yine):
“Doğru söyledin.” dedi. (Bu sefer):
“Bana ihsandan haber ver!” dedi. Resûlullah:
“Allah’a, onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o 

seni muhakkak görür.” buyurdu.
O zat:
“Bana kıyametten haber ver!” dedi. Resûlullah:
“Bu konuda sorulan sorandan daha bilgili değildir.” buyurdular.
“O hâlde, bari bana onun alametlerinden haber ver!” dedi. Peygamber:
“Cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yap-

makta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir. Kıyametin vakti, Allah’tan başka kimsenin bilmediği şey-
lerden biridir.” buyurdu. Babam dedi ki:

- Bundan sonra o zat gitti. Ben hayli bir müddet (bekledim) durdum. Nihayet Resûlullah bana:
“Ya Ömer! O sual soran zatın kim olduğunu biliyor musun?” dedi.
“Allah ve Resûlü bilir.” dedim.
“Gerçekten o Cibrîl’di. Size dininizi öğretmeğe gelmiş.” buyurdular.

Hadisin çeşitli rivayetleri için bk.
Buhârî, “İman”, 37; Müslim, “İman”, 1; Tirmizî, “İman”, 4; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 16.
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 DEĞERLENDİRME SORULARI

         A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

C
ev

ap
la

ya
lım

1. Tasdik ve ikrar ne demektir?

2. İman ile amel arasında nasıl bir ilişki vardır?

3. İmanda artma ve eksilme olur mu? Niçin?

4. Tekfirin doğuracağı olumsuz sonuçlar neler olabileceğini açıklayınız.

        B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. • Müslüman olduğunu ikrar eden bir kimsenin iman ve İslam dairesinin dışına çıktığına dair hüküm 
vermektir. 

    • Ehl-i sünnet, Müslümanlar hakkında hüsnüzannın esas olduğunu söyleyerek bu mekanizmayı kul-
lanmayı hoş karşılamamıştır. 

Bu maddeler bizleri aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında bilgilendirmektedir? 

A) Tasdik  B) İmtina   C) Tekfir  D) İnkâr

2. İman kavramında “kalp ile tasdik”, bilgiye dayanan fakat buna ek olarak güven, sevgi, samimiyet, 
(inançta) kesinlik gibi anlamları da taşıyan bir tasdiktir. 

Bu açıklama aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 

A) Allah’a iman eden birey ona derin bir sevgi duyar. 

B) Bireyin inandığını dil ile söylemesi, Müslüman olarak bilinmesini sağlar. 

C) Allah’ın buyruklarına uyma, imanın şartlarından değildir. 

D) İman, bilgi temeli olan ama bilgiden farklı olan bir olgudur.

3. İman etmiş olduğu hâlde tembellikten, birtakım arzularından, sosyal şartlardan dolayı ibadet ve amel-
lerinde eksiklik bulunan kimse dinden çıkmaz. Günahkâr olur.

Bu paragrafta hangi kelami konu dile getirilmektedir?

A) Tasdik ve ikrar   

B) İmanda artma ve eksilme 

C) İman ve bilim ilişkisi  

D) İman - amel ilişkisi
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4. Aşağıdakilerden hangisi iman ile ilgili olarak söylenemez?

A) İmanın lügat manası; sözü onaylamak, güven vermek, güvende olmaktır.

B) İman, Peygamberimiz’in Allah’tan getirdiklerini kalp ile tasdik ve dil ile ikrardan ibarettir.

C) İman için, kalbin tasdiki olmaksızın sadece dilin ikrarı yeterlidir.

D) Taklidî imana sahip mümin, dinî ve akli delillerle imanını güçlendirmekle yükümlüdür.

5. Aşağıdakilerden hangisi şirke örnek oluşturmaz?

A) Allah’a inanmakla birlikte, ona yakınlaşmak için insan ya da başka varlıkları aracı kılmak

B) Allah dışında, güneş, yıldız, dağ vb. varlıklara tapınmak

C) Tanrının olmadığını ve evrenin yaratılmadığını savunmak

D) Allah’tan başka tanrıların da olduğunu kabul etmek

       C.  Aşağıdaki cümleleri soldaki kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız.

B
oş

lu
kl

ar
ı d

ol
du

ra
lım iman

aslü’l-usûl

mürtekib-i kebîre

müşrik

tafsilî

………………………büyük günah işleyen kimse demektir.

Peygamberimiz’in Allah’tan getirdiği bütün inanç, ibadet, mua-
melat ve ahlak ilkelerini tasdik etmeye ………………….…….
iman denir.
Amel ………………………ın parçası değildir. Ancak onu güç-
lendiren bir unsurdur.
……………………… Allah’ın zat, sıfat, fiil ve isimlerinde ona 
eş isnat eden kimsedir.
İnanç esaslarının temelini oluşturan Allah’a imana 
………………………adı verilir.

D. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 

Yanlış mı?

(Y)

Doğru mu?

(D)

Münafık, kalbi inkâr ettiği hâlde diliyle Müslüman olduğunu söyleyen kimsedir.

İmanı diliyle ikrar etmeyen kimse kâfirdir.

Taklidî iman kişinin nihai kurtuluşu için yeterlidir.

İcmalî imanın ikinci derecesi, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadette dile getirilen 
hususlara inanmaktır.

Allah’a iman etmeyen herkes müşriktir.

İMAN
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ALLAH’A İMAN

3. ÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce Allah inancı neden önemli olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.

2. İnsanların bir yüce varlığa inanma ihtiyacı var mıdır? Arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

3. Allah’ın varlığını ispatlamanızı isteyen birine neler söylemek istersiniz? Birkaç madde ile desterinize yazınız.

4. Kur’an-ı Kerim’de genelde ayet sonlarında yer alan Allah’a ait sıfatları meallerden bularak desterinize

     yazınız. Tespit ettiğiniz özelliklerin ayetlerin bağlamıyla ilişkisini bulmaya çalışınız.

5. Allah’a gönülden bağlı bir kimsenin olumlu davranışlarını çevrenizdeki örnek insanlardan gözlemleyiniz 

     ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.
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1. ALLAH İNANCI VE İSLAM AKAİDİNDEKİ YERİ

Tüm inanç disiplinlerinde en belirleyici unsur o dinin ilah an-
layışı ve ilkeleridir. Nitekim İslam’ın ilk mesajı da yaratıcıyla 
ilgili olmuştur: “Yaratan Rabbin’in adıyla oku! O, insanı aşı-
lanmış bir yumurtadan yarattı.”1 Bu ayetle insanlar kâinatın 
varlığını tefekkür ederek yüce yaratıcının varlığını ve kudretini 
anlamaya davet edilmişlerdir. Bu manada ilk inen ayetin ana vur-
gusu Allah inancıdır.

Allah’a iman, İslam inancının temelini oluşturur. Öyle ki Pey-
gamber Efendimiz’in risaleti süresince inen ayetlere baktığımız-
da bunların büyük çoğunluğunun Allah inancıyla ilgili olduğunu 
görürüz. 

1 Alâk suresi, 1-2. ayetler.

BİLGİ KUTUSU

İhlas Suresi 

De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve 
doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. 

İhlas suresi,1-4. ayetler

BİLGİ KUTUSU

Ehl-i kitap, genel olarak Yahudi ve Hristiyanlar’a verilen isimdir; Yahudiler’i ve Hristiyanlar’ı 

müşriklerden ayırt etmek için elde bulunan Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan kimseler için kullanılır. 

Her ne kadar Yahudî ve Hristiyanlar kendilerine Allah tarafından gönderilmiş olan kitapların asıl-

larını bozmuş olsalar da Allah, peygamber, ahiret gibi inançları taşımaları nedeniyle ehl-i kitap 

olarak adlandırılmışlardır. Kur’ân-ı Kerîm, ehl-i kitaptan inançlarındaki yanlışlıkları terk etmelerini 

ve İslam dinine girmelerini ısrarla ister. “(Resûlüm!) de ki: Ey ehl-i kitap! Sizinle bizim ara-
mızda müşterek olan bir söze geliniz: Allah’tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi eş 
tutmayalım ve Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz 
çevirirlerse işte o zaman: Şahit olun ki biz Müslümanlarız deyiniz.” “Kim, İslam’dan başka 
bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette 
ziyan edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân suresi, 64. ve 85. ayetler.)

Dinî Terimler Sözlüğü, MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 2009

Hat yazısı: İkra! / Oku!

ALLAH’A İMAN
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Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de: “De ki: Ey in-
sanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gön-
derilen peygamberim. O ki, göklerin ve yerin 
hakimiyeti ona aittir. Ondan başka ilah yoktur. 
Hayatı veren de ölümü yaratan da odur. Öyleyse 
siz de Allah’a ve onun bütün buyruklarına iman 
eden o ümmi Nebîye, o Resule inanın. Ona tabi 
olun ki doğru yolu bulasınız.”2 buyurmaktadır.

İslam inancının temeli ayette vurgulandığı gibi 
Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmek, Hz. 
Peygamber’in onun kulu ve resûlü olduğuna inanmak-
tır. Buna İslam literatüründe kelime-i şehadet denir.

Peygamber Efendimiz, İslam’ın ilk şartının bu sözü 
inanarak söylemek olduğunu bildirmiştir.3 Müslüman 
olmak isteyen bir kimse, İslam’a ilk adımını bu söz ile 
atar. Çünkü doğru bir Allah inancı her şeyden önemli-
dir. Gömleğinin ilk düğmesini yanlış bağlayan kimse 
sonraki diğer tüm düğmeleri de yanlış bağlayacaktır.

Bu açıdan İslam doğru Allah inancı üzerinde çokça 
durmuştur. Denilebilir ki yaklaşık on üç yıllık Mek-
ke döneminde İslam’ın tebliğinin temel konusu, Allah 
inancını yanlışlardan arındırmak ve onun birliğini in-
sanlara anlatmaktır. Çünkü doğru ve sağlam bir Allah 
inancı olmadan kişiye diğer inanç esaslarını benimset-
mek, ibadet hayatını gerçekleştirmek ve hepsini kuşa-
tacak ahlaki prensipleri kazandırmak mümkün değil-
dir. Doğru bir Allah inancı, tüm dinî hayatı kuşatan, 
onu meşru hâle getiren en temel ilkedir. 

2 A’râf suresi, 158. ayet.
3 Buhârî, İman, 1; Müslim, İman, 22.

BİLGİ KUTUSU

KELİME-İ ŞEHADET 

ُ َوأَْشهَُد أَن ُمَحمًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه أَْشهَُد أَْن َالإِٰلَه إِال ا
Ben Allah’tan başka ilah olmadığına,

(Hz.) Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.

Tevekkel Alâllâh (Alâllâhi)
“Allah’a güven, vekil olarak Allah yeter.”

“Gökyüzünde Allah’ın emrine boyun eğerek uçan kuşları 
görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz 
bunda inanan bir toplum için ibretler vardır.”

Nahl suresi, 79. ayet.

3. ÜNİTE
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2. ALLAH İNANCININ FITRÎLİĞİ

İnsanın fıtratı doğduğunda tertemiz bir sayfa gibidir. Üzerinde 
olumsuz hiçbir leke ve iz yoktur. Ona dünya hayatında güzel bir hayat 
için bazı donanımlar, bazı duygular potansiyel olarak yüklenmiştir.

Allah inancı ilkel dinlerde ve diğer inanç sistemlerinin hemen 
hepsinde vardır. Her insan Allah’ın varlığını içinde hisseder. İnkârın 
doruk noktasına ulaşmış kişinin bile büyük bir felaketle karşılaştığı 
zaman taşa, toprağa veya ağaca sığındığı görülmemiştir.4 En modern 
toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insa-
nın bir yüce varlığa inanma ihtiyacı hissetmeleri, bu inancın insanın 
doğasında var olduğunun en bariz örneklerindendir.

Bu sebeple Allah fikri, bir yüce varlığa tapınma ihtiyacı ve bir dinî 
inanca eğilim daima var olmuştur. Batılı düşünürlerin birçoğuna göre 
bu duygunun var oluşu psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve coğrafi 
vb. çeşitli sebeplere bağlanmış ise de Müslüman âlimlerin genel ka-
bulüne göre Allah inancı insanın doğasında vardır. 

Nitekim ilk insan olan Hz. Âdem’in yaratılışından önce Allah ile melekler arasında cereyan eden konuş-
mada5 Âdem’in/insanın Allah’ın halifesi olarak yaratılacağı bildirilmektedir. Böyle ulvi bir görev üstlenen 
insanın buna uygun donanımla yaratılması tabiîdir. 

Hz. Peygamber’in: “Her insan, fıtrat üzere doğar, onu Mecusi, Hristiyan veya Yahudi yapan ana ve 
babasıdır.”6 hadisi ve: “Sizi karada ve denizde yürüten odur. Gemide olduğunuz zaman (ı düşünün): 
Gemiler içinde bulunanları hoş bir rüzgârla alıp götürdüğü ve (onlar) bununla sevindikleri sırada, 
birden gemiye, şiddetli bir kasırga gelip de her yerden gelen dalgalar onları sardığı ve artık ken-
dilerinin tamamen kuşatıldıklarını, (bir daha kurtulamayacaklarını) sandıkları zaman, dini yalnız 
Allah’a halis kılarak ona yalvarmaya başlarlar. Ant olsun eğer bizi bundan (felâketten) kurtarırsan 
şükredenlerden olacağız. (derler)”7 ayeti de keza Allah inancının -her ne suretle ortaya çıkarsa çıksın- 
insan ruhunun derinliklerinde var olduğunu ispat etmektedir.8 

Özetle diyebiliriz ki Allah’a inanma duygusu her insanda doğuştan vardır. Her insan çevresinde gör-
düklerinin bir sahibi olduğuna, tüm bunları var eden bir yüce yaratıcı olduğu inancına meyyal doğar. Allah 
inancı kendisine küçük yaşlarda telkin edildiğinde bunu hemencecik kabul ediverir. Çünkü bu onun doğa-
sına uygun bir bilgidir. 

4 Topaloğlu, Bekir, “Allah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. II, s. 471
5 Bakara suresi, 30. ayet.
6 Müslim, Kader, 25; Buhârî, Cenâiz, 92; Ebû Dâvûd, Sünnet, 17.
7 Yûnus suresi, 23. ayet. 
8 Şamil İslam Ansiklopedisi, Allah Mad.

BİLGİ KUTUSU

ÂYET-İ KERİME
(Resûlüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çe-

vir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler. 
Rûm suresi; 30. ayet.

ALLAH’A İMAN
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Ancak insan doğru bir yaratıcı inancına ulaşamazsa bu ihtiyacını farklı şekillerde gidermeye çalışmakta 
ve kendisinden daha düşük varlıklara tanrı diye tapabilmektedir. Dinler tarihi bunun sayısız örnekleriyle 
doludur. Bu yüzden müminler üzerine bir sorumluluk yüklenmiş ve doğru inancın tüm insanlığa ulaştırıl-
ması anlamındaki tebliğ tüm inananlara farz kılınmıştır.

3. ALLAH’IN VARLIĞININ VE BİRLİĞİNİN DELİLLERİ

Allah’ın varlığı hemen her toplumda kabul edilen bir hakikattir. Allah’ı inkâr eden çok az sayıda toplum 
vardır. Bu sebeple Kur’an, Allah’ın varlığından çok birliği üzerinde durur. Buna rağmen hem Allah’ın var-
lığının ve hem de birliğinin delillerini Kur’an’da bulmak mümkündür. İslam âlimleri de Allah’ın varlığına 
ve birliğine delil olabilecek birçok akli deliller ortaya koymuşlardır.

Bu delillerin ortaya konulmasının temel amacı insanları Müslüman yapmak değildir. Amaç, ortaya çı-
kacak şüphelere karşı mümini imanında ispat, münkiri inkârında iskât etmek (yani mümini imanında sabit 
kılmak, inkâr edeni inkârında susturmak), doğabilecek şüpheleri gidermek, böylece insanın dünya ve ahiret 
mutluluğunu sağlamaktır. 

Ortaya konan bu delilleri akli ve naklî deliller olmak üzere ikiye ayırabiliriz: 

Akli Deliller: Aklın prensiplerini ve zorunlu olarak benimsediği esasları kullanarak temellendirilen 
delillere denir. Bu delilleri başlıca şu şekilde sıralayabiliriz:

a. Hudûs delili: Hudûs, sonradan meydana gelmek demektir. Önceleri olmayıp sonradan meydana ge-
len varlıklara da hâdis denir. Hudûs delili, âlemin sonradan yaratıldığı gerçeğinden yola çıkılarak elde 
edilen delile denir.

Kâinata dikkatlice baktığımızda her şeyin daima bir değişime uğradığını gözlemleyebiliriz. Bundan 
dolayı: “Kâinatta değişmeyen tek şey, değişimdir.” demişlerdir. Varlık âleminde daima birbirini takip eden 
bir oluş ve yok oluş görülmektedir.

Değişim ise kendiliğinden olmaz. Her değişiklik bir sebebe ihtiyaç duyar. Fizikte kuraldır: Duran bir ci-
sim bir kuvvet ve etki olmadan hareket etmez, hareket eden bir cisim bir kuvvet ve etki olmadan durmaz. 

Örneğin bir kaya parçası kendiliğinden çatlayıp ufalanmaz. Onun ufalanmasına sebep olan birtakım 
coğrafi şartlar ve etkiler vardır. Su kendiliğinden kaynamaz. Onun kaynamasına sebep olan ve onda bu 
değişikliği meydana getiren bir sıcaklık etkisi vardır. Peynir kediliğinden küflenmez. Onda bu değişikliği 

Allah’ın Varlığı 

ve Birliği 

Konusundaki 

Delillerin Amacı

 Mümini imanında sağlamlaştırmak (ispat)

 Münkiri inkârında âciz bırakmak (iskât)

 Doğabilecek şüpheleri gidermek

 İnsanın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak

3. ÜNİTE
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yapan birtakım bakteriler vardır. Ağaç kendiliğinden mo-
bilya olmaz. Onu yapan bir marangoz vardır. Boyalar ken-
diliğinden resim olmaz. Onu meydana getiren bir sanatkâr 
vardır. Kitap kendiliğinden oluşmaz. Onu ortaya koyan bir 
yazar vardır. Örnekleri çoğaltmak ve her bir madde ve her bir 
değişiklik için aynı şeyi söylemek mümkündür.

Öyle ise bizzat kâinatın kendisi yokken var olduğuna 
göre onu da meydana getiren bir kuvvet elbette vardır ki bu 
da ilmi ve kudreti sonsuz olan Cenâb-ı Allah’tır. Akıl bunu 
kabul etmeye mecburdur. Her şeyin bir ustası varken kâinatın 
bir ustasının olmaması ilme, akla ve hakikate aykırı bir durum-
dur. Hiçbir şekilde mantıklı bir izahı da yoktur.

b. İmkân delili: Âlemin varlığının zo-
runlu değil mümkün olduğu fikrinden yola 
çıkılarak ortaya konan delile denir. İslam 
âlimlerine göre varlık açısından âlem üçe 
ayrılır.

1. Vacip: Varlığı zorunlu olan, yokluğu 
aklen imkânsız varlıklara denir. Örneğin 
Allah’ın varlığı aklen zorunludur. Bu ma-
nada Allah için Vâcibu’l-vücûd (varlığı 
zorunlu) ismi de kullanılır.

2. Mümkün: Olması da olmaması da 
eşit olan varlık/durum demektir. Tüm 
kâinat bu manada mümkün varlıktır. Âlem 
ve âlemdeki her bir varlık olmayabilirdi. 
Onların var olmasını zorunlu kılacak her-
hangi bir sebep bulunmamaktadır.

1. Öncül:

2. Öncül:

Sonuç:

Âlem hâdistir (Değişkendir ve sonradan var olmuştur).

Her hâdisin bir muhdisi (var edeni) vardır.

O hâlde âlemin de bir muhdisi vardır ki, o da yüce Allah’tır.

AKIL YÜRÜTME

Vacip

Mümteni Mümkün

VARLIK

MMümMMMMnniiii

Her sana n bir yapıcısı olduğu gibi 
her varlığın da bir yara cısı vardır.

ALLAH’A İMAN
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3. Mümteni: Buna muhal veya müstahil de denmektedir. Olamaması zorunlu, olması imkânsız durumla-
ra denir. Örneğin Allah’ın eşi ve benzerinin olması muhaldir. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. 

Bütün bu tasnife göre madem ki âlem mümkün varlıktır, yani onun varlığı ile yokluğu eşittir, o hâlde 
onun varlığını yokluğuna tercih eden bir kuvvet ve irade olmalıdır. O da yüce Allah’tır. 

Bu, iki kefesi de eşit bir teraziye benzer. Herhangi bir kefesine bir ağırlık konmadığı müddetçe eşitlik 
bozulmaz. Eşitlik bozulup bir tarafı ağır bastıysa o kefesine bir kuvvet uygulandı demektir. Bu kefelerden 
biri varlık öbürü yokluk olsun. Eşitlik bozulup da bir şey varlık âlemine geldiyse onun varlığını yokluğuna 
tercih eden bir iradenin var olduğu ortaya çıkmış olur. 

Kısacası, Allah’ın varlığının en büyük delili bizzat varlığın kendisidir. Allah’ın varlığına delil arayan 
kimsenin kendi varlığı da en büyük delillerdendir.

c. Gaye ve nizam delili: Âlemde var olan gaye ve düzenden 
yola çıkarak Allah’ın varlığını ispat etmeye çalışan delildir. 

Âlemde bir düzenin var olduğu aşikârdır. Kâinat belli ku-
rallara göre hareket etmektedir. Dikkatle bakıldığında her bir 
varlığın bir gaye için var olduğu görülür. Hiçbir varlık anlam-
sız ve amaçsız değildir. O hâlde bu harika düzen kendiliğinden 
olmayacağına göre bu düzeni kim kurmuştur? Her bir canlının 
varlığının amacını kim belirlemiştir?

Örneğin kalabalık şehirlerde trafik ışıkları ve trafik kural-
ları olmadan binlerce aracın seyrettiğini düşünelim. O şehirde 
trafikte kargaşa olmaz mı? Orada düzenli bir trafikten bahsedi-
lebilir mi? Elbette hayır! O hâlde milyonlarca gezegenin ken-
di yörüngesinde seyrettiği uzay boşluğunda herhangi bir kural 
olmadan ve düzen koyucu bulunmadan başta Güneş ve Güneş 
sistemi olmak üzere bunca gök cismi nasıl hareket etmekte-
dir?

1. Öncül:

2. Öncül:

Sonuç:

Âlem mümkündür. 

Her mümkün için bir müreccih (varlığını yokluğuna tercih eden irade) vardır.

O hâlde âlemin de bir müreccihi vardır ki, o da yüce Allah’tır.

AKIL YÜRÜTME

3. ÜNİTE

49



Ya kendi vücutlarımız? Milyonlarca hücre ve sayısız or-
ganlarımız nasıl da birbiriyle bağlantılı, ahenkli ve bir düzen 
içinde, kendilerine verilen görevi aksatmadan çalışmaktadır-
lar. Onların bu çalışmasını organize eden bir kudret olmasay-
dı bu organlarımız kendiliğinden bunu sağlayabilirler miydi? 
Elbette hayır!

Bir kitapta harfler birleşerek anlamlı kelimeleri, kelimeler 
birleşerek anlamlı cümleleri, cümleler birleşerek kitabı mey-
dana getirdiğinde bütün bunları yapanın akıllı, iradeli bir kim-
se olduğunu anlarız. Kitabın kendiliğinden tesadüfen olduğu-
nu söylemek akla aykırı bir iddia olur. O hâlde tüm âlemdeki 
gaye ve düzenin kendiliğinden olduğu nasıl söylenebilir?

Aksine kâinatta var olan tüm bu düzen ve nizam, o düzeni 
koyan bir yüce kudretin varlığını ispat eden en kuvvetli deliller-
dendir.

Gaye ve nizam delili, Allah’ın varlığının yanında onun birliğini de ispat eder. Çünkü âlemdeki düzen 
aynı zamanda o düzeni koyan iradenin bir olduğunu gösterir. Eğer birden fazla ilah olsaydı kâinatta düzen 
ve intizam olmazdı. Aksine kaos ve anarşi meydana gelirdi. 

Bir okulun eşit yetkilere sahip iki müdürü olsa orada düzensizlik meydana gelir. Bir şehrin iki valisi, 
bir ülkenin iki veya daha fazla başbakanı olsa o ülkede huzur ve düzen ortadan kalkar. Bir askerî birliğin 
aynı rütbede iki komutanı, bir spor karşılaşmasının eşit yetkide iki hakemi olsa orada sürekli ve düzenli bir 
yönetim sergilenemez. Yetki karmaşası ortaya çıkar. 

Aynı şekilde kâinatta var olan düzen ve ahenk, hiç şaşmadan işleyen evrensel sistem, bu âlemi var eden 
ve yöneten kudretin bir ve tek olduğunu ispat eder. 

Bunun dışında da Allah’ın var ve bir olduğunu ispat eden birçok deliller vardır. Hiç kimsenin olumsuz 
tesiri altında kalmadan aklıselim ile düşünen herkes bu delillerden yola çıkarak Allah’ın varlığını ve birli-
ğini kavrayabilir.

Naklî deliller:

Naklî deliller, Allah’ın varlığını dile getiren ve üzerinde düşünmemizi isteyen Kur’an ayetleridir. Sayıca 
hayli çok olan bu ayetlerden birkaç tanesini zikredeceğiz:

1. Öncül:

2. Öncül:

Sonuç:

Âlemin bir amacı ve düzeni vardır.

Her düzen, bir düzenleyiciye ihtiyaç duyar.

O hâlde âlemin de bir düzenleyicisi vardır ki, o da bir olan yüce Allah’tır.

AKIL YÜRÜTME

Vücudumuzdaki hücreler ve diğer organlar arasındaki uyum 
ve düzen, bunları organize eden Yüce bir kudretin varlığının 

delilidir.

ALLAH’A İMAN

50



“Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için 
birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uy-
kunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yap-
tık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze 
yedi kat sağlam gök bina ettik, parlak ışık veren gü-
neşi var ettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş-
dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulut-
lardan bol yağmur indirdik.”9

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece 
ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, insanlara 
fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde yüzüp gi-
den gemilerde, Allah’ın gökten indirip de ölü hâldeki 
toprağı canlandırdığı suda, yeryüzünde her çeşit 
canlıyı yaymasında, rüzgârları ve yer ile gök arasın-
da emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde 
düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve birli-
ğini ispatlayan) birçok deliller vardır.”10

 “Ant olsun, ilk yaratmayı bildiniz, (bunu) düşü-
nüp ibret almanız gerekmez mi? Ektiğinizi gördü-
nüz mü? Siz mi onu bitiriyorsunuz, yoksa bitiren 
biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık, 
hayret ederdiniz. ‘Biz borçlandık, doğrusu biz yok-
sun bırakıldık!’ (derdiniz). İçtiğiniz suya baktınız 
mı? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren 

biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Çaktığınız ateşi gördünüz mü? 
Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere 
bir fayda yaptık. Öyleyse ulu Rabbin’in adını yücelt.”11

“Yer ve gökleri yaratan Allah Teâlâ’nın varlığında şüphe edilir mi?”12

“Ant olsun ki onlara, ‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan, mutlaka ‘Allah’ derler. De ki: 
(Öyleyse) övgü de yalnız Allah’a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler.”13

Bütün bu ayetlerde Allah Teâlâ, kâinatta var olan, bizim de çevremizde görüp durduğumuz birtakım ola-
ğanüstü hadiselere dikkat kesilmemizi istemektedir. Âlemde mevcut olaylar ve yaratılmış her şey Allah’ın 
varlığına, birliğine ve kudretine açık birer delildirler. Bir tabloya bakınca onun bir ressamı olduğunu, mo-
bilyaya bakınca bir marangozu bulunduğunu, binaya bakınca ustasının var olduğunu anladığımız gibi bu 
âlemin varlığı da kendisini meydana getiren kudret hakkında bize bilgi vermektedir. 

Burada eserden müessire (eseri meydana getirene) gidiş metodu ile hüküm verilmektedir. Her ne kadar 
ayetleri biz naklî delil olarak sınıflandırsak da aslında ayetlerin bize akıl yoluyla Allah’ı nasıl idrak edebi-
leceğimizi gösterdiğini, akli metotları kullanmamızı önerdiğini görmekteyiz.

9 Nebe suresi, 6-16. ayetler.
10 Bakara suresi, 164. ayet.
11 Vâkıa suresi, 62-74. ayetler.
12 İbrahim suresi, 10. ayet.
13 Lokmân suresi, 25.ayet.

“O, korku ve ümit vermek için size şimşeği göste-
rendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.”

Ra’d suresi, 12. ayet.
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4. ALLAH’IN İSİMLERİ

Kâinattaki her bir varlık ve her 
bir güzellik Allah’ı anlatmaktadır. 
Çünkü her güzelliğin ve güzel olan 
her varlığın yaratıcısı ve asıl sahi-
bi odur. Mümin kimse âlemdeki 
güzelliklere bakıp orada Allah’ı te-
fekkür edebilir.

Nitekim bir ayet-i Kerimede; 
“O, yaratan, var eden, şekil veren 
Allah’tır. En güzel isimler onun-
dur. Göklerde ve yerde olanlar 
onun şanını yüceltmektedirler. 
O; galiptir, hikmet sahibidir.”14 
buyurulmaktadır.

Allah’ın isimlerine ayette geçen 
ifadesiyle el-esmâü’l-hüsnâ (en 
güzel isimler) denilmektedir. Biz 
bu isimleri Kur’an-ı Kerim’den ve 
Peygamber Efendimiz’in hadisle-
rinden öğrenmekteyiz. Ayetlerde 
geçen isimlerden birkaçını burada 
sıralayabiliriz:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla (başlarım).”15

“Kim (bu) haksız davranışından sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun 
tevbesini kabul eder. Allah gafûr (çok bağışlayıcı) ve rahîmdir. (esirgeyici)”16

 “Ey Rabbimiz! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen 
azizsin (mutlak güç sahibi), hakimsin (hüküm ve hikmet sahibi).”17

“Onlar cimrilik edip insanlara da cimriliği emrederler. Kim yüz çevirirse şüphesiz ki Allah ganîdir 
(zengin), hamîddir (hamde lâyık).”18

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Her bir isim inandığımız Allah’ı bir yönüyle bize tanıtmaktadır.

Yüce Mevlamız’ın tüm bu isimlerinin yanında başka hiçbir varlıkta bulunmayan, başka hiçbir varlık için 
kullanılmayan sadece ona has bir ismi vardır ki o da Allah lafzıdır. Bu isim diğer tüm isimleri kendi içinde 
barındırır ve onların ifade ettikleri tüm anlamları kapsar. Bu sebeple bazı İslam âlimlerince Allah ismi ism-i 
âzam kabul edilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur”19 
buyurulmaktadır. Allah, hak olarak ibadet edilen yegâne varlıktır. Başka dillerde Allah ismini anlam yönün-
14 Haşr suresi, 24.ayet, ayrıca İsrâ suresi, 110. ayet, Tâhâ suresi, 8. ayet.
15 Fatiha suresi, 1.ayet.
16 Mâide suresi, 39. ayet.
17 Mümtehine suresi, 5. ayet.
18 Hadîd suresi, 24. ayet.
19 Fatiha suresi, 1. ayet.

el-esmâü’l-hüsnâ  - Allah’ın en güzel isimleri
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den karşılayacak bir kelime olmadığından diğer dil-
lere tercümesi yapılamaz. Bu ismin çoğulu ve farklı 
yapılarda türetilmiş şekli de bulunmamaktadır. İslam 
âlimlerine göre Allah’ın zatı kavranamaz. O ancak sı-
fatlarıyla ve eserleriyle bilinebilir.

Arapça’daki ilah kelimesi hak olsun, batıl olsun 
tapınılan her türlü varlık; tanrı, mabud20 anlamına 
gelir. Bu manada Allah için de diğer varlıklar için 
de kullanılabilir. Kur’an-ı Kerim’de; “Allah, ondan 
başka tanrı yoktur; o, hayydir, kayyûmdur”21 bu-
yurulmuştur. Yine başka bir ayette: “Allah ile bir-
likte başka bir tanrıya tapıp yalvarma! Ondan 
başka tanrı yoktur.”22 buyrulmaktadır. Görüldüğü 

20 Dinî Terimler Sözlüğü, MEB Yayınları, s.164, İlah Mad. 
21 Bakara suresi, 255. ayet.
22 Kasas suresi, 88. ayet.

BULALIM

Akşam ve sabah namazından sonra okuduğumuz 

hüvallahüllezî diye bilinen ayet grubunda Allah’ın isim-

lerini bularak altını çizelim.

لشهَاَدةِ ُهَو الرْحٰمُن  ُ اْلَغْيِب َو ِ ُ الِذي َال إِٰلَه إِال ُهَو َعا ُهَو ا
ُ الِذي َال إِٰلَه إِال ُهَو اْلَملُِك اْلُقدوُس السَالُم  الرِحيُم، ُهَو ا
َعما   ِ ا ُسْبَحاَن   ُ ِ ّ اْلُمَتَك اْلَجباُر  اْلَعِزيُز  اْلُمهَْيِمُن  اْلُمْؤِمُن 
 ٰ ُ اْلَخالُِق اْلَباِرُئ اْلُمَصّوُِر لَُه اْألَْسَماُء اْلُحْس ِرُكوَن، ُهَو ا ْ ُ
اْلَحِكيُم اْلَعِزيُز  َوُهَو  ْألَْرِض  َو ِت  السَماَو  ِ َما  لَُه  ّبُِح  َ ُ

“O öyle Allah’tır ki ondan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni 

ve görüleni bilendir. O esirgeyendir, bağışlayandır.

O öyle Allah’tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O 

mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, 

emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istedi-

ğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşrik-

lerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler 

onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmekte-

dirler. O; galiptir, hikmet sahibidir.”

Haşr suresi; 22-24. ayetler.

ARAŞTIRALIM

Siz de Kur’ân mealinden Allah’ın isim-

lerini bulmaya çalışınız. Bulduğunuz isim-

leri aşağıya yazınız ve bunları arkadaşları-

nızla paylaşınız.

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ...............................................

4. ...............................................

5. ...............................................
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gibi ilah kelimesi başka dillere tercüme edilebilir. Nitekim kelime, Türkçede Tanrı, Çalap; Farsça’da Hüdâ, 
Yezdân; İngilizce’de God, Almanca’da Gott, Fransızca’da Dieu, İspanyolca’da Dios şeklinde kullanılmak-
tadır.

Allah’ın isimlerinin sadece ezberden sayılması yerine onun isimlerinin anlamlarının tefekkür edilmesi, 
o isimlerin kâinattaki tecellilerinin üzerinde düşünülmesi kişiyi Rabbin’e daha çok yaklaştıracak, onunla 
ilişkisini daha fazla kuvvetlendirecektir. Allah kendisini kullarına bu isimlerle tanıtmaktadır. İnsan Rabbin’i 
tanımalı ve neye inandığını bilmelidir. Çünkü Allah’ı hakkıyla idrak edemeyen insanın kulluğunu da hak-
kıyla yapması düşünülemez. 

Dua ederken Allah’ın isimlerinin zikredilmesi Kur’an-ı Kerim’de bizden istenilmektedir: “En güzel 
isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O hâlde ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkın-
da eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır.”23 Hasta-
lıktan kurtulmak isteyenin Şâfî ismiyle, rızık endişesi taşıyanın Rezzâk ismiyle, günahlarına tevbe etmek 
isteyenin Ğaffâr, Settâr, Tevvâb ism-i şerifleriyle, Allah’tan nimet isteyenin Vehhâb, Kerim gibi ism-i 
şerifleriyle dua etmesi buna örnek olarak verilebilir.

5. ALLAH’IN SIFATLARI

İslam’da iman esaslarının ilk ve en mühim şartı Allah’a imandır. Allah’a iman demek, yalnız Allah’ın 
varlığına inanmakla kalmayıp aynı zamanda o yüce varlıkta bulunması zorunlu sıfatların varlığına ve onun, 
zâtına yakışmayan noksan sıfatlardan münezzeh (uzak, yüce) olduğuna da inanmaktır. Zatî ve subûtî sıfat-
lar olarak iki bölümde ele alınan bu sıfatlar sırasıyla şunlardır:

5.1. Zatî Sıfatlar

Allah’ın zatına mahsus olup ondan başkasına verilemeyen sıfatlara zatî sıfatlar denir. Bu sıfatlara, Allah 
Teâlâ’yı noksan sıfatlardan münezzeh kıldıkları için tenzihî sıfatlar, Allah Teâlâ’nın ne olmadığını bildir-

23 A’râf suresi, 180. ayet.

NOT EDELİM

İsm-i Âzam
Allah’ın bütün isimlerinin anlamlarını içinde bulunduran en önem-

li ve en büyük ismidir. İsm-i âzamla ilgili bilgiler, Hz. Peygamber’in 

hadisleri ve kelam kaynakları aracılığıyla gelmiştir. 

İsm-i âzamın ne olduğuna dair onlarca görüş ileri sürülmüştür. 

En meşhur olanları, “Allah lafzı, el-Hayyü’l-Kayyûm, Zü’l-celâli ve’l-

ikrâm” isimlerinden birisi olduğu yönündedir.

Âlimler ism-i âzamla yapılan duaların kabul edileceğini söyle-

mişlerdir. 

      Dini Terimler Sözlüğü, MEB Yayınları, s.177
Hat yazısı: Hayyü’l-Kayyûm
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diklerinden dolayı da selbî sıfatlar adı verilir. Örneğin Allah cisim değildir, 
sınırlı değildir, onun için mekân söz konusu değildir vs. Selbî sıfatlar için bir 
sayı sınırlaması olmasa da bunları şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

Vücûd: Allah’ın var olması demektir. Kuran-ı Kerimde: “Üstlerinde 
kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (ha-
vada) rahmân olan Allah’tan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi 
görmektedir.”24 buyrulmaktadır.

Allah vardır. Onun yokluğu (adem) düşünülemez. Bu manada ona 
Vâcibü’l-vücûd (varlığı zorunlu) denir. O sonradan olmamıştır. Allah Teâlâ 
var olmak için başka bir kuvvete muhtaç değildir. 

Kıdem: Ezeli olmak, başlangıcı bulunmamak demektir. Allah Teâlâ’nın 
varlığının bir başlangıcı yoktur. Eğer o sonradan meydana gelmiş olsaydı 
onu var eden bir başka varlık olması icap ederdi ki bu durumda o âciz olurdu. 
Var olmak için başkasına muhtaç olan ve âciz olan varlık ise ilah olamaz. 

Bekâ: Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak demektir. Allah’ın varlığı-
nın başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. O, sonsuzdur. Nitekim bir ayet-i 
kerimede Allah Teâlâ: 

ٍء َعلِيٌم ْ َ ْلَباِطُن َوُهَو بُِكّلِ  لظاِهُر َو ِخُر َو ْالٰ ُهَو اْألَوُل َو
“O ilktir, sondur, zahîrdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.”25 

buyurmaktadır.26 Allah daima vardır. Ne geçmişte onun olmadığı bir an var-
dır ve ne de gelecekte olmayacağı bir an olacaktır. 

Başka ayetlerde de şöyle buyurulmaktadır; “…Onun zatından 
başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona 
döndürüleceksiniz.”27

“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram 
sahibi Rabbin’in zatı baki kalacak.28 Varlığı sonsuz olan Allah bâkîdir. 
Onun dışındaki tüm âlem ise fânîdir, bir gün son bulacaktır.

Vahdaniyet: Allah’ın bir olması demektir. Allah Teâlâ hem zatı, hem sıfatları ve hem de fiilleri açısın-
dan tektir ve eşsizdir. O sıfatlara sahip ikinci bir varlık yoktur. Kur’an-ı Kerim’de hepimizin bildiği İhlas 
Suresi’nde bu hususta Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

ْ يَُكن لَُه ُكُفًو أََحٌد َ ْ ُيولَْد َو َ ْ يَلِْد َو َ ُ الصَمُد  ُ أََحٌد ا ُقْل ُهَو ا
“De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yok-

tur.” 29 Başka bir ayette ise

24 Mülk suresi, 19. ayet.
25 Hadîd suresi, 3. ayet.
26 Kazancı, Ahmet Lütfi, İslam Akaidi, s.71
27 Kasas suresi, 88. ayet.
28 Rahman suresi, 26-27. ayetler.
29 İhlas suresi, 1-4. ayetler.

Hat yazısı: Allah
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“Allah evlat edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi 
yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, onların (müş-
riklerin) yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.”30 buyurulmaktadır.

Âlemde birden fazla ilah olması düşünülemez. Allah’tan başka ilahlar olmadığının delili Kur’an’daki 
şu ayet-i Kerimedir: 

ِ َرّبِ اْلَعْرِش َعما يَِصُفوَن ُ لََفَسَدتَا فَُسْبَحاَن ا لَْو َكاَن فِيهَِما ٰالِهٌَة إِال ا
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle 

bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.”31 
Bu ayette, âlemde var olan düzen ve intizamın bu âlemi yaratan ve onu yöneten varlığın bir tane olduğuna 
en büyük delil olduğu vurgulanmaktadır. 

Muhalefetün li’l-havâdis: Sonradan yaratılmışlara benzememek demektir. Allah kendi yarattığı var-
lıklara hiçbir surette benzemez. Kâinattaki varlıkların hiçbirisi de ona hiçbir yönden benzemez. Bu durum 
Kur’an-ı Kerim’de bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, 
görendir.”32 

Allah, kendisi hakkında hatıra getirdiklerimizin de ötesinde bir varlıktır. Sonradan olanlara benzemek 
Allah hakkında imkânsızdır.33 İnsanoğlu soyutu kavramakta çoğu kere güçlük çeker. Bu yüzden her duydu-
ğu yeni şeyi zihninde somutlaştırmak ister. Onun mahiyetini kavramak için daha önce gördüğü, bildiği, ya-
ratılmış ve kâinatta mevcut olan bir varlığa onu kıyas eder, ona benzetmeye çalışır. Allah’ın zatını düşünen 
insan da onu bir şeylere benzetmeye çalışmıştır. İnsanoğlunun ilah zannedip somutlaştırdığı her sahte ilahın 
insanın bildiği bir nesneye benze(til)mesi bu yüzdendir. Oysa Allah’ın eşi benzeri olmadığından Allah hak-
kında hatırımıza ne gelirse gelsin o yanlıştır, hatadır. Bu sebeple Allah’ın zatının düşünülmesi yasaklanmış, 
onun eserleri üzerinde tefekkür edilmesi ise tavsiye ve teşvik edilmiştir.

Kıyam bi-nefsihî: Var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymamak demektir. Allah var olmak ve varlığı-
nı devam ettirmek için hiçbir 
varlığa, yere, zamana, sebebe 
muhtaç değildir. Aksine her 
şey ona muhtaçtır. Bu mev-
zuda Kur’an-ı Kerim şöyle 
buyurmaktadır: 

“Allah Samed’dir. (Her 
şey ona muhtaçtır; o, hiçbir 
şeye muhtaç değildir.)”34

“Ey insanlar! Allah’a 
muhtaç olan sizsiniz. Zen-
gin ve övülmeye layık olan 
ancak odur.”35

30 Mü’minûn suresi, 91. ayet.
31 Enbiyâ suresi, 22. ayet.
32 Şûrâ suresi, 11. ayet.
33 Kılavuz, a.g.e., s. 120.
34 İhlas suresi, 2. ayet.
35 Fâtır suresi, 15. ayet.

Muhalefetün 
li’l-havâdis Bekâ

Kıyam bi-
nefsihî Kıdem

ZÂTÎ 
SIFATLARRSSI

Vücûd

Vahdaniyet
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5.2. Subûtî Sıfatlar

Varlığı zorunlu ve Allah Teâlâ’nın kendileriyle nitelenmesi 
vacip olan sıfatlarına subûtî sıfatlar denir. Bu sıfatlar Allah’ın 
zatına nispet edilen  niteliklerdir. Cenâb-ı Hakk’ın bu sıfatlar-
la nitelenmesi ve bunların zıtlarından uzak tutulması (tenzih) 
zorunludur. Bu sıfatların bir diğer özelliği de yüce Allah’ın bu 
sıfatlarla evrende tasarruf etmesi, evren ve oradaki varlıklar-
la iletişim kurması, bu sıfatların etki ve sonuçlarının kâinata 
yansımasıdır.36 Dolayısıyla Allah bu sıfatlarıyla kâinata tecelli 
eder. Bu sıfatların eserleri kâinatta gözlemlenebilir.

Bu sıfatları şu şekilde sıralayabiliriz:

Hayat: Diri olmak demektir. Allah diridir, Hayy’dır. Ha-
yatın sebebi ve kaynağı odur. Kur’an-ı Kerim’de,

َ اْلَقيوُم ُ َال ِٰلـَه إِال ُهَو اْل  اَ
“Allah, ondan başka tanrı yoktur; o, Hayy’dir, 

Kayyûm’dur”37 

بِِه   َ َوَك بَِحْمِدهِ  َوَسّبِْح  يَُموُت  َال  الِذى   ِ ّ َ اْل  َ َع َوتََوكْل 
ً بُِذُنوِب ِعَباِدهِ َخِب

“Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih 
et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter!”38 buyrulmaktadır.

Mevsimleri insanın hayatına benzetirsek ilkbahar insanın doğumunu, yaz mevsimi gençliğini, sonbahar 
yaşlılığını ve kış ise ölümünü sembolize eder. Her kış kâinat ölür ve her bahar yeniden diriltilir. Böylece 
Allah ölülere nasıl hayat verdiğini ve ölümden sonra yeniden dirilişin nasıl olacağını kâinat örneği üzerin-
den bizlere göstermektedir. 

Tohumlar toprağa konduğunda o tohumda hayat belirtisi gözükmez, adeta ölü gibidir. Ama vakti zamanı 
gelince tohum yarılır ve filiz verir. Tohum can bulur. Allah’ın hayat sıfatı kâinatta her daim tecelli eder.

Allah hem hayatın sahibidir hem de hayatın devam edebilmesinin sebebidir. Onun izni olmadan başta 
insan olmak üzere hiç bir canlı hayatiyetini sürdüremez. Her nefeste biz ona muhtacız. Çünkü hayatın de-
vamını sağlayan her şeyi biz ona borçluyuz.

İlim:

Allah ilim sahibidir. Olmuş olanları da olacak olanları da bilir. Allah’ın ilmi her bir varlığı kuşatmıştır. 
onun bilmediği herhangi bir şeyin olması asla düşünülemez. Allah’ın bilmesi bizim bilmemiz gibi değildir. 
Biz bir şeyi öğrenerek, görerek, okuyarak bir vasıta ile biliriz. Oysa Allah Teâlâ bir şeyi bilmek için her-
hangi bir şeye muhtaç değildir. 

36 Kılavuz, a.g.e., s. 125.
37 Bakara suresi, 255. ayet.
38 Furkân suresi, 58. ayet.

NOT EDELİM

Zati sıfatlar yalnızca Allah’ta 
bulunur. Subûti sıfatlar ise onun 
yarattığı varlıklarda cüz’i olarak 
bulunur. 
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Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ’nın ilim sıfatıyla ilgili pek çok 
ayet vardır. Örneğin: 

ُ أََال يَْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللِطيُف اْلَخِب
“Yaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) 

hakkıyla haberdardır.”39

ٍء َعلِيٌم ْ َ َ بُِكّلِ  إِن ا
“Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir.”40

“Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor 
musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutla-
ka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka 
odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa 
bulunsunlar mutlaka o, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet 
günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, 
her şeyi bilendir.” 41

“Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile 
ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne 
varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”42

“O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yüce-
dir. Sizden, sözü gizleyenle onu açığa vuran, geceleyin gizle-
nenle gündüzün yürüyen (onun ilminde) eşittir.”43 Allah’ın ilmi 
sonsuzdur. Bu gerçek, Kur’an’da pek çok ayette belirtilmiştir:

 “Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları onun yanındadır. Onları 
Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Onun haberi olmadan bir 
tek yaprak bile düşmez…”44 ; “Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, deniz(ler) de (mürekkep 
olsa), arkasından yedi deniz (daha gelip) ona yardım etse de (Allah’ın kelimeleri yazılsa), yine (bun-
lar tükenir), Allah’ın kelimeleri tükenmez. Allah öyle üstündür, öyle hikmet sahibidir.”45

5.2.3 Semi: İşitmek demektir. Allah her şeyi işitir. Onun işitmesi diğer varlıklarınkine benzemez. Onun 
işitmek için bir organa veya herhangi bir vasıtaya ihtiyacı yoktur. Herhangi bir kuvvet veya sebep onun 
işitmesine engel olamaz.

ُ َوُهَو السِميُع اْلَعلِيُم فََسَيْكِفيَكُهُم ا
“Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”46

39 Mülk suresi, 14. ayet.
40 Enfâl suresi, 75. ayet.
41 Mücâdile suresi, 7. ayet
42 Sebe suresi, 3. ayet.
43 Ra’d suresi, 9-10. ayetler.
44 Enam suresi, 59. ayet
45 Lokman suresi,  27. ayet.
46 Bakara suresi, 137. ayet.

Göklerde ve yerde olan her şeyi Allah bilir.
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ِ السَماِء  ِ يَْعلَُم اْلَقْوَل  ّ ألَْرِض َوُهَو السِميُع اْلَعلِيُمقَاَل َر َو
“Peygamber, onlara dedi ki: 

Rabbim yerdeki ve gökteki her 
sözü bilir. O, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir.”47

Basar: Görmek demektir. Al-
lah Teâlâ her varlığı görür. Onun 
bir varlığı görmemesi muhaldir, 
imkânsızdır. Onun görmesi diğer 
varlıklara benzemez. Görmek için 
göze veya herhangi bir vasıtaya ih-
tiyacı yoktur. O gizli olanı da açık 
olanı da, uzakta olanı da yakında 
olanı da ışıkta olanı da karanlıkta 
olanı da, büyük olanı da küçük olanı da aynı derecede görür. Onun görmesinin bir sınırı yoktur. Hiçbir şey 
onun görmesine engel değildir. 

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: 

ٌ َ بَِما تَْعَمُلوَن بَِص إِن ا
“Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”48

 İrade: Dilemek demektir. Mümkün olan her şeyin olması veya olmaması yönünde tercihte bulunmak, 
karar vermek demektir. Allah Teâlâ mürittir. İradesi vardır. Bir şeyin var olmasını dilerse var eder, dileme-
diğini de var etmez. Onun iradesi önünde hiçbir engel yoktur. Nitekim Allah, Kur’an-ı Kerim’de: 

َ أَْمًر فَإِنَما يَُقوُل لَُه ُكْن فََيُكوُن اُء إَِذا قَ َ َ ُ يَْخُلُق َما  َكَذلِِك ا
“İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol!’ der; o da oluverir.”49 

buyrulmaktadır. 

Ancak unutulmamalıdır ki Allah’ın iradesi aklen caiz ve mümkün olan varlıklarda gerçekleşir, vacip ve 
muhal (imkânsız) olanlarda gerçekleşmez. Çünkü vacip ve muhal zaten zarureten var veya yoktur. Onların ol-
ması veya olmaması gibi iki taraf mevcut değildir.50 Örneğin “Allah kendisi gibi bir Allah yaratır mı?” sorusu 
kendi içinde çelişkilidir. Sonradan başkası tarafından meydana gelenin asla ilki gibi olamayacağı aşikârdır. 
Allah’ın iradesi de zaten mümkün varlıklarda geçerlidir. Oysa Allah’ın bir eşinin olması mümkün değil, mu-
haldir. Allah’ın eşi ve benzerinin olması zaten düşünülemez. İrade sıfatı bu gibi durumlara taalluk etmez. 

Kudret: Güç sahibi olmak, bir şeye güç yetirmek demektir. Allah Teâlâ neyin var olmasını dilediyse 
onu kudret sıfatıyla meydana getirir. İradesinin etkin olduğu her şeye kudret sıfatı da etkin olur. Allah’ın 
kudretinin önünde hiçbir engel yoktur. Allah Teâlâ âcizlikten ve güçsüzlükten uzaktır. Kur’an-ı Kerim 
açıkça bu durumu beyan eder:
47 Enbiyâ suresi, 4. ayet.
48 Bakara suresi, 110. ayet.
49 Âl-i İmrân suresi, 47. ayet. 
50 Gölcük, Şerafettin & Toprak, Süleyman, Kelam, s. 193.

“Nerede olursaniz olun, o, sizinle beraberdir.” Hadîd suresi, 4. ayet.
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ٍء قَِديٌر ْ َ َ ُكّلِ  َ َع إِن ا
“Şüphesiz Allah, her şeye hakkıyla gücü 

yetendir.”51

Kudret sıfatı da irade sıfatı gibi, yalnız mümkün 
olan varlıklarda gerçekleşir, vacip ve muhal olan 
varlıklarda gerçekleşmez. 

Kelam: Söylemek, konuşmak demektir. Allah 
Teâlâ herhangi bir organa ve maddi araca ihtiyaç 
duymadan konuşur. Konuşamamak âcizliktir. Bu ise 
Allah için imkânsızdır. Bizzat Allah Teâlâ kendisi-
nin kelam sahibi olduğunu bildirir:

“De ki: Rabbim’in sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbim’in 
sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir.”52

Allah Teâlâ’nın peygamberlerine vahiy göndermesi, onlara kitaplar indirmesi kelam sıfatının sonucudur. 

َ تَْكلِيًما ُ ُمو َوَكلَم ا
“Allah, Mûsa ile de doğrudan konuştu.”53

Allah’ın kelamı kendi zatına hastır. Ancak göndereceği peygamber ve vahye muhatap olan halk hangi 
dili konuşuyorsa indirdiği kitap da o dil ile olur. Nitekim Kur’an’ın ilk muhatapları Araplar olduğundan 
Kur’an da Arapça indirilmiştir:

ُكْم تَْعِقُلوَن  نًا َعَربِيا لَع ٰ ِ إِنا َجَعْلَناُه ُقْر ِكَتاِب اْلُمِب ْ َو

51 Nahl suresi, 77. ayet.
52 Kehf suresi, 109. ayet.
53 Nisâ suresi, 164. ayet.

Tekvin İlim

Kelam Semi

Kudret Basar
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“Apaçık Kitab’a ant olsun ki iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur’an yaptık.”54

Tekvin: Yaratmak demektir. Allah Teâlâ var etmek istediğini kudret ve tekvin sıfatıyla yaratır. Var et-
mek, var ettiğini beslemek, büyütmek ve var olmasını sürdürmek hep bu tekvin sıfatının neticesidir. Allah 
Teâlâ bir ayet-i Kerimede şöyle buyurmaktadır:

ِ َشْأٍن ْألَْرِض ُكل يَْوٍم ُهَو  ِت َو ِ السَماَو  ُ أَلُُه َمْن ا ْ َ
“Göklerde ve yerde bulunan herkes, ondan ister. O, her an yaratma hâlindedir.”55

Şimdi Allah’ın subûtî sıfatlarını toplu olarak görelim:

6. ALLAH’A İMANIN İNSANA KAZANDIRDIKLARI

Allah’a inanmanın insanın pratik hayatında pek büyük değeri, kişiliğine ve mutluluğuna çok önemli ve 
olumlu katkıları vardır. Bunların başlıcalarını şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Allah’a inanma, insanı güzel ameller işlemeye ve doğru yola yöneltir: “... Kim Allah’a inanırsa Allah 
onun kalbini doğruya götürür ...”56

2. Allah’a inanan bir kimse her şeyi bilen, her şeyi gören ve gözeten bir varlığın bulunduğunu ve yaptık-
larının her birinden bir gün hesap vereceğini düşünerek kötülüklerden uzaklaşır. Allah’ın buyruklarına ve 
hükmüne boyun eğer.

3. Allah’a inanan kişi başkalarını putlaştırmaktan, mal, mevki ve şöhrete tapmaktan, Allah ile insan arasına 
bir aracı koymaktan kaçınır.

4. Allah’a inanan, yegâne rızık verenin Allah olduğunu bilir. O sebeple cimrilik, hırs, aç gözlülük ve tamah 
gibi çirkin davranışlardan uzaklaşır. Cömertlik, bağışlama, eli açık olma gibi güzel davranışlara yönelir.

5. Allah inancı kişide yiğitlik, cesurluk, ölümü küçümseme, hak ve doğruluk için şehit olma arzusunu 
uyandırır.

6. Allah’a iman, kişide yaratılıştan var olan din duygusunu, mutlak ve üstün kudrete inanma hissini tatmin 
eder, kalp ve gönül huzuru sağlar. Huzura kavuşan kişi de zorlaşan problemlere kolayca çözümler bulur. Bu-
lamazsa sabretmesini bilir, ümitsizliğe ve ruh çöküntüsüne düşmez.

7. Allah’a inanmış bir insana göre, insanlık ve kardeşlik 
kavramı, gerektiğinde yeryüzünde yaşayan bütün insanları içi-
ne alacak kadar kapsamlıdır. Çünkü ona göre hangi ırka, hangi 
millet ve kültüre mensup olursa olsun bütün insanlar Allah’ın 
yaratıklarıdır.

Özetle söylemek gerekirse Allah’a bilerek, anlayarak ve is-
teyerek inanan bir kişi huzurlu, sorumluluk ve güven duygusu-
na sahip, dürüst, başkalarına zarar vermeyen ve insanlık bağları 
kuvvetli bir kimsedir. Allah’a inanan kendisi için istediğini baş-
kaları için de ister ve herkesi sever.57

54 Zuhruf suresi, 2-3. ayetler.
55 Rahmân suresi, 29. ayet.
56 Teğâbün suresi, 11. ayet.
57 Kılavuz, a.g.e., s. 149.

BULALIM

Çevrenizi gözlemleyerek Allah’a 
inanmış insanlardaki olumlu özellik-
lerden birkaç tanesini aşağıya yazınız.

1. …………………………
2. …………………………
3. …………………………
4. …………………………
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OKUMA METNİ

Allah’ı Anlatan İnsan, Hazreti İbrahim

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ı bırakıp başka tanrılara tapan ve gök cisimlerini ilah zanneden kimselerin 
yanlışlığı Hz. İbrahim’in lisanı ile anlatılmaktadır. Hz. İbrahim’in bu kıssası ile Allah’ın kâinatın yegâne 
Rabbi olduğu ortaya konmakta ve insanlar bu konuda düşünmeye davet edilmektedirler. İlgili ayetlerde 
Hz. İbrahim’le kavminin arasında geçen diyalog şöyle aktarılmaktadır:

- İbrahim, babası Âzer’e: “Birtakım putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de 
kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum”, demişti. 

Hz. İbrahim’in kavmi Irak’ta yaşayan Keldaniler idi. Yıldızlara, gök cisimlerine taptıkları gibi putlara 
da taparlardı. Hz. İbrahim babasının ve kavminin putlara taptıklarını görünce onları sert bir dille kınadı, 
putların tapılmaya layık olmadıklarını, Allah ile insanlar arasında vasıta olamayacaklarını hatta onlardan 
hiçbir fayda ve zararın gelemeyeceğini bildirdi.

- Böylece biz, kesin iman edenlerden olması için İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtunu 
gösteriyorduk. 

Melekût, izzet ve hükümranlık demektir. Yüce Allah, Hz. İbrahim’e göklerdeki hükümranlığını ve hü-
kümranlığının azametini göstermiştir.

- Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, 
“Bu mu Rabbim?”, dedi. Yıldız batınca, “batanları sev-
mem”, dedi.

- Gece bastırınca İbrâhim bir yıldız gördü, “Bu mu be-
nim Rabb’im!”  dedi. Yıldız sönünce de “Ben öyle sönüp 
batanları tanrı diye sevmem!” dedi.

-Sonra ayı, dolunay halinde doğmuş vaziyette görün-
ce “Bu mu benim Rabb’im!” dedi. Sonra o da batınca: 
“Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi mutlaka sap-
mışlardan olurdum!”  dedi. 

-Daha sonra güneşi doğarken görünce (iddianıza 
göre) “Yoksa bu mu Rabbim, bu hepsinden daha büyük!” 
Batıp kaybolunca da: “Ey halkım, ben sizin Allah’a şerik 
koştuğunuz şeylerden berîyim.” “Ben batıl dinlerden uzaklaşarak yüzümü, gökleri ve yeri ya-
ratan Rabbülâlemin’e yönelttim, ben asla sizin gibi müşrik değilim!” dedi. (Enam suresi, 76-79. 
ayetler.).

“Hanif” Allah’ı bir bilen, Hakk’a yönelen ve batıldan hoşlanmayan anlamını ifade eder. Hz. İbrahim’in 
bu davranışından maksat, gerçekten Allah’ı aramak mı yoksa gök cisimlerine tapanları kınamak, onların 
gittiği yolun yanlış ve yaptıklarının bir sapıklık olduğunu göstermek midir? Bu hususta bilinmelidir ki 
Peygamberler hem nübüvvet öncesi hem de nübüvvet görevi sonrası büyük günaha ve şirke bulaşma-
mışlardır. Hazreti İbrahim de şirke düşmemiştir. 

Ayette yıldızlar, ay ve güneşin ilahlığı ile ilgili Hz. İbrahim’in dilinden dile getirilen ilk hükümler kendi 
içinde soru anlamı taşırlar. Böylece tevhid ehli olan Hz. İbrahim aleyhisselam kavmine Allah’tan başkası-
nı ilah diye kabul etmenin mümkün olmadığını, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’tan başka 
ilah bulunmadığını ispatlamıştır.
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- Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki: “Beni doğru yola iletmişken Allah hak-
kında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. 
Ancak, Rabbimin bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâla ibret 
almıyor musunuz?”

- “Siz, Allah’ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan 
korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! Şimdi biliyorsanız (söyle-
yin), iki guruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır?”

İki gruptan maksat, Allah’ı bir kabul edenler ile ona ortak koşanlardır. Ahirette Allah’ın azabından 
emin olmaya hangisi daha layıktır? Bir sonraki ayet buna cevap vermektedir.

- İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onların-
dır ve onlar doğru yolu bulanlardır.

- İşte bu, kavmine karşı İbrahim’e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin 
derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

Ayette geçen ve “delil” diye tercüme edilen “hüccet” kelimesi, kesin delil manasına gelir. Hz. İbrahim’e 
verilen hüccetten maksat; ona ilham edilen tefekkür, muhakeme ve mukayese gücüdür. Onun ay, gü-
neş ve yıldızlar karşısındaki tutumu ile müşriklere karşı verdiği mücadelede göstermiş olduğu deliller 
ve diğer mucizeler bu cümledendir.

………

- Şüphesiz Allah; tohumu ve çekirdeği çatlatandır, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü 
çıkarandır. İşte Allah budur. O hâlde (haktan) nasıl dönersiniz.

- O sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) 
birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz olan (ve her şeyi) pekiyi bilen Allah’ın takdiridir.

Bu ayet-i kerimede Yüce Allah, mahlukatın geçimlerini temin etmeleri için sabahı yani gündüzü 
yarattığını, gündüzün meydana gelen bedenî ve ruhi yorgunluklarını gidermeleri için geceyi dinlenme 
zamanı olarak, ay ve güneşi de birçok faydaları yanında özellikle işlerin sistemli ve hesaplı yürütülmesi 
için de yarattığını bildirmektedir.

- O, kara ve denizin karanlıklarında kendileri ile yol bulasınız diye sizin için yıldızları yara-
tandır. Gerçekten biz, bilen bir toplum için ayetleri geniş geniş açıkladık.

- O, sizi bir tek nefisten (Âdem’den) yaratandır. (Sizin için) bir kalma yeri, bir de emanet 
olarak konulacağınız yer vardır. Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıkladık.

Bu ayette anlatılan kalma yerinden maksat, babaların sulbü veya hayata elverişli olan yeryüzü, 
emanet olarak konulacak yerden maksat da ana rahmi veya mezardır.

- O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde 
üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, 
üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri 
meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuş-
kusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.

(En’am Suresi; 74-83 ve 95-99. ayetler)
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DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki açık uçlu sorulara cevap veriniz.

1. İslam inanç sisteminin temelini açıklayınız.

2. Hudûs delili hakkında bilgi veriniz.

3. Âlemdeki düzenin Allah’ın varlığı ve birliği ile irtibatını açıklayınız.

4. Allah’ın sıfatlarını kısaca açıklayınız.

5. Allah’a inanmanın insana kazandırdığı özellikler hakkında bilgi veriniz.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru şıkkını işaretleyiniz.

1. Allah Teâla’nın zatında, fiil ve sıfatlarında bir ve benzersiz kabul edilmesine ne ad verilir?

A) İhlâs  B) Tevhid  C) Teslimiyet  D) İman

2.  - Allah’ın varlığının delillerinden biridir.

    - “Mademki evren sonradan var olmadır, o hâlde kendiliğinden var olması mümkün değildir.”  şek-
lindeki akli savunmaya dayanır. 

Yukarıda özellikleri sayılan delil hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) İmkân delili B) Temanu delili C) Hudûs delili   D) Kelam delili

3.  I. Allah’ın yeryüzündeki her şeyi gördüğü anlamına gelir.

     II.  Yok olan bir şeyi yokluktan varlığa çıkarmak ve var etmek demektir.

     III.  Allah’ın her şeyi bilmesi demektir.

Yukarıda numaralanmış subûtî sıfatların eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 I  II  III

A) Tekvin  Basar  Kudret

B) İrade  Tekvin  Semi

C) Basar  Semi  Kudret

D) Basar  Tekvin  İlim

4. Subûtî sıfatlar Allah’ın ne olduğu ve nasıl bir zatı olduğunu bildirir. Aşağıdakilerden hangisi subûtî 
sıfatlardan değildir?

A) İlim  B) Beka   C) İrade  D) Semi

ALLAH’A İMAN
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5. Selbi sıfatlar, Allah’ın yaratılmış diğer varlıklar gibi olmadığını ifade eden sıfatlardır. Aşağıdakiler-
den hangisi selbî sıfatlardan değildir?

A) Kıdem  B) Vahdaniyet  C) Kudret  D) Kıyam bi Nefsihi

C. Aşağıdaki cümleleri parantez içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız.

(el Esma’ül Hüsna, Allah, Akli deliller, Kıdem, Vacip,)

1. Aklın prensiplerini ve zorunlu olarak benimsediği esasları kullanarak temellendirilen delillere 
…………. ………….  denir. 

2. Varlığı zorunlu olan, yokluğu aklen imkânsız varlıklara …...........................................……….. denir. 

3. “Andolsun onlara: ‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye sorsan mutlaka ‘…………..................’” derler. 

4. Allah’ın isimlerine ayette geçen ifadesiyle en güzel isimler anlamında …………………….  denil-
mektedir. 

5. ...................………….. ezelî olmak, başlangıcı bulunmamak demektir.

D. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.

1. (…) Tekvin: Söylemek, konuşmak demektir. 

2. (…) Ehl-i Kitap, genel olarak Yahudi ve Hıristiyanlara verilen isimdir. 

3. (…) Semi sıfatı, zati sıfatlardandır.

4. (…) İnanma duygusu fıtridir.

5. (…) Tüm inanç disiplinlerinde en belirleyici unsur o dinin ilah anlayışı ve ilkeleridir.

3. ÜNİTE
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4. ÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kur’an’da meleklerden bahseden ayetleri meallerden okuyarak melekler hakkında bilgi toplayınız.

2. Çevrenizde görünmeyen varlıklarla ilgili yaygın inanışlar nelerdir? Araştırınız.

3. Kur’an’daki Cin suresi’nin mealini okuyarak görünmeyen varlıklar olan cinler hakkında bilgi edininiz.

4. Kur’an-ı Kerim’de şeytan ve insandan bahseden iki ayet bularak sınısta okuyunuz.

5. Meleklere imanın, hayatımıza etkisi neler olabilir? 

6. Görmediğimiz hâlde varlıklarını kabullendiğimiz veya etkilerini hissettiğimiz varlıklar var mıdır? Bu konuda 

     araştırma yapınız. 
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1. MELEKLERİN VARLIĞI VE MAHİYETİ

Meleklere iman, iman esaslarının ikincisidir. Sözlükte: 
“elçi, haberci, kuvvet” anlamlarına gelen melek; duyular-
la algılanamayan, nurani ve ruhani varlıklardır. Çoğulu 
“melaike”dir. Dinî hükümler, peygamberlere melek aracı-
lığıyla gönderilmiştir. Bu sebeple meleklere iman, Allah’a 
imandan sonra ikinci sırada gelir. Melekleri inkâr eden 
kimse dolaylı olarak vahyi, peygamberi, peygambere indi-
rilen kitabı ve tebliğ ettiği dini de inkâr etmiş olur. 

Kur’an’da birçok yerde meleklere iman, iman esasları 
arasında yer alır.

ِ َوَمٰلِئَكِته َوُكُتِبه َوُرُسلِه ْلُمْؤِمُنوَن ُكل ٰاَمَن بِا ٰاَمَن الرُسوُل بَِما ُاْنِزَل اِلَْيِه ِمْن َرّبِه َو
“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri 

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler …”1 

“…Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamber-
lere inanır…”2

Allah, meleklere düşman olanları kâfir diye nitelendirmiş ve böyle kimselerin Allah düşmanı olduğunu 
belirtmiştir: “Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mikâil’e düşman olursa bilsin 
ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.”3

Meleklerin varlığını Kur’an haber verdiğine göre, bizler de meleklere inanır ve onların varlıklarını ka-
bul ederiz. Zira mümin, sadece meleklere değil gaybi olan ne varsa hepsine Allah ve Resûlü’nün bildirdiği 
şekilde iman eder:

َ َوِمما َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن  ُِقيُموَن الصٰلو اَلِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َو
“Onlar ki gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden 

de infak ederler.”4

Meleklerin gözle görülmez, duyu organlarıyla algılanamaz varlıklar oluşu, inkâr edilmeleri için bir ge-
rekçe olamaz. Gerek akla gerekse pozitif bilimlere dayanılarak meleklerin var veya yok olduklarına dair 
kesin deliller ileri sürülemez. Çünkü melekler, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanı dışın-
da kalan fizik ötesi varlıklardır. Bugün pozitif bilimlerin henüz açıklayamadığı akıl, ruh, bilinç gibi pek çok 
şeyin varlığını kabulleniyoruz. Hiçbir etki altında kalmadan düşünebilen insan aklı (aklıselim) da melekle-
rin varlığını kabullenir, caiz görür, imkânsız görmez.5 

Melekler; Allah’ın emriyle kendilerine verilen görevleri yerine getiren, günah işlemeyen, son derece 
güçlü, hızlı ve gözle görülemeyen, ruhani varlıklardır. Meleklerin gerçek nitelikleri ve yaratılışları ancak 
Allah tarafından bilinir. Görünmeyen varlıklar olması sebebiyle onlar hakkındaki bilgimiz Kur’an ve sahih 
hadislerle sınırlıdır.

1 Bakara suresi, 285. ayet.
2 Bakara suresi, 177. ayet.
3 Bakara suresi,  98. ayet.
4 Bakara suresi, 3. ayet.
5 Kılavuz, A.Saim, İslam Akaidi ve Kelama Giriş, sh, 300-301
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Kur’an-ı Kerim, Cahiliye Dönemi müşriklerinin yanlış melek anlayışını, tevhid akidesi çerçevesinde 
değerlendirmiştir. Bu anlamda, müşriklerin melekleri dişi varlıklar olarak niteleyip isimler vermeleri,6 on-
ları Allah’ın kızları olarak vasıflandırıp onlara ibadet etmeleri7 gibi batıl ve sapkın inançlarını reddederek 
onların da Allah’ın kulları olduklarını belirtmiştir:

ُْسأَلُوَن ُْم َو ُ َوَجَعُلو اْلَمَالئَِكَة الِذيَن ُهْم ِعَباُد الرْحٰمِن إِنَاثًا أََشهُِدو َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشهَاَد
“Onlar, Rahman’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Acaba meleklerin yaratılışını gördüler 

mi? Onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.”8

“O gün Allah, onların hepsini mahşere toplayacak, sonra meleklere: ‘Bunlar size mi tapıyorlar-
dı?’ diyecek. (Melekler de) ‘Sen yücesin, bizim velimiz (koruyucumuz) onlar değil sensin. Belki onlar 
cinlere (şeytanlara) tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı’ diyecekler.”9

Kur’an-ı Kerim ve hadislerde meleklerin özellikleri ve görevleri hakkında verilen bazı bilgileri şu şekil-
de sıralayabiliriz:

Melekler insanlardan önce yaratılmışlardır. 10

Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır.  11

Melekler iradesiz varlıklar olup Allah’ın kendile- 
rine emrettiği işleri eksiksiz yaparlar. Asla günah işlemez 
ve Allah’a isyan etmezler. Devamlı Allah’a itaat ve ibadetle 
meşgul olurlar. 12

Gözle görülmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur.  
Yemek yeme, uyuma, yorulma, gençlik, ihtiyarlık, evlenme 
ve çoğalma gibi insani hâllerden uzaktırlar.13

Melekler gaybı bilemezler.  “Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin 
bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur…”14 ayetinde belirtildiği gibi sadece Allah’ın kendi-
lerine bildirdiği kadarını bilebilirler.

Melekler farklı suretlere bürünebilirler. Cebrâil’in, Hz. Peygamber’e iki defa asli suretinde geldiği  
bilinmektedir.15 Yine aynı şekilde Hz. İbrahim’e meleklerin,16 Hz. Meryem’e ise Cebrail’in17 insan şeklinde 
geldiğini Kur’an’dan öğrenmekteyiz.

Birden çok kanatları olan melekler, 18 çok kısa zamanda uzak mesafelere gidebilirler.19 Meleklerin 
kanatlarının; vazifelerini yaparken süratlerini, derecelerini, güç ve kuvvetlerini temsil ettiği de düşünül-
müştür ancak onların kanatlarının gerçek mahiyetini sadece Allah bilir.
6 Zuhrûf suresi, 19. ayet; Necm suresi, 27-28. ayetler.
7 Sebe suresi, 40-41. ayetler.
8 Zuhrûf suresi, 19. ayet.
9 Sebe suresi, 40-41. ayetler.
10 Hicr suresi, 28-29. ayetler; Bakara suresi, 30-34. ayetler.
11 Müslim, Zühd, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 153, 168
12 Zümer suresi, 75. ayet; Enbiyâ suresi, 19-20. ayetler; Nahl suresi, 49-50. ayetler.
13 Fâtır suresi, 1. ayet; Sâffât suresi, 149. ayet.
14 Bakara suresi, 32. ayet.
15 Müslim, İman, 1; Buhârî, İman, 37.
16 Hûd suresi, 69-70. ayetler.
17 Meryem suresi, 16-17. ayetler.  
18 Meâric suresi, 4. ayet.
19 Fâtır suresi, 1. ayet.

NOT EDELİM

Hz. Aişe’den rivayet edildiğine 
göre, Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Melekler nurdan yaratılmıştır. 
Cinler, alevli bir ateşten yaratıl-
mıştır. Âdem ise size anlatılan şey-
den (topraktan) yaratılmıştır.”

Müslim, Zühd, 10; Ahmed b. Han-

bel, Müsned, VI, 153, 168.
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2. MELEKLERİN GÖREVLERİ

Meleklerin sayısını ancak Allah bilir. Kur’an’da ve sahih 
hadislerde meleklerin sayıları hakkında herhangi bir bilgi 
bulunmadığından bizler de meleklerin sayılarını ve ne gibi 
görevleri olduğunu ayrıntısıyla bilemeyiz. Bununla birlikte 
Kur’an ve sahih hadislerde bize haber verilen meleklerden 
bazılarını burada zikredebiliriz.

Daha önce de belirtildiği gibi meleklerin asıl vazifeleri 
Allah’a kulluk edip onun emirlerini eksiksiz yerine getirmek-
tir. Bu husus Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir:

َعْن  ُوَن  ِ َتْك ْ َ َال  ِعنَدُه  َوَمْن  ْألَْرِض  َو ِت  السَماَو  ِ َمن  َولَُه 
ُوَن ُ لنهَاَر َال يَْف ّبُِحوَن اللْيَل َو َ ُ َتْحِسُروَن  ْ َ ِعَباَدتِِه َوَال 

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun ka-
tındakiler ona ibadet etmekte (asla) kibir göstermezler ve 
(asla) yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan (yorulmadan) 
onu tesbih (ve takdis) ederler.”20

Meleklerin Allah’ın izniyle müminlerden zor durumda kalanlara görünmeden destek verdikleri, mümin-
ler için dua ve istiğfarda bulundukları da Kur’an’da haber verilmektedir:

ِ اْألَْرِض َْسَتْغِفُروَن لَِمن  ِْم َو ِ ّ ّبُِحوَن بَِحْمِد َر َ ُ ْلَمَالئَِكُة  َو
“… Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar.”21

Kur’an-ı Kerim’de bir kısım melekler isimleriyle bir kısmı da vazifeleriyle geçmektedir. Bu bilgilere 
göre “büyük melekler” olarak tanınan dört melek vardır ki bunlar: Cebrâil, Azrâil, İsrâfil ve Mikâil’dir.

Cebrâil: Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmakla görevli olan melektir. Kur’an’da kendisinden 
Cibrîl, Rûhu’l-kuds, er-Rûhu’l-emîn, Rûh ve Resûl (elçi) gibi isimlerle birçok yerde bahsedilir.22 Kur’an’a 
göre Cebrâil; değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, meleklerin kendisine itaat ettikleri güvenilir 
bir elçidir.23 Ayrıca Kur’an’da peygamberlerin24 ve müminlerin destekleyicisi olarak ifade edilen Cebrâil,25 
“Ant olsun onu, Sidretü’l-müntehâ’nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.” ayetinde haber 
verildiği gibi Peygamberimiz’e iki defa kendi asli suretinde, yani melek şekliyle görünmüştür.26 Bunun 
dışında çeşitli şekil ve suretlerde, bazen de insan kılığında görünmüştür.27 

Mikâil: Kâinattaki doğal olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir. Kur’an’da bir ayet-
te ismi Mîkâl olarak geçmektedir: “Kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil’e ve Mîkâl’e 

20 Enbiyâ suresi, 19-20. ayetler.
21 Şûrâ suresi, 5. ayet.
22 Şuarâ suresi, 193. ayet; Nahl suresi, 102. ayet; Tahrîm suresi, 4. ayet.
23 Tekvîr suresi, 19-21. ayetler.
24 Bakara suresi, 87. ayet.
25 Tahrim suresi, 4. ayet.
26 Necm suresi, 13-14. ayetler; Tekvîr suresi, 23. ayet.
27 Müslim, İman, 1, 5; Buhârî, İman, 37; Tirmizî, İman, 4; Ebû Dâvûd, Sünnet, 16.

Mikail meleği kainattaki doğal olayları düzenlemekle 
görevlidir.
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(Mikâil’e) düşman olursa bilsin ki Allah da inkârcı kâfirlerin düşmanıdır.”28

İsrâfil: Sûr’a üflemekle vazifeli melektir. İsrâfil ismi Kur’an’da geçmemektedir. Hadislerde Sûr’a üf-
lemekle vazifeli bu meleğin adı İsrâfil olarak geçmektedir. Ancak Kur’an’da ismi zikredilmese de birçok 
ayette kıyametin kopması ve yeniden dirilişi haber veren bir “çağırıcıdan” bahsedilmiştir.29 “Sûr’a üflenin-
ce Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona 
bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”30 ayetinde yer alan “üfleme” 
görevini ifa edecek olan meleğin İsrâfil olduğu hususunda İslam âlimleri görüş birliği içindedir.31

Azrâil: Allah’ın emriyle eceli gelenlerin ruhlarını almakla görevli olan ölüm meleğidir. Azrâil diye bili-
nen meleğin adı Kur’an ve sahih hadislerde melekü’l-mevt, yani ölüm meleği olarak geçer:

“De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbiniz’e döndürü-
leceksiniz.”32 Bu ayette can almakla görevli melekten “ölüm meleği” şeklinde tekil olarak bahsedildiği 
hâlde diğer ayetlerde33 “elçiler” ve “melekler” şeklinde çoğul olarak bahsedilir. Bu sebeple Azrâil’in ruh-
ları almakla görevli melekler topluluğunun reisi olduğunu veya meleklerden yardımcıları bulunduğunu 
söylemek mümkündür.34

Diğer Melekler

Kirâmen Kâtibîn: “Değerli yazıcılar” anlamına gelen Kiramen kâtibîn tabiri Kur’an’da bir yerde geçer:

َ يَْعلَُموَن َما تَْفَعُلوَن ًما َكاتِِب َ ِكَر َوإِن َعلَْيُكْم لََحافِِظ
“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.”35

28 Bakara suresi, 98. ayet.
29 Kâf suresi, 41. ayet; Kamer suresi, 6-8. ayetler.
30 Zümer suresi, 68. ayet.
31 Cebeci, Lütfullah, “İsrâfil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XXIII, s. 181.
32 Secde suresi, 11. ayet.
33 En’âm suresi, 61. ayet; Enfal suresi, 50. ayet; Muhammed suresi, 27. ayet; Nahl suresi, 32-33. ayetler.
34 Kılavuz, A. Saim, “Azrâil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), IV, s. 351.
35 İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.
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İnsanın sağında ve solunda bulunan bu meleklerin, onun bütün söz ve davranışlarını kaydettikleri 
Kur’an’da şöyle ifade edilir:

“İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz 
söylemez ki yanında onu gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”36

Hafaza melekleri olarak da adlandırılan bu melekler, insanı önünden ve ardından takip ederek Allah’ın 
emriyle onu korurlar.37

Münker ve Nekir: Ölen her insana kabirde sual sormakla görevli iki melektir. Haklarında Kur’an’da 
bir bilgi bulunmayan bu meleklerden sadece hadislerde bahsedilmektedir. Bu hadislerden birisinde Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuştur:

“Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birine Münker, diğerine de 
Nekir denir. Ölüye: ‘Bu adam (Resûlullah) hakkında ne diyorsun?’ diye sorarlar. O da hayatta iken söyle-
mekte olduğu: ‘O, Allah’ın kulu ve Resûlü’dür. Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in onun kulu 
ve elçisi olduğuna şehadet ederim.’ sözlerini söyler. Melekler ‘Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten.’ 
derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zirâ (arşın) kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona ‘Yat!’ denir. 
‘Aileme dönüp onlara haber versem mi?’ diye sorar. Onlar da: ‘Akrabalarından en çok sevdiği kimseden 
başkası kendisini uyandırmayan güveyin uyuması gibi uyu!’ derler. Böylece yattığı yerden, Cenab-ı Allah 
onu tekrar diriltinceye kadar uyur.

Eğer münafık ise: “İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum.’ der. Melekler de, 
‘Böyle söylediğini zaten biliyorduk.’ derler. Sonra yere, ‘Onu sıkıştır.’ denir. Yer onu sıkıştırır da kaburga 
kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir.”38

Hazene-i Cennet ve Cehennem: Cennet ve Cehennem’deki işleri yürütmekle görevli meleklerdir. Cen-
net melekleri müminleri selamla karşılayarak onlara hizmet edip arkadaşlık yaparlar:

“En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları, ‘İşte bu, size vaat edilen (mutlu) 
gününüzdür.’ diyerek karşılarlar.”39

Bir başka ayette de Cehennem’de görevli meleklerden şöyle bahsedilir:

“Üzerinde on dokuz (görevli melek) vardır. Biz, Cehennem’in görevlilerini ancak meleklerden 
kıldık. Onların sayısını, inkâr edenler için bir imtihan vesilesi yaptık.”40

Hamele-i Arş (Arş‘ı taşıyan melekler): Bunlar gök me-
leklerinin üstünde, Arş’ı taşımakla görevlendirilmiş melekler-
dir: “Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbin’in 
arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.”41

Mukarrebûn melekler: Allah’a çok yakın ve şerefli bir 
makamda bulunup sürekli Allah’ı tesbih etmekle (Onu anıp 
yüceltmekle) görevlidirler.42

Bunların dışında kendilerine farklı görevler verilmiş birçok 
melek hadis kaynaklarında geçmektedir.

36 Kâf suresi, 17-18. ayetler.
37 Ra’d suresi,10-11. ayetler.
38 Tirmizî, Cenâiz, 70.
39 Enbiyâ suresi, 103. ayet; Zümer suresi, 73. ayet.
40 Müddessir suresi, 30-31. ayetler.
41 Hâkka suresi, 17. ayet; Mü’min suresi, 7. ayet.
42 Nisâ suresi, 172. ayet.
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3. MELEKLERE İMANIN İNSANA KAZANDIRDIKLARI

Allah’ın hiçbir şeyi sebepsiz ve gayesiz yaratmadığı Kur’an’da ifade edilmiştir.43 Meleklerin varlığının 
hikmetini de gerçek manada ancak Allah bilir.

Mümine düşen öncelikli görev, meleklerin varlı-
ğına inanmak ve bu imanın gereğini davranışlarına 
yansıtmaktır. Şüphe yok ki iman amelle değer kaza-
nır. İman esasları, aynı zamanda insanın hayatında 
kendisine rehber edineceği ve daima hareketlerini 
ona uyduracağı prensipler bütünüdür. Bu anlamda 
iman edilen her inanç esası gibi meleklere iman da 
müminin duygu, düşünce ve davranış dünyasına etki 
edip onu ahlaki olgunluğa eriştirir. Buradan hareket-
le meleklere imanın önemini şöyle özetleyebiliriz:

 Meleklere inanan kimse öncelikle âlemin gö-
rünen ve yaşadığımız dünyadan ibaret olmadığını 
bilir. Böylece yüce Allah’ın yaratmadaki sonsuz güç 
ve kudretinin bilincine varır.

 Meleklere inanan bir Müslüman, meleklerin 
kendisini takip ettiğini, gözetlediğini bilir. İyilik ve 
kötülüklerinin her an kayıt altına alındığı bilinciyle 
devamlı dengeli hareket eder. 

 Mümin kişinin her an Allah’ın denetim ve gö-
zetimi altında olduğunu bilerek iyiye ve güzele yö-
nelmesine, kullukta sorumluluk bilincinin yerleşme-
sine sebep olur.

 İnsan zayıf olarak yaratılmış bir varlıktır. Me-
leklere inanan mümin, iki ezeli düşmanı şeytan ve 
nefisle olan mücadelesinde onlardan gelebilecek 
telkin ve yönlendirmelere karşı Allah’ın görünmez 
güçleri tarafından desteklenip hayır işlemeye yön-
lendirildiğine inanır. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerinde: “Şeytan da melek de insanoğluna sokularak 
onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytan’ın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teş-
vik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten 
uzaklaştırmaktır.” buyurmuştur.44

 Allah’ın mümin kullarını melekleri vasıtasıyla, her zaman ve her yerde koruyup kolladığının bilincin-
de olan mümin, en olumsuz koşullarda bile ümidini kaybetmez.

 Devamlı bizimle beraber olan ve bizi koruyan meleklerin olduğuna inanmak, insana tek başına kaldığı 
zaman bile yalnız olmadığı duygusunu verir.

43 Âl-i İmrân suresi, 191. ayet.
44 Tirmizî, Tefsir, 3. 

DÜŞÜNELİM

Meleklerin varlığı, âlemin sadece görü-

nenden ibaret olmadığının ve Allah’ın yaratıcı 

olarak sonsuz güç ve kudret sahibi olduğunun 

bir delilidir.

Türlerini ve sayılarını Allah’tan başka kim-

senin bilemeyeceği belirtilen meleklerin ya-

ratılışında Allah-tabiat ve Allah-insan müna-

sebetleri açısından çeşitli hikmetlerin olduğu 

anlaşılmaktadır.

Allah’a teslimiyetin sembolü olan melek-

ler fizik âlemle, zaman ve mekân sınırları içe-

risinde yer almayan ilahlık makamı arasında 

köprü vazifesi görür. Kur’an’da yerde ve gökte 

Allah’ın ordularının bulunduğu ve melekler va-

sıtasıyla tabiatın yönetiminin Cenab-ı Hakk’ın 

kontrolü altında olduğuna işaret edilmektedir. 

Bu sebeple melekler Allah’ın birliğinin şahit-

leri sayıldığı gibi onun mesajlarının peygam-

berlere ve dolayısıyla insanlara iletilmesinin 

de ilk elden gözlemcileridir.

M. Sait Özervarlı, “Melek”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), XXIX, s. 40.
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4. GÖZLE GÖRÜLMEYEN DİĞER VARLIKLAR: CİN VE ŞEYTAN

Cin kelimesi sözlükte; “Gizli ve örtülü var-
lık, görülmeyen şey.” anlamına gelir. Terim 
olarak duyu organlarıyla idrak edilemeyen, 
irade sahibi, ateşten yaratılmış, ruhani ve gizli 
varlıklara verilen bir addır.

Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerim ve sahih 
hadislerle sabit olup onlar hakkında tek bilgi 
kaynağımız vahiydir. Akıl da diğer görünme-
yen varlıklar gibi cinlerin varlığını imkânsız 
görmeyip caiz ve mümkün görür. İnsanların 
cinleri göremeyişi, gözlerinin cinleri görecek 
yetenekte yaratılmamış olmasındandır.45

İrade ve sorumluluk açısından varlıklar, 
insan, cin ve melekler olmak üzere üç grup-
ta incelenir. İnsanlar ve cinler akıllı ve iradeli 
varlıklar olup bundan dolayı sorumluluk sahibidirler. Meleklerin ise iradesiz varlıklar olduğu ve kötülüğü 
işleme imkânları bulunmadığı için de sorumlu olmadıkları daha önce ifade edilmişti. Bu anlamda melekler 
ve cinler hem özellik hem de yaratılış bakımından farklı varlıklardır. 

Ancak, “Cin” kelimesinin sözlükte melekleri de kapsayacak şekilde görünmez varlıklar için kullanılan 
genel bir anlamı da vardır. Kur’an-ı Kerim’de İblis’in melekler arasında zikredilmesi46 bundan kaynaklan-
maktadır. Bununla birlikte İslam âlimleri meleklerin cinlerden ayrı bir varlık türü olduğunu belirterek cin 
kelimesinin insan ve melek dışındaki üçüncü bir varlık türünün adı olarak kullanılması gerektiğini belirt-
mişlerdir. Zira melekler, hayır işler, insanları da iyilik ve güzelliğe yönlendirirler. Şeytanlar ise şer işler ve 
insanları da kötülüğe çağırırlar. Buradan hareketle görünmeyen varlıklar üç grupta değerlendirilir:47

45 Kılavuz, A.Saim, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelâm’a Giriş, s, 316-317.
46 Bakara suresi, 34. ayet.
47 Şahin, M. Süreyya, “Cin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), VIII, s. 5. 
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1. Hepsi hayırlı olanlar: Bunlar Allah’ın emrinden 
çıkmayan meleklerdir.

2. Hepsi kötü olanlar: Bunlar insanları kötülüğe 
sevk eden şeytanlardır.

3. Hem hayırlısı, hem de şerlisi olanlar: İşte cin 
denilince, asıl bunlar anlaşılır. 

Kur’an’da buyurulduğuna göre Allah Teâlâ, insa-
nı topraktan cinleri ise yalın ateşten ve insan türün-
den önce yaratmıştır.

َوَخلََق اْلَجان ِمْن َماِرٍج ِمْن نَاٍر
“Cinleri öz ateşten yarattı.” 48

“Ant olsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha 
önce, zehirli ateşten yarattık.”49 

Cinler de insanlar gibi irade sahibi varlıklar olup Allah’a kulluk için yaratılmışlardır. Bunun için de 
hesaba çekileceklerdir:

َ اِال لَِيْعُبُدوِن ْ ْالِ َوَما َخلَْقُت اْلِجن َو
 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”50 Kullukla yükümlü oldukları 

için onlara da peygamberler gönderildiği Kur’an’da şöyle ifade edilmektedir: “Ey cin ve insan topluluğu! 
İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler 
gelmedi mi?”51

Peygamberimiz İslam’ı cinlere de tebliğ etmiştir. Cinlerden bir grubun, Peygamberimiz’i Kur’an okur-
ken dinledikleri, sonra da kendi topluluklarına dönerek bu olayı anlatıp onları Hz. Peygamber’in davetine 
uymaya çağırdıkları ve bir kısmının iman edip Müslüman olduğu bir kısmının ise inkâr edip kâfir olduğu 
Kur’an’da haber verilmiştir.

Cinler yukarıda da belirttiğimiz gibi iyi-kötü, Müslüman-kâfir şeklinde çeşitli gruplara ayrılmışlar-
dır. İçlerinden Müslüman olanlar Cennet’le ödüllendirilecek, inanmayanları ise Cehennem’de cezaya 
çarptırılacaktır.52

Cinler, yaratılışları gereği insanların bilmediği bazı hususları bilirler. Kısa sürede uzun mesafeleri kat 
edebilir ve çeşitli şekillere girebilirler. Hz. Süleyman Belkıs’ın tahtını Yemen’den getirmek isteyince: Cin-
lerden bir ifrit, “Sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben, buna güç yetirecek 
güvenilir biriyim.”53 demiştir.

Cinler gaybı asla bilemezler. Cahiliye döneminde müşrikler, cinlerin yüksek semalara çıkarak bilgi al-
dıklarına inanıyorlardı. Kur’an’da cinlerden bahseden ayetlerde en fazla öne çıkan husus, onların gaybı 
bilemeyecekleridir: “Süleyman’ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra, cinler ve çevresindekiler 
onun öldüğünü, ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda, kendisinin yere yı-

48 Rahmân suresi, 15. ayet.
49 Hicr suresi, 26-27. ayet.
50 Zâriyât suresi, 56. ayet.
51 En’âm suresi, 130. ayet.
52 Cin suresi, 11-15. ayetler.
53 Neml suresi, 39. ayet.
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kılmasından sonra anlayabildiler. O, yere düşünce cin-
ler kesin olarak anladılar ki şayet gaybı bilmiş olsalardı 
kendilerini zelil ve perişan eden angarya işlerde devam 
edip gitmezlerdi.”54

Nitekim Kur’an’da bildirildiğine göre kendileri de bunu 
itiraf etmişlerdir:

“Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik fakat onu çetin 
bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Hâlbuki biz, 
(daha önce) göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini din-
lemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinle-
meye kalkacak olursa, kendini gözetleyen yakıcı bir 
ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzünde-
kilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir 
hayır mı diledi?”55

Bazı durumlarda cinlerin insanlara zarar vermesi söz 
konusu olabilirse de Müslüman bir kimsenin cinlerden 
korkmaması ve Allah’ın izni olmadan bir varlığın baş-
ka bir varlığa zarar veremeyeceğine gönülden inanması 
gerekir. Diğer varlıklardan gelebilecek zararlara karşı 
Allah’a sığınmak gerektiği gibi cinlerden gelebilecek 
zararlar hususunda da aynı tutum sergilenmelidir. Nite-
kim Hz. Peygamber’in de cinlerin insanları etkilemesi-
ne karşı Ayetü’l-kürsî’yi, Felâk ve Nâs surelerini oku-
duğu bilinmektedir.56 Müslümanlar, cinlerden zarar gördüklerini sandıkları durumlarda Hz. Peygamber’den 
öğrendiği tedbirlerle yetinmeli, cahil cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmekten sakınmalıdırlar.57

54 Sebe suresi, 14. ayet.
55 Cin suresi, 8-10. ayetler.
56 Buhârî, Vekâle, 10; Fezâilü’l-Kur’an, 10; Tirmizî, Tıb, 16.
57 Komisyon, TDV İlmihali, c. 1, (İman ve İbadetler), s. 97.

ARAŞTIRALIM

Kur’ân’da cinlerden bahseden müs-

takil bir sûre vardır. Mekke’de inmiş olan 

Cin sûresi 28 âyetten oluşmaktadır.

Siz de bu sûreyi mealden okuya-

rak edindiğiniz bilgileri arkadaşları-

nızla paylaşınız.

DÜŞÜNELİM

Rabbimiz izin vermediği müddetçe hiç 

kimsenin ne kendisine ne de başkasına 

fayda veya zarar vermeye gücü yetebilir. 

Nitekim yüce Allah buyurur ki:

“De ki: Allah’ın dilediğinin dışında 
kendi nefsim için bir fayda ya da zara-
ra gücüm yetmez.”

(A’râf sûresi, 188. âyet)

“Allah’ın izni olmadan onlar bir 
kimseye zarar verecek değillerdir.”

(Bakara sûresi, 102. âyet)

Cinler 

 Cinler, melekler gibi gözle gör lmeyen varlıklardır.
 Cinler, ateşten yaratılmışlardır.
 Cinler, insanlar gibi yer ve içerler.
 Cinlerin cinsiyetleri vardır.
 Cinler, insanlar gibi iradeli varlıklardır.
 Cinlere de peygamberler gönderilmiştir.
 Cinler, Peygamberimiz’den Kur’ân dinlemişlerdir.
 Cinlerin de inanan ve inanmayanları vardır.
 Cinlerin Müslüman olanları cennetlik, kâfir olanları 

cehennemliktir.
 Cinler, gaybı bilemezler.
 Cinler çeşitli şekillere girip zor işleri yapabilirler.

Neler öğrendik? 
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Şeytan, sözlükte: “Hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış yaratık, yanıp helâke mâruz kalmış varlık.”58 de-
mektir. Kuran’a göre şeytan, ilk insan olan Hz. Adem’den bu yana insan neslini Allah yolundan saptır-
mak için çaba harcayan ve kıyamete kadar da harcayacak olan varlıkların genel adıdır. Tüm şeytanların 
atası ve en büyüğü ise, İblis’tir. İblis kelimesinin hangi kökten türetildiği ihtilaflı olmakla birlikte onun 
“Eblese” kökünden türetildiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Buna göre “Hayırsız oldu, hüsrana uğradı, 
Allah’ın rahmetinden ümidini kesti” anlamlarına gelen iblis kelimesi, Lugat anlamındaki; “Allah’ın rah-
metinden umut kesmek, umutsuz kalıvermek” anlamlarında Kur’an-ı Kerim’in çeşitli surelerinde kulla-
nılmıştır. “Kıyametin kopacağı günde, suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.”59 Bu 
sebeple kelimenin türediği fiil kökünün şeytanın özelliklerini nitelemesinden dolayı İblis şeytanın özel 
ismi olmuştur. İblis, Şeytan’ın özel ismidir. “İblis ise cinlerdendi de Rabbin’in emri dışına çıktı.”60

ayetinde işaret edildiği gibi cin taifesinden olan İblis, onlar gibi ateşten yaratılmıştır.61

İblis, Hz. Âdem’in yaratılmasından sonra Allah, melekleri ve cinleri ona saygıya ve üstünlüğünü kabule 
çağırdığında Âdem’e secde etmeyi reddederek Allah’a ilk isyan eden varlıktır. İblîs, bu anlamda şeytanların 
öncüsü ve atasıdır. 

Şeytan kelimesiyle özel anlamda İblis, genel an-
lamda ise onun temsil ettiği kibir, isyan, azgınlık gibi 
birtakım kötü nitelikleri kendinde taşıyan insan ve cin 
türünden birçok varlık ya da vasıf kastedilir ki bun-
lar da şeytan olarak sembolize edilir. İblis tek olduğu 
hâlde Kur’an’da şeytanlar şeklinde birçok yerde ifade 
edilmesinin sebebi de budur.62 Şeytan’ın varlığı Kur’an 
ve hadislerle kesin olarak sabittir.

 َ َدَم فََسَجُدو إِال إِْبلِيَس أَ َوإِْذ ُقْلَنا لِْلَمالَئَِكِة اْسُجُدو ِالٰ
ن َكافِِر ْ َ َوَكاَن ِمَن ا َ ْسَتْك َو

“Hani biz meleklere (ve cinlere) ‘Âdem’e secde 
edin.’ demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz 
çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden 
oldu.”63

Ayetten de anlaşıldığı gibi Allah’a itaat ve ibadet 
edip melekler arasına katılan İblis, asabiyet duygu-
suyla hareket edip kendisinin ateşten Âdem’in ise top-
raktan yaratıldığını ileri sürerek Allah’ın emrine karşı 
gelmiştir. Gurur ve kibre kapılıp kâfirlerden olmuştur. 
Hatasını anlayıp tevbe ederek suçunu affettirme yolu-
na da gitmeyince itaatsizliği ve kibri yüzünden Allah’ın lanetine uğrayarak katından kovulmuştur. 

قَاَل اْخُرْج ِمْنهَا َمْذُؤوًما َمْدُحوًر لََمْن تَِبَعَك ِمْنُهْم َألَْمألن َجهَنَم ِمنُكْم أَْجَمِع
58 Çelebi, İlyas, “Şeytan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XXXIX, s. 99-101.
59.Rum suresi, 12.ayet, (ayrıca bak. En’âm suresi, 44.ayet; Mü’minun suresi, 77.ayet.
60 Kehf suresi, 50. ayet
61 Rahmân suresi,15. ayet.
62 En’âm  suresi, 112. ayet.
63 Bakara suresi, 34. ayet.

DEĞERLENDİRELİM

İblis, Şeytan’ın özel ismidir. Bu yüz-

den Şeytan, bir isim değil İblis’te karakter 

hâline gelmiş ve onun azgınlığını, kibrini 

ve Allah’ın rahmetinden uzaklaşmasını 

ifade eden bir sıfattır. Bu anlamda insan-

lar ve cinlerden aynı vasıfları taşıyanları da 

Kur’ân şeytan olarak isimlendirmiştir.

Siz de aşağıdaki âyeti bu anlamda oku-

yarak arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

“Böylece biz, her peygambere in-
san ve cin şeytanlarını düşman kıldık. 
(Bunlar), aldatmak için birbirlerine 
yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dile-
seydi onu da yapamazlardı. Artık onları 
uydurdukları şeylerle baş başa bırak.”

(En’âm sûresi,112. âyet)
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“Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Ant olsun ki onlardan kim sana 
uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!”64

Allah’ın huzurundan kovulan İblis, kıskançlık ve bencilliğin verdiği düşmanlıkla insanoğluna karşı kı-
yamete kadar sürecek mücadelesi için Allah’tan süre istemiş ve cezası kıyamete kadar ertelenmiştir. Öyle 
ki: “Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan pek azı dışında, onun neslini kendime 
bağlayacağım.”65 ayetinde de belirtildiği gibi insanları doğru yoldan saptırıp kendi yoluna döndüreceğine 
dair yemin etmiştir. Bu mücadelesinde ilk olarak Hz. Âdem ve eşi Havva’yı yanıltarak hata işlemelerine ve 
bu sebeple de onların cennetten çıkarılmalarına sebep olmuştur.

Şeytan’ın, insanın baş düşmanı olduğu Kur’an’da birçok ayette belirtilmiştir:

“Allah’ın size rızık olarak verdiğinden yi-
yin de Şeytan’ın adımlarına uymayın. Çünkü 
o, sizin için apaçık bir düşmandır.”66 O; in-
sanları aldatmak, şüpheye düşürmek, kötü işleri 
güzel göstermek, içki, kumar ve fuhuş gibi ey-
lemleri sevdirmek gibi birtakım hile ve tuzakla-
ra başvurur.67 İşte Allah, Kur’an’da birçok yerde 
şeytanın bu hile ve tuzaklarına karşı müminleri 
uyarmış ve “Şeytan’ın hâkimiyeti, sadece onu 
dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üze-
rindedir.” 68 buyurarak iman edip Allah’a sığınan 
ve ona tevekkül eden müminler üzerinde onun bir 
etkisinin olamayacağını haber vermiştir.69

Kur’an onun soyundan olsun, insan cinsinden 
olsun onunla aynı rolü üstlenenleri de “şeytan” 
64 A’râf suresi, 18. ayet.
65 İsrâ suresi, 62.ayet.
66 En’âm suresi, 142. ayet; Yûsuf suresi, 5. ayet; Yâsîn suresi, 60. ayet.
67 Lokmân suresi, 33. ayet; Sebe suresi, 20. ayet; Ankebût suresi, 38. ayet; Maide suresi, 91-92. ayetler.
68 Nahl suresi, 100. ayet; Hicr suresi, 41. ayet.
69 Nahl suresi, 99.ayet; Araf suresi, 201.ayet.

BİLGİ KUTUSU

“Müşrikin arkadaşı (şeytan) der ki: Rabbimiz! 
Ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sa-
pıklık içindeydi. “

(Kaf suresi,27. Ayet)

Ayetiyle ilgili Müfessir  Fahrettin er-Râzi şöyle der: 

“Bu ayet gösteriyor ki, asıl şeytan nefistir. Çünkü şeytan 

sadece kötü telkinde bulunduğunu açıkça söylemekte-

dir. Şayet insanın nefsinde şehvete,öfkeye,yanılgılara 

ve boş şeylere yönelik bir eğilim olmasaydı, şeytanın 

bu vesvesesinin hiçbir etkisi olmazdı.  

(Râzi, Tefsir-i Kebir, XIX,111)

DÜŞÜNELİM

Allah’ın şeytana verdiği en büyük sıfat, ilahi 
rahmetten “ kovulmuş!”

ِ ِمَن الشْيَطاِن الرِجيِم َن فَاْسَتِعْذ بِا ٰ فَاَِذا قََرْأَت اْلُقْر
ِْم يََتَوكُلوَن ِ ّ ٰ َر َ ال۪ذيَن ٰاَمُنو َوَع  اِنُه لَْيَس لَُه ُسْلَطاٌن َع
“Kur’an okuduğun zaman o kovulmuş şey-

tandan Allah’a sığın! Gerçek şu ki: İman edip de 
yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun 
(şeytanın) bir hakimiyeti yoktur.”

(Nahl suresi,98-99.ayetler) Şeytanın kötülüklerinden korunmak için Kur’anın öğütlerine uymalıyız.
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olarak nitelemektedir: “De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya 
çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbin’e, insanların Meliki’ne (mutlak sahip ve 
hâkimine) insanların ilahına sığınırım!”70

Şeytan’ın gücü insanın irade ve ahlaki zayıflığıyla doğru orantılıdır. Şeytan, insanın zaaflarından ve 
nefsani arzularından faydalanıp onu etkisi altına almaya çalışır. Bunun için de önce ona Allah’ı unutturur. 
Allah’ı unutan kişinin, şeytanın hâkimiyeti altına gireceği Kur’an’ da beyan edilmektedir.71 

Allah Teâlâ eşyayı zıtlarıyla birlikte yaratmıştır ki biri diğerinden ayırt edilebilsin ve aralarındaki fark 
insanlar tarafından anlaşılabilsin. Şeytan da yaratıkların en temiz ve en şereflilerinden biri olan hak ve hayrı 
tavsiye eden meleklerin varlığına mukabil (zıt) yaratılmıştır.72

Netice olarak kâinat var oldukça hak ile batıl, iyi ile kötünün mücadelesi de devam edecektir. Bu mü-
cadelede iyiliğin destekçisi melek, kötülüğün destekçisi Şeytan olacak, insanın imtihanı ise iyi ve kötüden 
oluşan bu mücadelede kendisine verilen irade gücünü kullanarak hayra yönelip meleğin tarafında mı yoksa 
şerre yönelip şeytanın tarafında mı olacağına karar vermek olacaktır.

70 Nâs suresi, 1-6. ayetler; En’âm suresi, 112. ayet.
71 Mücâdile suresi, 19. ayet.
72 Kılavuz, A.Saim, Ana Hatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, s, 329

YORUMLAYALIM

“İş bitirilince şeytan da diyecek ki: “Şüphesiz Allah, size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz 
verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, 
siz de hemen bana geliverdiniz. O hâlde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtara-
mam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin, beni Allah’a ortak koşmanızı kabul 
etmemiştim. Şüphesiz, zalimlere elem dolu bir azap vardır.” (İbrahim suresi, 22. ayet)

Siz de şeytanın insanlar üzerindeki etkisini yukarıdaki ayetten hareketle arkadaşlarınızla yorumlayınız.

DEĞERLENDİRELİM

Aşağıdaki ayetleri okuyup İblis’in şeytanlaşma sürecindeki özelliklerini arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Ant olsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem’e secde edin, diye emret-
tik. İblis’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı.

Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha 
üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.

Allah: Öyle ise, «İn oradan!» Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! Çünkü sen aşağı-
lıklardansın, buyurdu.

İblis: Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi.
Allah: Haydi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu.
İblis dedi ki: Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru 

yolunun üstüne oturacağım.
«Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onla-

rın çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın!» dedi.
Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Ant olsun ki onlardan kim sana uyarsa 

sizin hepinizi cehenneme dolduracağım!
(Araf suresi, 11-18.ayetler)
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BİLİYOR MUYDUNUZ?

Her insanın yanında onu takip eden bir şeytanı vardır.

Yüce Allah, insanı yol gösteren bir melekle desteklediği gibi onun yanına kendisine vesvese veren, 

kötülüğü süslü gösterip onu teşvik eden ve fitneye çağıran bir de şeytan vermiştir. Nitekim Hz. Aişe’nin 

şöyle söylediği rivayet edilmiştir:

Resûlullah (s.a.v.) geceleyin yanımdan çıkıp gitmişti. Ben de onu kıskandım. Az sonra geri gelerek be-

nim ne yaptığımı görünce: “Ey Aişe! Sana ne oldu. Yoksa kıskandın mı?” dedi. Ben de: “Benim gibisi, senin 

gibi bir zatı hiç kıskanmaz mı?” dedim. O: “Sana şeytanın mı geldi?” buyurdu. Ben de: “Ey Allah’ın Resûlü! 

Benimle birlikte şeytan mı var?” diye sordum. O: “Evet.” dedi. Ben tekrar: “Her insanın beraberinde gerçek-

ten şeytan var mı?” dedim. O: “Evet.” dedi. Ben: “Senin beraberinde de şeytan var mı?” diye sorunca: “Evet. 
Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti de o şeytan Müslüman oldu.” dedi.

Müslim, Sıfâtü’l-münâfikîn, 70; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI ,115

Şeytan

 Şey an cinlerdendir ve ateşten yaratılmıştır.
 İblis Şey an’ın özel adıdır, Allah’a ilk isyan eden varlıktır.
 Âdem’e secde et ediğinden Allah’ın lanetine uğ amıştır.
 Şey an köt lük, inkâr, kibir ve g r r n sembolü ve 

temsilcisidir.
 Şey an insanoğlunun baş düşmanıdır.
 Şey an’a kıyamete kadar süre verilmiştir.
 Şey an insanın zaaflarından faydalanarak onu etkisi altına 

almaya çalışır.
 Allah’ın salih kulları üzerinde onun bir etkisi yokt r.
 Şey an’la ay ı özellikleri taşıyan insanlar da insan t r nün 

şey anlarıdır.

Neler öğrendik? 

te

Kibirli

Kıskanç İnatçı 

Kinci 

*Yaratılışını ve kendini üstün gördüğü 
için …………………..
*Hatasında ısrar edip tövbe etmediği 
için  …………………….
*Hz. Âdem’in Allah katındaki konumunu 
kabullenemediği için ………….
*Bütün insanlara düşmanlık beslediği 
için ………………

Şeytanın özellikleriyle ilgili verilmiş kelimelerle cümledeki boşlukları tamamlayınız.

Tamamlayalım
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OKUMA METNİ

Hz.Peygamberimiz’e İlk Vahy’in Gelişi 

Hz. Aişe (r.a) anlatıyor: 
“Vahiy ilk olarak sadık rüyalarla başlamıştır. Resulullah rüyada her ne görürse sabah aydınlığı 

gibi aynen vukua geliyordu. (Bu esnada) ona yalnızlık sevdirilmişti. Hira mağarasına çekilip ora-
da, ailesine dönmeksizin birkaç gece tek başına kalıp, tahannüsde bulunuyordu. (Tahannüs iba-
dette bulunma demektir.) Bu maksatla yanına azık alıyor, azığı tükenince Hz. Hatice radıyallahu 
anha’ya dönüyor, yine aynı şekilde azık alıp tekrar gidiyordu. Bu hâl, kendisine Hira Mağarası’nda 
Hak gelinceye kadar devam etti. Bir gün ona melek gelip: 

“Oku!” dedi. Peygamberimiz (a.s): 
“Ben okuma bilmiyorum!” cevabını verdi. Peygamberimiz (a.s) hâdisenin gerisini şöyle an-

latır: “Ben okuma bilmiyorum.” deyince melek beni tutup kucakladı, takatım kesilinceye kadar 
sıktı. Sonra bıraktı. Tekrar: 

“Oku!” dedi. Ben tekrar: 
“Okuma bilmiyorum!” dedim. Beni ikinci defa kucaklayıp takatım kesilinceye kadar sıktı. 

Sonra tekrar bıraktı ve: “Oku!” dedi. Ben yine: “Okuma bilmiyorum.” dedim. Beni tekrar alıp, 
üçüncü sefer takatım kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı ve: 

“Yaratan Rabbin’in adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin 
kerimdir, o kalemle öğretti. İnsana bilmediğini öğretti.” (Alâk 1-5) dedi. 

Resûlullah (a.s) bu vahiyleri öğrenmiş olarak döndü. Kalbinde bir titreme (bir korku) vardı. 
Hatice’nin yanına geldi ve: 

“Beni örtün, beni örtün!” buyurdu. Onu örttüler. Korku gidinceye kadar öyle kaldı. (Sükûnete 
erince) Hz. Hatice’ye, başından geçenleri anlattı ve: 

“Nefsim hususunda korktum!” dedi. Hz. Hatice de: 
“Asla korkma! Vallahi Allah seni ebediyen rüsvay etmeyecektir. Zira sen, sıla-i rahimde bu-

lunursun, doğru konuşursun, işini göremeyenlerin yükünü taşırsın. Fakire kazandırırsın. Misa-
fire ikram edersin. Hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında (halka) yardım edersin!” dedi. 
Sonra Hz. Hatice, Peygamberimiz’i (a.s) alıp Varaka b. Nevfel’e götürdü. Bu zat, Hz. Hatice’nin 
amcasının oğlu idi. Cahiliye devrinde Hristiyan olmuş bir kimseydi. İbranice (okuma) yazma bi-
lirdi. İncil’in bir kısmını İbranice olarak yazmıştı. Gözleri âma olmuş yaşlı bir ihtiyardı. Hz. Hatice 
kendisine: 

“Ey amcamoğlu! Kardeşinin oğlunu bir dinle, ne söylüyor!” dedi. Varaka Peygamberimiz’e “Ey 
kardeşimin oğlu! Neler de görüyorsun?” diye sordu. Peygamberimiz gördüklerini anlattı. Varaka 
da ona: 

“Bu gördüğün melektir. O Hz. Musa’ya da inmiştir. Keşke ben genç olsaydım (da sana yar-
dım etseydim), keşke kavmin seni sürüp çıkardıkları vakit hayatta olsaydım!” dedi. Resûlullah 
(a.s): 

“Onlar beni buradan sürüp çıkaracaklar mı?” diye sordu. Varaka: 
“Senin getirdiğin gibi bir din getiren hiç kimse yok ki ona husumet edilmemiş olsun. O 

gününü görürsem sana müessir yardımda bulunurum.” dedi. 
(Buhari, Bed’ü’l-Vahy, Enbiya 21, Tefsir, Alâk Ta’bir 1;

Müslim, İman 252, (160); Tirmizi, Menakıb 13)
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DEĞERLENDİRME SORULARI

      A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

C
ev

ap
la

ya
lım

1. Meleklerin özellikleri nelerdir?

2. Dört büyük meleği görevleri ile beraber açıklayınız.

3. Meleklerin varlığına imanın davranışlarımızı nasıl etkilediğini açıklayınız.

4. İnsan, cin ve meleklerin ortak ve farklı özelliklerini açıklayınız.

5. Şeytanın neden lanete uğradığını açıklayınız.

      B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İnsanların iyilik ve kötülüklerini yazmakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Münker-Nekir

B) Kiramen Kâtibin

C) Hamele-i Arş     

D) Cebrail-İsrafil     

   

2. Aşağıdakilerden hangisi melekler için doğru değildir?

A)  Nurdan yaratılmış varlıklardır.

B)  Allah’a itaat ederler.

C)  Erkeklik ve dişilikleri yoktur.  

D)  İnsanları hesaba çekerler.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, İsrafil adlı meleğin görevidir?

A) Sura üflemek   

B) Tabiat olaylarını düzenlemek

C) Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere ulaştırmak

D) Eceli gelenlerin ruhlarını bedenlerinden ayırmak

 

4. Tabiat olaylarını düzenlemek aşağıdakilerden hangi meleğin görevidir? 

A) İsrafil  B) Azrail  C) Cebrail  D) Mikail
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5. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden değildir?

A) Ateşten yaratılmışlardır.

B) Mümin ve kafir olanları vardır.

C) Görülmezler.

D) Cinler meleklerdendir.

      C.  Aşağıdaki cümleleri soldaki kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız.

Bo
şl

uk
la

rı
 d

ol
du

ra
lım

Ateşten

Mukarrebûn

Münker ve Nekir

Şeytan

Cibrîl

Kur’an’a göre cin taifesinden olan Şeytan da ………….........…..….  yaratılmıştır. 

………...……….. adıyla anılan ve sürekli Allah’ı tesbih etmekle görevli olup 
Allah’a çok yakın ve onun katında şerefli mevkii bulunan melekler de vardır.

……….........……… melekleri, ölen her insana kabirde sual sormakla görevlidir.

Kur’an’ın sözünü ettiği cin ve ….....................…………. aynı cinsten varlıklardır.

Peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan meleğin adı Kuran’da  
……………................… olarak geçmektedir. 

      D. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 

Yanlış mı?

(Y)

Doğru mu?

(D)

Şeytan, Âdem’e secde etmeyi reddederek Allah’a isyan eden ilk cinin ismidir.

Kur’an’a göre melekler insanlardan sonra yaratılmışlardır.

Peygamberimiz İslam’ı cinlere de tebliğ etmiştir.

Cinler yukarıda da belirttiğimiz gibi iyi - kötü, Müslüman - kâfir şeklinde çeşitli 
guruplara ayrılmışlardır.

Melekler de insanlar gibi iradeli varlıklardır.

MELEKLERE İMAN
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5. ÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Kur’an’da isimleri ve kıssaları geçen peygamberler ve gönderildikleri kavimler hakkında bilgi toplayınız.

2. Kitaplara ve peygamberlere imanın müminin hayatındaki etkilerini araştırınız. 

3. Kur’an’dan önce indirilmiş ilahi kitaplar hakkında bilgi toplayınız. 

4. Peygamberlerin ve ilahi kitapların gönderilmesine niçin ihtiyaç duyulduğu konusunu düşününüz. 

5. Kur’an’ın indiriliş süreci hakkında bilgi toplayınız.

6. Kur’an’ı diğer semavi kitaplardan ayıran özellikleri araştırınız.
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1. RESUL, NEBİ VE VAHİY KAVRAMLARI

Resul, sözlükte: “elçi, gönderilen” anlamlarına gelen bir isim olup çoğulu rusüldür. Terim olarak Allah’ın 
yeni bir şeriatla insanlara emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdiği peygambere resul denir. Mürsel 
kavramı da resul ile aynı anlamda kullanılır. Peygamberin yaptığı bu elçilik görevine ise risalet denir. 

Nebi ise sözlükte “haberci” anlamına gelir. Dinî terim olarak nebi, Allah’ın kendisine vahyettiği hü-
kümleri insanlara haber veren peygamber demektir. Bunun da çoğulu enbiyadır. Nebinin yaptığı göreve 
nübüvvet denir. 

Toplumumuzda çok kullanılan peygamber 
kelimesi ise “haber veren” anlamına gelmekte 
olup dilimize Farsçadan geçmiştir. Kur’an’da 
geçmeyen peygamber sözcüğünün yerine re-
sul ve nebi kelimeleri kullanılır. 

Resul ve nebi kavramları arasında bir fark 
olup olmadığı konusu ihtilaflıdır. Âlimlerin 
çoğunluğunun görüşüne göre yeni bir kitap ve 
şeriat verilmiş olan peygamberlere hem nebi 
hem de resul denirken, kendisine yeni bir kitap 
verilmeyip daha önceki peygamberlerin şeriati-
ni devam ettiren ve onunla amel eden peygam-
bere de sadece nebi denir. Onun için de nebinin 
anlamı genel, resul ise özeldir. Kısaca her resul 
nebidir fakat her nebi resul değildir. 

ْ تَْفَعْل فََما بَلْغَت ِرَسالََتُه  َ ِْن  َا الرُسوُل بَّلِْغ َما ُأْنِزَل اِلَْيَك ِمْن َرّبَِك َو يَا اَ
“Ey Resul! Rabbin’den sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış 

olursun...”1

ِكَتاِب اِْسٰمعيَل اِنُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد َوَكاَن َرُسوًال نَِبيا ْ ِ ا ْذُכْر  َو
“(Resulüm!) Kitap’ta İsmail’i de an. Gerçekten o, sözüne sadıktı, resul ve nebi idi.”2

Risalet ve nübüvvet kavramlarıyla birebir ilişkili bir diğer kavram da vahiydir. “Gizli konuşmak, ilham 
etmek, seslenmek ve işaret etmek” gibi anlamlara gelen vahiy, Allah’ın kullarından seçtiği peygamberleri-
ne iletmek istediği mesajlarını, doğrudan veya melek vasıtasıyla çeşitli şekillerde bildirmesi şeklinde tarif 
edilebilir.

اُء َ َ َ بِإِْذنِِه َما  ِ ء ِحَجاٍب أَْو ُيْرِسَل َرُسوالً فَُيو ُ إِال َوْحًيا أَْو ِمْن َوَر وَما َكاَن لَِبَشٍر أَن ُيَكّلَِمُه ا
“Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip 

izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.”3 

Yukarıdaki ayette de işaret edildiği gibi yüce Allah insanlardan seçtiği peygamberleriyle çoğunlukla üç 
şekilde iletişim kurmaktadır:

1 Mâide suresi, 67. ayet.
2 Meryem suresi, 54. ayet.
3 Şûrâ suresi, 51. ayet.

BİLGİ KUTUSU

Kur’ân’da hem nebî kelimesi, hem de resûl keli-

mesi pek çok yerde kullanılır. Aynı peygambere ba-

zen nebî, bazen resûl denir; bazen da her ikisi birlik-

te kullanılır. Bunun sebebi de peygamberin iki vasfı 

olması neticesi olsa gerektir: Peygamber hem Allah 

Teâlâ’dan haber alır, hem de aldığı haberi beşeriyete 

bildirir. Birinci vasfından dolayı nebî, ikinci vasfından 

dolayı da resul ismini alır. 

 (Afzalur Rahman, Siret Ansk, c. 6, s. 18)

Sizde Kur’an’da resul ve nebi kelimelerinin geçtiği 

ayetlerden bir kaç tanesini bularak inceleyiniz.

PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMAN
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Allah sözünü kulunun kalbine doğrudan ilham eder. 

Mahiyetini bilemeyeceğimiz bir şekilde perde arkasından vasıtasız konuşur. 

Bir melek vasıtasıyla konuşur. 

Allah’ın seçkin kulları olan peygamberler, kendilerine gönderilen bu ilahi mesajları hiçbir değişikliğe 
uğratmadan insanlara tebliğ edip açıklamışlardır. Kur’an’da, peygamberlerin kendilerine iletilen vahiy üze-
rinde hiçbir tasarruflarının bulunmadığı şu şekilde ifade edilir:

“Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı mutlaka onu kudretimizle 
yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan 
savamazdı.”4

2. PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERLER

Peygamberlik, İslam itikadının en temel esaslarından birisidir. Peygamberlere iman, Allah’ın insanlar 
arasından peygamber olarak seçtiği kimseleri tasdik edip onların Allah’tan aldığı ve aktardığı bütün bilgi-
lerin doğru ve gerçek olduğunu kabul etmeyi ifade eder. 

Dinî hükümler Allah ile insanlar arasında elçilik vazifesi yapan peygamberler sayesinde bilinir ve öğ-
renilir.  Bu sebeple peygamberlere inanmak demek, aynı zamanda peygambere gönderilen dine inanmak 
demektir. İnkâr etmek ise aynı şekilde gönderilen dini de inkâr etmek anlamına gelir. 

Allah, her Müslüman’a aralarında herhangi bir ayrım yapmadan gönderilen bütün peygamberlere iman 
etmeyi farz kılmıştır.

َ اََحٍد ِمْن ُرُسلِِه ْ ِ َوَمٰلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسلِِه َال ُنَفّرُِق بَ ْلُمْؤِمُنوَن ُكل ٰاَمَن بِا ٰاَمَن الرُسوُل بَِما ُأْنِزَل اِلَْيِه ِمْن َرّبِِه َو
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her 

biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden 
hiçbiri arasında ayrım yapmayız’ … dediler.”5

4 Hâkka suresi, 44-47. ayetler.
5 Bakara suresi, 285. ayet.

BULALIM

“Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki 
aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” Fâtır suresi, 24. ayet

“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 
Allah’ın izniyle, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak (gönderdik).”

Ahzâb suresi, 44-45. ayetler

Yukarıdaki ayetleri okuyarak Allah’ın peygamber gönderme sebeplerini, sorumluluk ve yükümlülük 

kavramları çerçevesinde değerlendirip birer cümleyle maddeleştiriniz.

 ……………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………..

 ……………………………………………………………………………………...

 ………………………………………………………………………………………

5. ÜNİTE
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Peygamberlerden birine iman etmemek, tümünü inkâr etmek gibidir. Nitekim Kur’an-ı Kerim, peygam-
berlerden bir kısmına inanıp diğerlerine inanmayanların kâfir olacaklarını haber vermektedir:

“Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve (inanma hususunda) Allah ile peygamberlerini bir-
birinden ayırmak isteyip ‘Bir kısmına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız.’ diyenler ve bunlar 
(iman ile küfür) arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu, işte gerçekten kâfirler bunlardır. Ve biz 
kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.”6

Peygamberliğin temel şartı Allah tarafından seçilmiş ol-
maktır. Onun için peygamberlik, Allah’ın dilediği kullarına 
lütfettiği özel bir görevdir. Bir insan çok çalışıp ibadet et-
mekle peygamberlik mertebesine erişemez. Yarattığı kulla-
rını en iyi şekilde bilen Allah, bu özel görevi kullarından 
dilediğine ve layık olanına verir:

ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم اُء َو َ َ ِ ُيْؤتِيِه َمْن  ٰذلَِك فَْضُل ا
“Bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.”7

İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem ile başlayan risalet ve nübüvvet faaliyeti Peygamberimiz 
Hz. Muhammed’e kadar devam etmiş ve onunla son bulmuştur. Allah her topluma, değişik zaman ve 
mekânlarda peygamberler göndermiştir. Kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bu-
lunmadığı Kur’an’da birçok yerde haber verilmektedir:

“Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hükme-
dilir ve onlara asla zulmedilmez.”8

2.1. Peygamberlere Olan İhtiyaç

Yarattığı varlıkları ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde bilen Allah; insanın irade zayıflığını, dünyaya 
karşı aşırı istek ve arzularını da bildiğinden peygamberler göndererek iyilik yolunda onlara destek olmuş ve 
doğru yolu göstermiştir. Bu anlamda peygamberlere olan ihtiyaçları şöyle özetleyebiliriz:

6 Nisâ suresi, 150-151. ayetler.
7 Cuma suresi, 4. ayet.
8 Yûnus suresi, 47. ayet.

PAYLAŞALIM

“Peygamberlik kesbi değil vehbidir” 

sözünden ne anlıyorsunuz? Anladıkları-

nızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

DEĞERLENDİRELİM

Aşağıda verilen ayetleri peygamberlik ve peygamberlerin gönderiliş amaçlarını kavrama açısından değer-

lendiriniz.

Aralarında bir ayrım yapmadan peygamberlerin tümüne iman etmek şarttır (Bakara suresi, 285. ayet.).
Peygamberlik Allah vergisidir (Cuma suresi, 4. ayet.).
Peygamberler de insandır (Kehf suresi, 110. ayet.).
Peygamberler milletlerinin dilleriyle gönderilmişlerdir (İbrahim suresi, 4. ayet.).
Peygamberler de diğer insanlar gibi ölümlüdürler (Enbiyâ suresi, 8. ayet.).
Peygamberler de sorumlu ve mükellestirler (A’râf suresi, 6. ayet.).
Peygamber gönderilmeyen bir topluluk veya millet yoktur (Yûnus suresi, 47. ayet.).
Dinî hükümlerden sorumlu olmak için peygamber gelmesi şarttır (İsrâ suresi, 15. ayet.).
Peygamberler arasında derece farklılıkları vardır (Bakara suresi, 253. ayet.).

PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMAN
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1. Allah’ın varlığını aklıyla kavrayabilen insan, onun zat ve sıfatlarını anlamada tek başına yetersiz kalır. 
Bu sebeple Allah hakkında bilgi sahibi olmak için peygamberlere ihtiyaç duyar.

2. Yaratılış amacını bilmede kendi kendine 
yetersiz kalan insan, var oluş nedenini anla-
mak için peygamberlere muhtaçtır.

3. Bireysel ve toplumsal mutluluğu temin 
edecek ilke ve prensiplerin insanlara öğretil-
mesi için peygamberlere ihtiyaç vardır.

4. Dünyaya imtihan için gönderilen insanın, 
kullukla sorumlu tutulması için Allah’ın emir 
ve yasakları konusunda bilgilendirilmesi gere-
kir. Bunun için de peygamberlere muhtaçtır.

5. İnsanların dinî hükümleri öğrenme ihti-
yaçları olduğu gibi dünyaya ait sanat, ziraat, 
ticaret ve çeşitli meslekleri öğrenmek için de 
peygamberlere ihtiyaçları vardır. 

“Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra 
Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.”9 ayetinde de belirtildiği gibi yaratılış amacı Allah’a kulluk olan 
insana doğru yol gösterilmeli, iyi ve kötü şeyler anlatılıp kötülüklerden sakındırılmalı, o iyi olan şeylere ve 
kulluğa teşvik edilmelidir ki onun Allah’a karşı bir bahanesi olmasın.

2.2. Peygamberlerin Özellikleri

Peygamberler; insanları iyiye ve doğruya sevk etmek, yeryüzünde adaleti yerleştirmek ve insanları bir 
olan Allah’a kul olmaya davet etmek için gönderilmişlerdir. Kur’an-ı Kerim, peygamberlerin örnek olma 
vasıflarından dolayı insanlardan seçildiğine birçok ayette işaret eder:

ِحٌد َ اَنَما اِٰلُهُكْم اِٰلٌه َو ٰ اِ ُُكْم ُيو ٌر ِمْث َ َ ُقْل اِنَما اَنَا 
“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor.”10

Peygamberler insan olmaları sebebiyle tıpkı diğer insanlar gibi yer, içer, evlenir, çoluk çocuk sahibi olur, 
çalışır, hastalanır ve ölürler. Üzülme, sevinme, ağlama gibi insani özellikler onlar için de geçerlidir. 

Ancak onlar, Allah’ın insanların içinden seçip vahiyle muhatap kıldığı kutlu elçiler oldukları için, diğer 
insanlardan farklı üstün özelliklere sahip olmaları da peygamber olmalarının bir gereğidir. Zira peygam-
berler örnek ve önder insanlardır. İnsanlara doğru yolu göstermek için gönderilen her peygamberin, belli 
niteliklerle donatılmış olması peygamberliğinin bir gereğidir. Bu sayede kendilerine verilen ilahi vazifeyi 
en iyi şekilde yapabilmişlerdir.

Bütün peygamberlere sahip oldukları bu sıfatlarla birlikte inanmak, peygamberlere imanın bir gereğidir.

9 Nisâ suresi, 165. ayet.
10 Kehf suresi, 110. ayet.

DÜŞÜNELİM

Necip Fazıl’la bir kişi arasında geçen diyalog
Necip Fazıl Kısakürek vapurla Karaköy’e geçer-

ken yanına biri yaklaşıp:

- Üstad, diye sormuş. Peygamberlere ne diye ge-

rek duyuldu? Biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik.

Necip Fazıl okuduğu kitaptan başını kaldırmadan:

- Ne diye vapura bindin ki cevabını vermiş. Yüze-

rek geçsene karşıya.

Siz de yukarıdaki anekdottan hareketle peygam-

berlere olan ihtiyacı düşününüz.

5. ÜNİTE
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Peygamberlerde bulunması zorunlu olan sıfatlar; sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ olmak üzere beş tanedir.

Sıdk 

Doğruluk demektir. Peygamberlerin söz ve davranışlarında doğru ve dürüst olmalarını ifade eden bu 
sıfat, peygamberlerin en önemli özelliklerinden biridir. Kur’an’da Hz. İbrahim’le ilgili şöyle buyrulur:

يًقا نَِبيا ِكَتاِب اِْبٰرِهيَم اِنُه َكاَن ِصّدِ ْ ِ ا ْذُכْر  َو
“Kitap’ta İbrahim’i an. Zira o, sıdkı bütün (son derece dürüst) bir peygamberdi.”11

Sıdk, peygamberlerin hem toplumsal ilişkilerinde hem de ilahi emir ve yasakları tebliğ ederken doğru 
sözlü, sadık olmalarıdır. Peygamberlerin yalan söylemeleri asla caiz değildir. Aksi hâlde, insanların kendi-
lerine inanmaları ve bildirdiklerini tasdik etmeleri mümkün olmazdı. Ayrıca sıdkın zıddı olan yalan, pey-
gamberlerin ismet ve emanet sıfatlarıyla da bağdaşmaz.

Emanet 

Emin ve güvenilir olmak demektir. “Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz.”12 ayetinde işaret 
edildiği gibi bütün peygamberler son derece güvenilir şahsiyetlerdir. Hem Allah Teâlâ’nın insanlara açık-
lanmak üzere onlara vahyettiği ilâhî mesajları iletme ve korumada hem de insanlarla olan sosyal ilişkilerin-
de en önemli vasıfları emin ve güvenilir olamalarıdır.

Kur’an-ı Kerim’de, geçmiş peygamberlerin güvenilir ve emin olma özelliklerinden bahseden pek çok 
ayet vardır. Örneğin Şuarâ suresinde; Şuayb, Hûd, Nuh, Salih, ve Lut peygamberlerin kavimlerine şöyle 
dedikleri haber verilir;

ٌ َُكْم َرُسوٌل اَِم  ِ ّ اِ
“Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”13

İsmet 

Günah işlememek demektir. Peygamberler Allah’ın kendilerine verdiği iradelerini asla günah yönünde 
kullanmazlar. Bu açıdan onlar günahsızdırlar. Böyle olmaları da onların asli özelliklerindendir. Bu nitelik, 
davetlerinin gerçekliği ve doğruluğu konusunda muhataplarını ikna etmelerini sağlayan en temel özelliktir. 
Peygamberler, Allah’ın kendilerine lütfettiği bu özellik sebebiyle peygamberlik görevlerinden önce ya da 
sonra her türlü şirk, küfür ve büyük günahtan uzak durmuşlardır. 

11 Meryem suresi, 41. ayet.
12 Âl-i İmrân suresi, 161. ayet.
13 Şuarâ suresi, 107, 125, 143, 162, 178. ayetler.

NOT EDELİM

Muhammed el-emin! Güvenilir ve emin insan Hz. Muhammed
Peygamberimiz Hz. Muhammed de hem peygamberliğinden önce hem de peygamberliği sırasında yalan 

söylememesi, dürüst ve güvenilir kişiliği ile çevresinde saygın bir yer edinmişti. Öyle ki Hz. Peygamber’in 

sahip olduğu bu ahlaki olgunluk, Kureyş toplumunun tüm bireyleri tarafından büyük kabul görmüş ve ona 

Muhammedü’l-emin lakabının verilmesini sağlamıştır.

PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMAN
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Peygamberler iyiliği emredip kötülükten sakındırma-
ya çalışırken kendileri günah işlemiş olsalardı bu onla-
rın örnekliğini ve inandırıcılığını kaybetmelerine sebep 
olurdu. Çünkü bir insanın hem peygamber olması hem 
de günah işlemesi düşünülemez.

Peygamberler günah işlememiş olmakla birlikte 
onlar da insan olarak irade ve sorumluluk sahibidirler. 
Bu sebeple zaman zaman günah derecesinde olmasa da 
“zelle” denilen küçük hatalar yapabilirler.14 Ancak yap-
tıkları hatada ısrar etmezler. Vahiyle hemen uyarılırlar 
ve bir daha aynı hataya düşmezler.

Fetanet

Fetanet; peygamberlerin akıllı, zeki ve anlayışlı ol-
maları demektir. Peygamberlerin, büyük bir sorumluluk 
gerektiren bu görevlerini eksiksiz ve mükemmel bir şe-
kilde yerine getirebilmesi için üstün bir akıl, yüksek bir 
zekâya sahip olmaları gerekir. Aksi hâlde muhatapları-
nı ikna edemez, toplumsal dönüşümü sağlayamazlardı. 
Onun için peygamberler, Allah’ın kendilerine ihsan et-
tiği bu vasıflarıyla toplumlarında temayüz etmiş seçkin 
insanlardır. 

Peygamberlerin fetanet sıfatıyla ilgili olarak 
Kur’an’da haber verilen ve Hz. Hûd’un kavmine söyle-
diği şu sözü burada örnek verebiliriz:

ى َرُسوٌل ِمْن َرّبِ اْلَعالَِم ِكّن۪ ٰ ِ َسَفاَهٌة َو قَاَل يَا قَْوِم لَْيَس 
“Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim fakat ben 

âlemlerin Rabbin’in gönderdiği bir elçiyim.”15

Tebliğ

Tebliğ; bildirmek, açıklamak demektir. Peygamberlerin, Allah’tan aldıkları vahyi tam ve eksiksiz bir 
şekilde insanlara ulaştırması demektir. Bunun tersi onlar için söz konusu olamaz. Çünkü peygamberin ilahi 
vahyi gizleme, nakletmeme haklarının olmadığı Kur’an’da şöyle ifade edilir :

ْ تَْفَعْل فََما بَلْغَت ِرَسالََتُه َ ِْن  َا الرُسوُل بَّلِْغ َما ُاْنِزَل اِلَْيَك ِمْن َرّبَِك َو يَا اَ
“Ey Resul! Rabbin’den sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış 

olursun…”16

Tebliğ sıfatı ayrıca peygamberlerin diğer sıfatları olan sıdk ve emanet sıfatıyla da yakından ilgilidir. Zira 
peygamberlerin emin ve doğru olmaları, onların aldıkları vahyin sorumluluğu gereği muhataplarına tam ve 
14 Yûsuf suresi, 23-24. ayetler; Abese suresi, 1-10. ayetler; Bakara suresi, 35-37. ayetler.
15 A’râf suresi, 67. ayet.
16 Mâide suresi, 67. ayet.

YORUMLAYALIM

Hz. Peygamber’in Kâbe hakemliği
Kâbe’nin onarılması sırasında vuku 

bulmuş ve Hz. Peygamber’in Kâbe ha-

kemliği olarak bilinen Hacerü’l-esved’in 

yerine konulması olayını, kaynaklardan 

araştırarak ortaya çıkan anlaşmazlığı 

Peygamberimiz’in nasıl çözdüğünü öğre-

niniz. Bu olayı fetanet sıfatından hareket-

le arkadaşlarınızla yorumlayınız.
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eksiksiz bir şekilde ulaştırmalarını gerektirir. Tebliğ aynı zamanda peygamberlerin görevidir. Onlar, hiçbir 
şeyden korkmadan her türlü sıkıntı ve zorluğa rağmen bu görevi yerine getirmişlerdir. Nitekim bir ayette: 
“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka 
kimseden korkmazlar…”17 buyrulur. Not: Ayrıca peygamberlerin birtakım güzel özellikleri mevcuttur ki 
bu hususlarda diğer insanlara da örnek olurlar. Örneğin cömertlik, çalışkanlık, cesaret, merhamet gibi. 

2.3. Kur’an’da Adı Geçen Peygamberler

Peygamberlik yeryüzünde insanın tarihiyle başla-
mıştır. Her biri nübüvvet ve risalet kurumunun birer 
halkası olan peygamberler, gönderildikleri toplumla-
rı hak ve hakikati kabule çağırmış hidayet elçileridir. 
Gerçek bir yol gösterici olan peygamberler zincirinin 
ilk temsilcisi Hz. Âdem, son temsilcisi ise âlemlere 
rahmet Hz. Muhammed’dir. Bu ikisi arasında sayısını 
ancak Allah’ın bileceği pek çok peygamber gelip geç-
miştir. Kur’an bunlardan bir kısmını isim ve kıssala-
rıyla haber vermiş, birçoğundan ise bahsetmemiştir:

َعلَْيَك  قََصْصَنا  َمْن  ِمْنُهْم  قَْبلَِك  ِمْن  ُرُسًال  اَْرَسْلَنا  َولََقْد 
ْ نَْقُصْص َ َوِمْنُهْم َمْن 

“Ant olsun, senden önce de peygamberler gön-
derdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız 
kimseler de var, durumlarını sana bildirmediği-
miz kimseler de var.”18

Gönderilen peygamberlerin sayısı konusunda Kur’an’da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı 
hadislerde peygamberlerin sayıları hakkında verilen bilgiler19 ise ihtiyatla karşılanmış ve sıhhatleri bakı-

17 Ahzâb suresi, 39. ayet.
18 Mü’min suresi, 78. ayet.
19 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 226.

SIDK
Mer em suresi

54. ayet

.....................
A’râf suresi

68. ayet

......................
İsrâ suresi,

74. ayet

.........................
Nahl suresi

82. ayet

.......................
A’râf suresi

67. ayet

BULALIM

Peygamberlerin ortak özelliklerini, verilen ayetlerden hareketle bularak boşluklara yazınız.

NOT EDELİM

“İşte bu, kavmine karşı İbrahim’e 
verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediği-
miz kimselerin derecelerini yükseltiriz. 
Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahi-
bidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak ve 
(İshak’ın oğlu) Yakub’u da armağan ettik, 
hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce 
de Nuh’u ve onun soyundan Davud’u, 
Süleyman’ı, Eyyub’u, Yusuf’u, Musa’yı 
ve Harun’u doğru yola iletmiştik. Biz iyi 
davrananları işte böyle mükâfatlandırırız. 
Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas’ı da (doğru 
yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi. İs-
mail, Elyesa, Yunus ve Lût’u da (hidayete 
erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık“

(En’am suresi, 83-86.ayetler)
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mından bu konuda kesin delil sayılmamıştır. 
Bu sebeple peygamberleri bir sayı ile sınır-
landırmak doğru değildir. Gerçek olan şu ki 
en son peygamber olan Hz. Muhammed’den 
önce peygamber gönderilmeyen hiçbir toplu-
luk olmamıştır. Aralarında ayrım yapmadan 
bütün peygamberlere inanmak peygamberlere 
imanın gereğidir.20 Bu konuda bilinmesi gere-
kenler Kur’an’da verilenlerle sınırlıdır.

Kur’an’da yalnız 25 peygamberin ismi zik-
redilmiştir. Bunlardan on sekiz peygamberin 
ismi En’âm suresinde, diğerlerinin isimleri de 
muhtelif surelerde geçmektedir.

Bunlar; Âdem, İdris, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, 
İbrahim, İsmail, İshak, Yakub, Yusuf, Şuayb, 
Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyub, Zül-
kifl, Yûnus, İlyas, Elyesa‘, Zekeriyya, Yahya, İsa 
ve Muhammed’dir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de 
ismi geçtiği hâlde peygamber olup olmadıkları 
hakkında ihtilaf edilen üç isim daha vardır. On-
lar da Uzeyr, Lokman ve Zülkarneyn’dir. Ay-
rıca Kur’an-ı Kerim’de ismi geçmediği halde 
bazı hadislerde ve islam kaynaklarında isimleri 
geçen peygamberler de vardır. Hz. Adem’in 
oğlu olan ve kendisine 50 sahife verilen Hz. Şit 
gibi.

3. PEYGAMBERLİĞİN İSPATI: MUCİZE

Mucize, sözlükte âciz ve güçsüz bırakan, benzeri yapılamayan, harika olay anlamlarına gelir. Terim 
olarak ise peygamberlik iddiasında bulunan kişinin iddiasının doğruluğunu ispat için Allah’ın, onun eliyle 
yarattığı ve insanların benzerini getirmekten âciz kaldığı olağanüstü olay, diye tarif edilebilir. Tariften de 
anlaşıldığı gibi mucizenin asıl maksadı peygamberin nübüvvet davasını ispat edip doğrulamaktır. Dolayı-
sıyla bir olayın mucize olabilmesi için onun peygamberler tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Mucizeler hem peygamberlik hem de vahiyle alakalı olduğu için ona inanmak zorunludur.

20 Bakara suresi, 285. ayet.

BİLGİ KUTUSU

Ulü’l-azm peygamberler
 “Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin.” 

diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, 
İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Al-
lah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın 
bu (din), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah 
dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendi-
sine yöneleni de doğru yola iletir.”

(Şûrâ sûresi, 13. Ayet)

Peygamber Efendimiz ve yukarıdaki ayette isimleri 

sayılan Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa ve Hz. İsa Ulü’l-

azm peygamberler olarak bilinirler. Bu peygamberler, 

Hz. Peygamber’den sonra derece bakımından diğer 

peygamberlerden üstündürler. 

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Kur’an’da 21. surenin adı, Enbiyâ suresidir. Pe-

yamberlerden pek çoğunun adı zikredildiği ve 14 

tanesinin de kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır.

 Sizde bu sureyi meallerden okuyarak kıssaları 

anlatılan peygamberler hakkında bilgi edininiz.

Hz. Âdem Hz. Lût Hz. Yusuf Hz. Süleyman Hz. Elyesa

Hz. İdris Hz. İbrahim Hz. Şuayb Hz. Eyyub Hz. Zekeriyya

Hz. Nûh Hz. İsmail Hz. Musa Hz. Zülkifl Hz. Yahya

Hz. Hûd Hz. İshak Hz. Harun Hz. Yûnus Hz.İsa

Hz. Sâlih Hz. Yakub Hz. Davud Hz. İlyas Hz.Muhammed
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ٌ ِنَما اَنَا نَِذيٌر ُمِب ِ َو يَاُت ِعْنَد ا َوقَالُو لَْوَال ُاْنِزَل َعلَْيِه ٰايَاٌت ِمْن َرّبِِه ُقْل اِنَما اْالٰ
“Ona Rabbi’nden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi? derler. De ki: Mucizeler ancak 

Allah’ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”21

Kur’an-ı Kerim’de, mucize kavramı geçmeyip onun yerine daha çok, “ayet, beyyine, delil” gibi kelime-
ler kullanılmıştır. 

Peygamberlerin Allah tarafından elçi olarak gönderildiklerine inanmayan ve hakikate tamamen kapalı 
insanlar bulunduğu gibi bir türlü ikna olamayan iyi niyetli kimseler de bulunabilir. Peygamberler, işte bun-
ları ikna edip inandırmak için Allah’ın izniyle, insan aklının kavrayamayacağı birtakım olağanüstü olaylar 
gösterirler. “Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur.”22 ayetinde 
işaret edildiği gibi Allahın izni ve desteği olmadan hiçbir peygamber kendiliğinden mucize gösteremez. 
Aslında mucizeyi peygamberin elinde yaratan Allah Teâlâ’dır.

İslam âlimlerine göre bir olayın mucize ola-
bilmesi için şu özellikleri taşıması gerekir:

Mucize gerçekte Allah’ın fiilidir. “Peygambe-
rin mucizesi” denilmesi mecazi olup, mucizenin 
onun aracılığıyla olması veya onun doğruluğunu 
göstermesi sebebiyledir.

 Mucize, peygamberlikle görevlendirilen 
kişilerde meydana gelir. 

 Mucize, tabiat kanunlarına aykırı bir olay-
dır.

 Mucize, peygamberlik iddiasıyla birlikte 
bulunur. Peygamberlik iddiasından önce veya 
çok sonra olmaz. 

 Mucize, peygamberlerin isteğine uygun 
olur. “Dağı yerinden kaldıracağım.” diyen birisi-
nin denizi yarması mucize sayılamaz.

 Mucize bir inkâr ve yalanlama olayından 
sonra meydana gelirse daha tesirli olur.

 Mucize insanoğlunun benzerini ve dengini yapmaktan aciz kaldığı bir olay niteliğinde olmalıdır. 23

Allah her peygamberi yaşadığı zamanın koşullarına göre farklı mucizelerle desteklemiştir. Âlemlere rah-
met olarak gönderilen Peygamberimiz’e  diğer hissi mucizelerin yanı sıra kalıcı ve evrensel olarak verilen 
mucize ise bir hidayet ve rahmet kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’dir. Gerek üslubu ve gerekse içerdiği hikmet 
dolu evrensel mesajlarla Arap edebiyatının zirvede olduğu bir dönemde indirilmiş eşsiz bir mucizedir. 

“Ona Rabbin’den (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?, derler. De ki: Mucizeler ancak 
Allah’ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan Kitab’ı sana 
indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır.”24

21Ankebût suresi, 50. ayet.
22 Ra’d Suresi 35-42. ayet.
23 Kılavuz, A. Saim, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelâm’a Giriş, s. 148-149.
24 Ankebût suresi, 50-51. ayetler.

DEĞERLENDİRELİM

Kur’ân-ı Kerîm’de bazı peygamberlerin mucizele-

rinden bahsedilir. Siz de aşağıda verilen ayetleri meal-

lerden okuyarak bu mucizeler hakkında bilgi edininiz.

Hz. İbrahim’in Nemrûd tarafından ateşe atılması 

ateşin onu yakmaması; (Enbiyâ suresi, 58-69. ayetler)

Hz. Musa’nın elindeki asasını denize vurunca deni-

zin yarılması; (Şuarâ suresi, 61-66. ayetler)

Hz. İsa’nın Allah’ın izniyle ölüleri diriltmesi ve ça-

murdan kuş yapıp, uçurması; (Mâide suresi, 110. ayet)

Hz. İsa’nın havarilerin isteği üzerine gökten bir sofra 

indirmesi; (Mâide suresi, 114-115. ayetler)

Hz.Yakub’un, oğlu Hz. Yusuf’un gömleğini kör olan 

gözüne sürmesi sonucu gözlerinin açılması. (Yûsuf su-

resi, 92-96. ayetler)
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Diğer peygamberlerin mucizeleri tarihsel olup sa-
dece peygamberin yaşadığı dönemle sınırlı kalmışken 
Peygamberimiz’e verilen Kur’an mucizesi Kur’an’ın 
evrenselliği ve korunmuşluğu çerçevesinde kıyamete 
kadar devam edecek bir mucizedir. Nitekim Hz. Pey-
gamber buyurmuştur ki:

“Hiçbir peygamber yoktur ki insanların kendi-
sine inanmasına sebep olacak bir mucize verilmiş 
olmasın. Bana verilen mucize, Allah’ın bana vah-
yettiği Kur’an’dır. Bunun için kıyamet gününde ben, 
peygamberlerin en çok ümmetlisi olacağımı ümit 
etmekteyim.”25

Peygamberler eliyle meydana gelen mucize-
ler dışında bazı olağanüstü hâller de vardır. Bunlar 
kerâmet, irhâs, meûnet, istidrâc ve ihânettir.

Keramet: Sözlükte “değer, kıymet” anlamlarına 
gelen keramet, kavram olarak peygamberlik iddiası olmaksızın Allah’ın mümin ve veli kullarında ola-
ğanüstü bir hâlin meydana gelmesi demektir. Ancak her insanda meydana gelen bu tür olaylara keramet 
demek doğru değildir. Eğer bu hâl kendinde meydana gelen kişi sağlam bir imana ve salih amellere sahip 
değilse o harikulade hâl “istidrâc” adını alır. 

“Rabbi Meryem’e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriyya’yı da onun 
bakımı ile görevlendirdi. Zekeriyya, onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve ‘Ey 
Meryem, bu sana nereden geliyor?’ der. O da: ‘Bu, Allah tarafındandır. Allah, dilediğine sayısız rızık 
verir’ derdi.”26 ayetinde haber verildiği gibi Hz. Meryem’in  Allah tarafından indirilen yiyeceklerle de-
vamlı rızıklandırılması keramete örnek olarak verilebilir. 

Bir diğer keramet örneği de yine Kur’an’da anlatılan ve Ashâb-ı Kehf kıssası olarak bilenen olayda 
Allah Teâlâ’nın, inanan gençleri mağarada 309 yıl uyutup yeniden uyandırmasıdır.27

Mucize ile keramet arasındaki temel fark, mucizenin peygamberlerde kerametin ise peygamberler dışın-
daki veli insanlarda meydana gelmesidir.  

İrhas: Peygamberlikten önce peygamberlerde görülen ve daha sonra bu kimsenin peygamber olacağına 
delil sayılan olağanüstü olaydır. Hz. İsa’nın beşikte iken konuşması gibi.

Meunet: Yardım ve kolaylık anlamına gelen meunet, Allah’ın bir mümin kulunu büyük sıkıntı ve musi-
betlerden kolayca kurtarıp ona yardım etmesini ifade eder.

İstidrac: Kafir ve fâsık kişilerin kendi istek ve arzularına uygun olarak meydana gelen olağanüstü 
hâllerdir. 

İhânet: Kâfir ve fasık kişilerden arzu ve isteklerinin aksine olağanüstü bir olayın meydana gelmesidir. 
Örneğin yalancı peygamber Müseylemetü’l-Kezzab; tek gözü kör olan adama iyi olsun diye dua etmiş, 
bunun üzerine adamın sağlam olan gözü de kör olmuştur.

25 Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an, 1; Müslim, İman, 70.
26 Ali imran suresi 37. ayet.
27 Kehf suresi, 9-26. ayetler.

PAYLAŞALIM

“Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir 
kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulu-
nu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek 
kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah 
noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçek-
ten işitendir, görendir.”

(İsrâ suresi, 1. ayet)

Peygamberimiz’in en önemli mucizele-

rinden biri de isrâ ve mirac olayıdır. Kur’an-ı 

Kerim’de İsrâ sûresi’nin ilk ayetinde haber ve-

rilen bu olayla ilgili bilgi toplayarak arkadaşla-

rınızla paylaşınız. 
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4. PEYGAMBERLERE GÖNDERİLEN KİTAPLAR 

Yüce Allah’ın, insanlara hak yolu gösterip onlara emir ve yasaklarını bildirmek üzere peygamberlerine 
vahyettiği mesajları içeren yazılı belgeye “ilahi kitap” adı verilir. İlahi kitaplara Allah tarafından indirilmiş 
kitaplar anlamında “kütüb-i münzele” veya “semavi kitaplar” denilir. 

İslam Dini’nin temel iman esaslarından biri olan kitaplara iman, Allah’ın peygamberlerinden bir bölü-
müne kitap gönderdiğine inanıp bunların doğru ve gerçek olduğunu kabul etmek demektir. 

Kitaplara iman; temelde Allah’ın gönderdiği vahye, vahyin peygamberlerle devam ettiğine, en son mü-
kemmel biçimde Kur’an’la noktalandığına inanmayı ifade eder.

Yüce Allah’ın kelâm sıfatının bir tezahürü olan ilahi kitapların gönderiliş amacı, Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle ifade edilir:

َ الناِس فِيَما  ْ ِكَتاَب بِاْلَحّقِ لَِيْحُكَم بَ ْ َْنَزَل َمَعُهُم ا َن َو َن َوُمْنِذِر ِر َ ُمَبّشِ ّ ُ النِبِي ِحَدًة فََبَعَث ا اْخَتلَُفو فيِهَكاَن الناُس ُامًة َو
“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. 

İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak 
yolu gösteren kitapları da gönderdi.”28

İslam Dini, inananların yalnız Kur’an’a değil daha önce gönderilen ilahi kitapların hepsine iman etme-
lerini emretmiştir.

ِ ُهْم ُيوقُِنون ِخَر لذيَن ُيْؤِمُنوَن بَِما ُاْنِزَل اِلَْيَك َوَما ُاْنِزَل ِمْن قَْبلَِك َوبِاْالٰ َو
“Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes 

inanırlar.”29

İslam’da iman esaslarının her biri sebep-sonuç ilişkisiyle birbiriyle bağlantılı ve ilişkilidir. Dolayısıyla 
kitaplara iman da diğer iman esaslarından bağımsız düşünülemez. Allah’a inanmak bizi, Allah’ın insanlara 
yol gösterici olarak peygamberler gönderdiğini kabul etme sonucuna götürür. Peygamberlere iman da onla-
rın tebliğ ettikleri ilahi mesajları içeren kitapları kabul ve tasdik etmeyi gerektirir.

28 Bakara suresi, 213. ayet.
29 Bakara suresi, 4. ayet.

İLAHİ 
KİTAPLAR

Hz. Âdem
 10 sayfa

Hz. Musa
Tevrat

Hz. Şit
50 sayfa

Hz.Davud
Zebur

Hz. İdris
30 sayfa

Hz. İsa
İncil

Hz. İbrahim
10 sayfa

Hz. 
Muhammed

Kur’an

Suhuf Kitaplar
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İlahi kitaplar, farklı zamanlarda ve farklı toplumlara indirilmiş olsa da Allah’ın kelamı olmaları bakımın-
dan aralarında hiçbir fark yoktur. “Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin iz-
leri üzerine, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bu-
lunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.”30

ayetinde işaret edildiği gibi hepsi insanlığın kurtuluşu için birbirinin tamamlayıcısı ve doğrulayıcısı olarak 
gönderilmiştir.

Ilahi kitaplar hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklüğüne göre, suhuf (sahifeler) ve kitap olmak 
üzere olarak iki grupta değerlendirilir; birkaç sayfadan oluşmuş kitapçıklara suhuf ,suhufa göre daha hacim-
li ve kitap şeklinde olanlara ise kitap denmiştir.

Suhuf: Sahife (sayfa) kelimesinin çoğulu olan suhuf, küçük toplulukların ihtiyaçlarına cevap verebi-
lecek şekilde indirilmiştir. Ancak suhufların hiçbiri günümüze kadar ulaşmamıştır. Dolayısıyla bugün için 
elimizde onlara dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konuda Kur’an’da da ayrıntılı bir bilgi yoktur. Ancak, 
Kur’an’da sadece iki yerde Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya indirilmiş sayfalardan haber verilmektedir. 

ِْبٰرهيَم ال۪ذى َو ٰ َو ْ ُيَنبْا بَِما  ُصُحِف ُمو َ اَْم 
“Yoksa, Musa’nın ve ahdine vefa gösteren İbrahim’in sahifelerinde yazılı olanlar kendisine haber 

verilmedi mi?”31

“Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde de vardır.”32

Ebû Zer’den rivayet edilen bir zayıf hadise göre sayfalar şu peygamberlere indirilmiştir: 33

Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şît’e 50 sayfa, Hz. İdrîs’e 30 sayfa, Hz. İbrahim’e 10 sayfa.

Suhufa göre daha hacimli ve kitap şeklinde olan ilahi kitaplar ise Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an olmak 
üzere dört tanedir.

4.1. Tevrat

İlahi kitapların ilki Hz.Musa’ya gönderilen Tevrat’tır: “Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu 
hâlde Tevrat’ı indirdik.”34 Tevrat, İbranice’de “kanun, şeriat” anlamlarına gelir. 

Yahudiler Tevrat’a “Tora” derler. Tevrat, beş bölümden meydana gelmiştir: Tekvin (Yaratılış), Huruc 
(çıkış), Levililer, Sayılar ve Tesniye. Bugün elde mevcut bulunan Tevrat tahrif edilmiş olup ilahi kitap olma 
özelliğini yitirmiştir. Aslı İbranice olan Tevrat’ın orijinal metni yoktur. Günümüzde Tevrat olarak diğer 
dillere de çevrilen metin ise Talmut’tur.

Yahudiler ve Protestanlar Tevrat’ın (Talmut’un) İbranice nüshasına, Katolik ve Ortodokslar Yunanca 
nüshasına Samiriler ise Samirice nüshasına itibar ederler.

4.2. Zebur 

Hz. Davud’a indirilmiş ilahi kitabın adıdır. Kelime olarak “yazılı şey, mektup” anlamlarına gelen 
Zebur, ilâhî kitapların en küçüğüdür. Kur’an-ı Kerim’de üç yerde Zebur’un adı geçer: “Gerçekten biz, 
peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud’a da Zebur’u verdik.”35 Zebur, bugün Kitab-ı 
Mukaddes’in içinde “Mezmurlar” adı ile yer almaktadır. Günümüzde Yahudi sinagoglarında veya kiliseler-

30 Mâide suresi, 46. ayet.
31 Necm suresi, 36-37. ayetler.
32 A’lâ suresi, 18-19. ayetler.
33 Komisyon, TDV İlmihali, c. 1, (İman ve İbadetler), s. 97.
34 Mâide suresi, 44. ayet.
35 İsrâ suresi, 55. ayet.
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de söylenen ilahiler arasında Mezmurlar’a çokça rastlanır. Mevcut Zebur nüshaları birtakım edebî deyiş ve 
nasihatlerden oluşur.

4.3. İncil

Kelime olarak “müjde, talim ve öğretici” anlamına gelen İncil, Hz. İsa’ya indirilen ilahi kitabın adıdır. 
Kur’an İncil’i, Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Hz. İsa’ya indirilmiş bir hidayet ve öğüt kitabı olarak kabul 
eder:

“Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu 
İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı 
tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.”36

Hz. İsa’nın tebliğ ettiği hakikatler peygamberliği döneminde kaydedilememiş ve bu sebeple İncil, yazılı 
bir kitap hâline getirilmemiştir. Daha sonra havariler, vaaz ve mektuplarında Hz. İsa’nın hayatını ve sözlerini 
nakletmişlerdir. Nakledilen bu bilgiler doğrultusunda Hz.İsa’nın öğretilerini içeren pek çok İncil yazılmıştır. 
Dolayısıyla sonradan yazılan İnciller’e insan sözü karışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır. İncil 
yazarlarının hiçbiri Hz. İsa’yı görmemiştir.

Kur’an, önceki kitapların muhatapları tarafından nasıl tahrif edildiğini bize şu ayetle haber verir:

“Şimdi (ey müminler!) onların size inanacakla-
rını mı umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir züm-
re, Allah’ın kelamını işitirler de iyice anladıktan 
sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi… Elleriyle 
(bir) Kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığın-
da satmak için «Bu Allah katındandır.» diyenlere 
yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay 
haline onların! Ve kazandıklarından ötürü vay ha-
line onların!”37

Miladi 325 tarihinde toplanan İznik Konsili’nin 
kararıyla incelemeye tabi tutulan bu İnciller arasından bugünkü dört İncil seçilmiştir. Bunlar Matta, Mar-
kos, Luka ve Yuhanna İncilleri’dir. Ahd-i cedîd (Yeni Ahit) adı da verilen bu dört İncil, Hristiyan âleminin 
çoğunluğu tarafından kabul edilir. Bu İncillerde birbiriyle çelişkili ifadeler yer almaktadır

36 Mâide suresi, 46. ayet.
37 Bakara suresi, 75-79.  ayetler.

BİLGİ KUTUSU

Kur’an önceki ilahi kitapların asıllarını,
1. Tasdik etmekte

2. Tahrif edilmiş biçimlerinde bulunan yan-

lışları düzeltmekte 

3. Eksik yanlarını tamamlamakta

4. İlave ve eklemeleri iptal etmektedir.

BİLGİ KUTUSU

Barnaba İncili:
Dört İncil’den başka, Hristiyan âleminde gizli tutulmaya çalışılan ve okunması yasak sayılan kitaplar-

dan olan bir başka İncil daha vardır ki bu İncil, Barnaba İncili’dir. Barnaba, Hz. İsa’nın havarilerinden olup 
Markos’un amca oğludur. Bu İncil, V. asırda okunması yasak kitaplar listesine alınmıştır. Eserin bugün 
mevcut tek nüshası İtalyanca yazılmıştır ve Viyana Kütüphanesi’ndedir. İngilizce, Almanca ve Arapçaya çev-
rilmiş olan bu İncil’in özelliği, Kur’an’a çok yakın olması ve Peygamberimiz’in geleceğini müjdelemesidir.

Kılavuz, A. Saim,  Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelâm’a Giriş, s. 286
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4.4. Kur’an-ı Kerim

Kur’an sözlükte “Okumak, bir araya getirmek, 
toplamak” demektir. Kur’an, Allah tarafından Pey-
gamber Efendimize vahyedilmiş, mushaflara ya-
zılmış ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze 
kadar ulaşmış; okunmasıyla ibadet edilen, lafzı ve 
manasıyla muciz, en son ve evrensel mesajları içeren 
Allah’ın kelâmıdır.

Allah’ın insanlara gönderdiği vahyin son halkası 
olan Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’e Cebrâil ara-
cılığıyla ve vahiy yolu ile indirilmiştir. Miladi 610 
yılında Ramazan ayında Kadir gecesinde indirilme-
ye başlanmış ve yaklaşık 23 yılda tamamlanmıştır.

Kur’an bir kitap hâlinde toptan indirilmemiştir. Vahyin indiriliş süreci Peygamberimiz’in bütün pey-
gamberlik hayatına yayılmış ve böylelikle Kur’an’ın getirdiği evrensel ilkelerin toplum tarafından anla-
şılması ve uygulanmasının kolay olması sağlanmıştır. Kur’an’ın “tedricî” (peyderpey, parça parça) olarak 
indirilişi için ifade edilen bu özelliği, muhataplarının inanç ve davranış dünyalarının yaratılış amacına göre 
yeniden inşa edilmesinde büyük bir rol oynamıştır. Nitekim Kur’an’ın tedricî olarak indirilişindeki hikmet, 
bir ayette şöyle açıklanmıştır:

ِحَدًة َكٰذلَِك لُِنَثّبَِت بِه ُفَؤاَدَك َوَرتْلَناُه تَْرتِيال ُن ُجْملًَة َو ٰ َل َعلَْيِه اْلُقْر َوقَاَل الذيَن َكَفُرو لَْوَال ُنّزِ
“İnkâr edenler, ‘Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi?’ dediler. Biz onu se-

nin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça parça indirdik) ve onu tane tane (ayırarak) 
okuduk.”38

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın vahyettiği şekilde varlığını korumuş, hiçbir bozulma ve değişikliğe uğrama-
dan günümüze kadar gelmiş tek ilâhî kitaptır. “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz 
koruyacağız.”39 ayetiyle yüce Allah, insanlara Kur’an’ın ilâhî koruma altında bulunduğunu ve kıyamete 
kadar değişikliğe uğramadan kalacağını bildirmektedir.

Peygamberimiz henüz hayatta iken Kur’an, vahiy kâtipleri tarafından tamamıyla yazılmış ve hafız-
lar tarafından ezberlenmiştir. Fakat Hz. Peygamber yaşadığı sürece vahiy devam ettiğinden Kur’an’ın ta-
mamının bir kitap halinde toplanması mümkün olmamıştır. Peygamberimiz’in vefatından sonra ilk halife 
Hz. Ebû Bekir Dönemi’nde kurulan bir komisyon tarafından Kur’an nüshaları bir araya toplanarak kitap 
hâline getirilmiştir. Komisyona Zeyd b. Sabit başkanlık yapmıştır. İki kapak arasında kitap hâline getirilmiş 
Kur’an metnine mushaf denmiştir. Daha sonra İslam topraklarının geniş bir coğrafyaya yayılması sebebiy-
le, üçüncü halife Hz. Osman döneminde ortaya çıkan ihtiyaçtan dolayı bu ilk nüsha esas alınıp çoğaltılmış 
ve farklı İslam beldelerine gönderilmiştir.

Kur’an’ın nüzulü sırasında sahabilerin Kur’an’ı ezberleyip yazmaları ve halifelerin Kur’an’ın kitap 
hâline getirme konusundaki çalışmaları, ilahi irade istikametinde gelişmiş ve Kur’an’ın indirildiği şekliyle 
korunması sağlanmıştır. Bu, Kur’an’ı diğer semavi kitaplardan ayıran en önemli özelliktir. Zira daha öncede 
ifade edildiği gibi diğer kitaplar indikleri hâlleriyle korunamamış, muhatapları tarafından tahrif edilmiştir.

38 Furkân suresi, 32. ayet.
39 Hicr suresi, 9. ayet.

Peygamberler, insanlara dünya ve ahrette mutlu ve huzurlu olmanın 
yollarını gösteren rehberlerdir.

5. ÜNİTE

97



Kur’an bir hayat kitabıdır. Zira o, insan hayatının hiçbir alanını boş bırakmamış, tümüne yönelik hü-
kümler getirmiştir. Bu anlamda Kur’an, bir taraftan ilk muhatapları olan cahiliye insanlarının bozuk inanç 
ve itikatlarını düzeltip onları tek bir Allah inancına davet ederken diğer taraftan onların duygu, düşünce, 
inanç ve davranış dünyasını yeniden inşa etmiş bir hidayet kitabıdır. 

َ َْب فِيِه ُهًدى لِْلُمتق ِكَتاُب َال َر ْ ٰذلَِك ا
“O kitap (Kur’an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için 

bir yol göstericidir.”40

Kur’an-ı Kerim hem lafzı hem de manası itibariyle benzeri meydana getirilemeyecek eşsiz bir kitaptır. 
Yüce Allah inkârcıların Kur’an’ın benzeri on sure, hatta bir tek sure bile meydana getiremeyeceklerini bil-
dirmekte ve onlara Kur’an’da bir çok yerde meydan okumaktadır: 

َ ِ اِْن ُكْنُتْم َصاِدق ْدُعو ُشهََداَءُكْم ِمْن ُدوِن ا ٍ ِمْن ِمْثلِه َو وَر ُ ِ ٰ َعْبِدنَا فَْاُتو  ٍْب ِمما نَزْلَنا َع ِْن ُكْنُتْم ۪فى َر َو
“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun benze-

ri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah’tan başka şahitlerinizi (yardımcılarınızı) de 
çağırın.”41

Yukarıda da belirtildiği gibi bir hayat 
kitabı olan Kur’an, İnsan hayatını düze-
ne koymak için gönderilmiştir. Hedefi de 
insanların dünya ve ahirette mutlu olma-
sıdır.  Bu yüzden onun bütün buyrukları 
fert ve toplum hayatının sorunlarını gi-
derme, eksiklerini tamamlama, aksayan 
yönlerini düzeltme, ıslah edip geliştirme 
ve kemâle erdirmeye yöneliktir. Bu açı-
dan bakıldığında Kur’an’ın iki önemli 
özelliğinden bahsedilebilir:

1. Hidayet kitabı olması

2. Mu’ciz bir kelam olması

Kur’an, icaz yönüyle kendisinin Al-
lah kelamı olduğunu ispat edecek, böy-
lece kıyamete kadar bütün insanlığı hem 
kendine hem de Hz. Peygamber’e iman 
ve itaate çağıracaktır. Hidayet kitabı 
olması yönüyle de kıyamete kadar tüm 
insanlığa doğru yolu gösterip rehberlik 
edecektir.

Kur’an-ı Kerîm’de yer alan temel konular; iman, ahlâk, ibadet ve muamelat başlıkları altında toplanır. 
Kur’an-ı Kerîm insanlığa gönderilmiş son ilahi kitaptır. Bu sebeple kıyamete kadar toplumların ihtiyaç-
larına cevap verecek bireysel ve toplumsal ilişkileri düzenleyen evrensel prensip ve ilkeler ortaya koyar. 

40 Bakara suresi 2. ayet.
41 Bakara suresi, 23. ayet.

BİLGİ KUTUSU

Kur’ân-ı Kerîm’in özellikleri şunlardır
  Kaynağı Allah Teala’dır.
 Kur’an-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz’e indirilmiş 

son ilâhî kitaptır.

 Kur’an’ın okunması ibadettir. 

 Kur’an tüm insanlığa indirilmiştir. 

 Kur’an’ın hükümleri evrensel olup kıyamete kadar 

geçerlidir.

 Kur’an, mushaflarda yazılmıştır ve hiçbir değişiklik 

olmadan günümüze kadar gelmiştir.

 Kur’an’ın dili Arapça’dır.

 Kur’an tevatüren nakledilmiştir. 

 Kur’an Allah tarafından korunmaktadır.

 Kur’an topluca değil tedricen (bölüm bölüm) indiril-

miştir.

 Kur’an, Peygamberimiz’e verilen en büyük mucizedir.

 En çok ezberlenen kitaptır.
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Kur’an’ın ortaya koyduğu bu ilke ve prensiplerin bir kıs-
mı aynı zamanda diğer ilahi kitapların da vazettiği ortak 
ilahi mesajlardan oluşur. 

“Bu (Kur’an), Ümmü’l-kurâ (Mekke) ve çevresin-
dekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden 
öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır….”42 

 “….Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bu-
lunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara 
bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil’i verdik.”43 Ayet-
lerinde de haber verildiği gibi Allah’ın farklı zamanlarda 
farklı toplumlara, peygamberler aracılığıyla indirdiği 
ilahi kitapların her biri, kendinden önce indirilen kitabı 
doğrulayıcı ve tamamlayıcı olarak gönderilmiştir.  

“Vaktiyle biz, İsrailoğullarından: Yalnızca Allah’a 
kulluk edeceksiniz, ana-babaya, yakın akrabaya, ye-
timlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve 
«İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekâtı ve-
rin» diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna, yüz 
çevirerek dönüp gittiniz. (Ey İsrailoğulları!) Birbirini-
zin kanını dökmeyeceğinize, birbirinizi yurtlarınızdan 
çıkarmayacağınıza dair sizden söz almıştık. Her şeyi 
görerek sonunda bunları kabul etmiştiniz.”44  Ayetlerinde İsrâiloğullarının sorumlu tutuldukları bazı 
emir ve yasaklar sayılmakta ve Allâh’ın onlardan bunları yerine getireceklerine dair söz aldığı haber veril-
mektedir.

Allâh’ın Hz. Mûsâ (as) aracılığıyla İsrâiloğullarına bildirdiği ifade edilen bu emirler Kitâb-ı Mukaddes’te, 
şöyle sıralanır:

• Allah’tan başka ilahların olmayacak. 

• Kendin için oyma put yapmayacaksın. 

• Allah’ın ismini boş yere anmayacaksın. 

• Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. 

• Babana ve anana hürmet edeceksin. 

• Adam öldürmeyeceksin. 

• Zina etmeyeceksin. 

• Çalmayacaksın. 

• Yalan şahitliği yapmayacaksın. 

• Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. 45

42 En’âm sûresi, 92. âyet
43 Mâide sûresi, 46. âyet.
44 Bakara sûresi, 83, 84. âyetler
45 Kitabı Mukaddes, Çıkış, 20

DÜŞÜNELİM

Ilahi Kitapların hepsinin üzerinde durdukları 

en önemli konu Tevhid inancıdır. 

Tevrat’ta bu konuda: “Dinle ey israil! 

Allah’ımız Rab, bir olan Rab’dır ve Allah’ın olan 

Rabbi bütün yüreğinle bütün canınla ve bütün 

kuvvetinle seveceksin…” denmektedir. 

(Tesniye, 6, 4-7 )  

Yahudiliğe göre Tanrı, her şeyi yaratan ve 

hükmeden yüce bir varlıktır. O, ezeli ve ebedidir. 

Onun eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

BİLGİ KUTUSU

Kur’ân’ın Ana Konuları;
İman
İbadet
Ahlâk

Muamelât
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Yukarıda sayılan on emrin cumartesi yasağı dışında kalanları, başta Kur’an olmak üzere diğer ilahi ki-
tapların bozulmamış asıllarında var olan ortak buyruklardır. Dolayısıyla bütün Müslümanlar Kur’an’da bu 
emir ve yasaklarla sorumlu tutulmuşlardır.46  

5. HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V.) PEYGAMBERLİK ÖZELLİKLERİ

5.1. Mesajının Evrenselliği

Hz. Muhammed’den önce gönderilen peygamberler ve tebliğ ettikleri mesajlar belirli bir zamanda ve 
sınırlı bir coğrafyada yaşayan toplumlarla sınırlı kalmıştır. Hz. Muhammed ise tüm insanlığa gönderilmiş-
tir. Hz. Peygamber’in mesajının evrenselliği, hem onun son peygamber oluşunu hem de tebliğ ettiği dinin 
hükümlerinin, tüm insanları kapsamasını ifade etmektedir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen47 Hz. Peygamber’in tüm insanlara gönderilmiş bir peygamber oldu-
ğu, Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette haber verilmektedir:

ْالَْرِض َال اِٰلَه اِال ُهَو ُيْح۪يي ُيِميُت ِت َو ِ اِلَْيُكْم َجميًعا ال۪ذى لَُه ُمْلُك السٰمَو ى َرُسوُل ا َا الناُس اِّن۪ ُقْل يَا اَ
“De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim. 

Ondan başka ilah yoktur: O diriltir ve öldürür ...”48

“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu 
bunu bilmezler.””49

Gerek bu ayetler ve gerekse konuyla ilgili diğer ayetler, bir taraftan İslam’ın cihanşümul bir din olduğu-
nu ilan ederken bir taraftan da Hz. Peygamber’in davetinin evrenselliğini ortaya koymaktadır. Ondan sonra 
artık yeni bir peygamber gelmeyecektir. Dolayısıyla onun tebliğ ettiği İslam Dini’nin hükümleri, kıyamete 
kadar geçerliliğini koruyacak ve her dönemde insanların ihtiyaçlarına cevap verecek niteliktedir.

46 İsrâ sûresi, 23-39. Âyetler;  En>âm sûresi, 151-153.ayetler
47 Bk. Enbiyâ suresi,107. ayet.
48 A’râf suresi, 158. ayet.
49 Sebe suresi, 28. ayet.
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Bu evrensel niteliklerle beraber Peygamberimiz’in mesajının pratiğe dökülmüş ifadesi olan sünnet, fert 
ve toplumun sosyal ve kültürel farklılıklarını, imkân ve şartlarını, örf ve âdetlerini de gözeterek hayatı dü-
zenleyen prensipler ortaya koymuştur.

Hz. Peygamber, bütün hayatı boyunca söz ve davranışları ile 
Kur’an’da bildirilen hakikatlerin yaşayan canlı bir örneği olmuş-
tur. O, insanların kendi elleriyle yaptıkları putlara tapacak kadar 
hakikatten uzaklaştığı bir dönemde gönderilmiştir. Kendisine 
yüklenen bu ağır mesuliyetin bilinciyle bütün hayatını ümmeti-
ne adamış bir peygamberdir. Öyle ki her türlü baskı, işkence ve 
zorluğa rağmen davasından dönmemiş, kendisine tâbi olanları 
tevhid inancı etrafında toplayarak tüm inananları kardeş olarak 
ilan edip tarihte “ümmet” olma bilincini yerleştirmiş müstesna 
bir peygamberdir.

5.2. İnsanlığa Örnekliği

Bütün peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını onun kullarına ulaştırmak ve onlara doğru yolu gös-
termekle görevlendirilmiş hidayet elçileridir. Hz. Peygamber de Allah’ın kendisine verdiği bu kutsal görevi 
eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Kur’an’î ilke ve prensipler ışığında bir hayat süren Peygamberimiz, 
biz Müslümanlar için de en güzel örnek olmuştur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: 

ً َ َكث ِخَر َوَذَכَر ا ْلَيْوَم اْالٰ َ َو ٌ َحَسَنٌة لَِمْن َكاَن يَْرُجو ا ِ ُاْسَو َُكْم ۪فى َرُسوِل ا لََقْد َكاَن 
“Ant olsun ki Resulullah; sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok 

zikredenler için güzel bir örnektir.”50

50 Ahzâb suresi, 21. ayet.

DEĞERLENDİRELİM

Peygamber Efendimiz, hicretin 10. yılında okuduğu Veda Hutbesi’nde, toplum hayatının her alanını 

kapsayan birçok evrensel prensip getirmiştir. Onlardan bazıları şunlardır:

 İnsanların can, mal ve namusları kutsaldır, onlara dokunulamaz.

 Cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır. 

 Faiz’in her türlüsü haramdır.

 Kan davası gütmek haramdır.

 Emanetler yerlerine verilmelidir. Emanete hıyanet edilmemelidir.

 Kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin de kadınlar üzerinde karşılıklı hak ve sorumlulukları vardır. 

 Kadınlar Allah’ın emanetidirler, onlara iyi muamele edilmelidir.

 Hem kadın hem de erkeklere zina haramdır, şiddetle kaçınılmalıdır.

 Bütün Müslümanlar kardeştir. 

 Her türlü sınıf farkları ve ayrıcalıklar kaldırılmıştır. Allah’a karşı iyi bir kul olmak dışında hiçbir üstün-

lük ölçüsü yoktur.

 Hiçbir kimseye zulmedilemez, kimsenin malı haksız yere yenemez.

Hat yazısı: Muhammed (a.s.)
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Bu ayet, bizlere nübüvvetin bir “örneklik” 
müessesesi olduğunu işaret etmekte ve aynı 
zamanda peygamberlerin gönderiliş amacını 
da açıklamaktadır. Zira kitaplar insanın rehberi 
olabilir fakat örneği olamazlar. Örnek alınacak 
şeyin kendi cinsinden olması bir zorunluluk-
tur. Onun için Kur’an, inananlara başta Pey-
gamberimiz olmak üzere bütün peygamberleri, 
İslam’ın öngördüğü olgun ve kâmil insan mo-
deli olarak örnek almayı emretmektedir.

Kur’an’ın indiriliş sürecine şahitlik eden 
ve Hz. Peygamber’in bu anlamda yetiştirdiği 
ilk nesil olan sahabe, İslam Dini’ni bir bütün 
olarak hem Kur’an-ı Kerim’den hem de Hz. 
Peygamber’in hayatındaki uygulamalarından 
öğrenmişlerdir. Böylece bu seçkin insanların 
her biri onun rehberliğinde ve örnekliğinde 
Cahiliye insanından altın nesle dönüşmüş ve 
insanlık âlemine saadet asrını yaşatmışlardır.

Güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildi-
ğini bildiren Peygamberimiz, hem peygamber-
likten önce hem de peygamberliği esnasında 
yüksek ahlaki vasıflara sahip bir insandı. “Ve 
sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.”51 ayetini 
Hz. Aişe validemizin: “Siz hiç Kur’an okumu-
yor musunuz? Onun ahlakı Kur’an ahlakıdır.”52 
sözüyle birlikte değerlendirdiğimizde onun sa-
hip olduğu yüksek ahlaki erdemlerin kaynağını 
daha iyi anlayabiliriz.

Peygamberimiz hayatının her anını kulluk 
bilinciyle yaşamış ve bizlere de Allah’a nasıl 
kul olabileceğimizi yaşayarak göstermiştir. O, 
ibadetler hususunda son derece hassas idi. En 
zor şartlarda bile ibadetlerini ihmal etmez, her 
zaman Allah’a karşı kulluk vazifesini yerine 
getirmeye gayret ederdi. Öyle ki bir gece ibadet 
için kalktığı zaman eşi Hz. Aişe, “Ey Allah’ın 
Resulü! Geçmiş ve gelecek günahların bağış-
landığı hâlde niçin böyle yapıyorsun?” diye 
sorunca Peygamber Efendimiz de bu soruya: 
“Ben, beni böyle yapan Rabb’ime çok şükreden 
bir kul olmayayım mı?” diye cevap vermişti. 
51 Kalem suresi, 4. ayet.
52 Müslim, Müsâfirûn,139; Tirmizî, Birr, 69.

BİLGİ KUTUSU

Hz. Peygamber’in Kur’an karşısındaki tutumu 
şu idi:

 Onu insanlara duyurmak (Tebliğ)
 Anlaşılmayan hususları açıklamak ve yo-

rumlamak (Tebyin)
 Ayetlerin hükümlerini hayatında tatbik ve 

icra etmek (Temsil)
 Kur’an’ın hüküm koymadığı hususlarda 

Allah’ın denetiminde hüküm koymak. (Teşri’)

DÜŞÜNELİM

Hazreti Peygamber’i örnek almak, onun haya-

tından kendimize davranış modelleri çıkarıp sahip 

olduğu ahlaki faziletleri hayatımıza taşımak de-

mektir. Bu da insani ilişkilerde onun gibi adaletli, 

onun gibi merhametli, onun gibi dürüst olmayı ge-

rektirir. Kuşkusuz ona tâbi olmak, ancak onu ger-

çek anlamda tanıyıp öğretilerini anlamak, sonra da 

hayatımızda o prensipleri uygulamakla mümkün 

olacaktır. Kur’an Peygamberimiz’e tâbi olanların, 

Allah’ın rızasını ve mağfiretini kazanacaklarını şöy-

le haber vermektedir:

 ُ ا ُيْحِبْبُكُم  فَاتِبُعو۪نى   َ ا ُتِحبوَن  ُكْنُتْم  اِْن  ُقْل 
ُ َغُفوٌر َرحيٌم َُكْم ُذُنوبَُكْم َو َْغِفْر  َو

“(Resûlüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyor-
sanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve 
günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece ba-
ğışlayıcı ve esirgeyicidir.”

(Âl-i İmrân suresi, 31 .ayet)
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“O vakit Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak dav-
randın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz, 
etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlan-
maları için dua et….”53  Ayetinde de belirtildiği gibi o insanlara 
karşı  çok merhametli ve son derece şefkatliydi. Onun merhameti, 
aralarında bir ayrım göstermeksizin tüm insanlara ve hatta bütün 
mahlukata yönelikti. Öyle ki müşriklerin baskı ve işkencelerinin 
en yoğun olduğu dönemlerde kendisinden müşriklere beddua etmesini isteyenlere: “Ben dünyaya beddua 
etmek için değil sadece rahmet olarak gönderildim.”  diyerek karşılık vermiştir. 

Hz. Peygamberimiz ümmetine karşı son derece düşkün biriydi. Onların herhangi bir sıkıntıya düşmele-
rine gönlü asla razı olmazdı.  “Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa elinin değdiği her 
saç teline karşılık bir sevap alır.”  buyurarak hayatının her döneminde yetimlerin ve öksüzlerin en büyük 
destekçisi ve dayanağı olmuştur. 

Hz.Peygamberimiz âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. O, söz ve davranışlarıyla 
tebliğ ettiği dinin prensiplerini müminlere açıklamış ve kendisine verilen elçilik görevini yerine getirmiştir. 
Unutulmamalıdır ki onun örnekliği yemesi, içmesi, giyinmesi gibi bir takım beşerî tercihleri ile değil dini 
yaşamada ve Allah rızasını kazanmada ortaya koy-
duğu davranış ve sözleri ile ilgilidir. 

Hz. Peygamberimiz; kibir, gösteriş ve israftan 
uzak durur, Allah’ın verdiği nimetlere kanaat ederek 
şükreder ve elindekileri başkalarıyla paylaşmaktan 
mutluluk duyardı. Bütün bu özellikleriyle o, bizler 
için güzel ahlak örneği olmuştur. Bu nedenle bizler 
söz ve davranışlarımızda, insanlarla ilişkilerimizde 
Peygamberimiz’in güzel ahlakını kendimize örnek 
almalı ve onun gibi yaşamaya çalışmalıyız. 

5.3. Son Peygamber Oluşu

Peygamberlik Hz. Muhammed’in şahsiyetinde kemale ermiştir. Bu sebeple Peygamberimiz, tüm insan-
lığa gönderilmiş nübüvvet halkasının son temsilcisidir. Ondan sonra artık bir peygamber gelmeyeceği hem 
Kur’an’da hem de hadislerde haber verilmektedir. Bu özelliğinden dolayı Kur’an’da, Hz. Peygamber’den 
peygamberlerin sonuncusu anlamında “Hâtemü’l-nebiyyîn” diye bahsedilerek şöyle buyurulur:

ٍء َعليًما ْ َ ُ بُِكّلِ  َ َوَكاَن ا ّ ِ َوَخاتََم النِب ِكْن َرُسوَل ا ٰ ُِكْم َو َما َكاَن ُمَحمٌد اَبَا اََحٍد ِمْن ِرَجا
“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resulü ve pey-

gamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”54

Peygamberlerin sonuncusu olmak şerefiyle mümtaz kılınan Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği din de 
Allah’ın insanlık âlemi için seçtiği mükemmel bir hayat nizamıdır. Böylece Allah, insanlık için seçip ke-
male erdirdiği dini, yine yaratılmışların en hayırlısı olan, yüce bir ahlakla donattığı mükemmel insan Hz. 
Peygamber’le nihayete erdirmiştir:

53 Al-i İmran suresi, 159. ayet.
54 Ahzâb suresi, 40. ayet.

YORUMLAYALIM

Hazreti Ömer’in bir umresine şahit olan Âbis İbni 

Rebîa, bir taşa karşı gösterilen saygıyı onun şöyle 

sorguladığını nakletmektedir: “Ben Hazreti Ömer’i 

(ra) Haceru’l-Esved’i öperken gördüm. Onu hem 

öptü hem de: ‘Biliyorum ki sen bir taşsın, ne bir fay-

dan ne de zararın vardır. Ben Resûlullah’ı (sas) seni 

öperken görmeseydim asla öpmezdim.’ dedi.” 

(Buharî, Hacc 50, 57, 60; Müslim Hacc, 248, 

120; Muvatta, Hacc 36)

TARTIŞALIM

Örnek almak ve taklit etmek 

arasında ne fark vardır?

Arkadaşlarınızla tartışınız

5. ÜNİTE

103



َُكُم اْالِْسَالَم ِديًنا  ِ َوَرضيُت  َْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَم َُكْم ِديَنُكْم َو اَْلَيْوَم اَْكَمْلُت 
“Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı 

beğendim.”55

Hz. Peygamber de bir hadisinde son peygamber oluşunu şöyle ifade etmektedir:

“Benimle diğer peygamberlerin durumu, tıpkı şuna benzer: Bir kişi, bir ev yaptırmış ve binayı ta-
mamlayıp süslemiş de yalnız bir tuğlası eksik kalmış. Bu vaziyette halk binaya girerek gezmeye başlar 
ve hayret ederek “Şu bir tuğlanın yeri boş olmasaydı!” derler. İşte ben o tuğlayım, ben peygamberlerin 
sonuncusuyum.”56

6. PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMANIN
İNSANA KAZANDIRDIKLARI

İlahi kitaplar, yeryüzünde adalet ve kardeşlik temeli üzerinde 
kurulacak ilahi düzenin nasıl gerçekleştirileceğini insanlığa göste-
ren talimat, emir ve yasaklar toplamıdır. Dolayısıyla onlar insanla-
ra hayatı öğreten birer kılavuz, peygamberler ise bu kitapların ete 
kemiğe bürünmüş yaşayan birer örnekleridir. Buradan hareketle 
peygamberlere ve kitaplara imanın insana kazandırdıklarını şöyle 
maddeleştirebiliriz:

 Peygamberler ve ilahi kitaplar insana, öncelikle kendi varo-
luş nedenini öğretip kendisiyle kâinat, eşya ve varlıklar arasında 
sağlıklı bir iletişim kurmasını sağlamışlardır. Böylece insana dün-
ya ve ahirette mutlu olabilmenin yollarını göstermişlerdir.

 Ilahi kitaplar,  insan hayatını en mükemmel biçimde düzen-
leyecek inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, yapılması ya da yapıl-
maması gereken davranışları, güzel ahlak ilkelerini, toplumsal ha-
yatı düzenleyecek temel ilke ve kuralları ihtiva eder. Bu nedenle 
kitaplara inanmak, insanın inanç ve düşünce dünyasını, bireysel ve 
toplumsal hayatını Kitab’ın öngördüğü biçimde yönlendirmesini ve 
düzenlemesini sağlar.

 Peygamberler tebliğ ettikleri ilahi kitaplarla haksızlık, zulüm ve adaletsizliğin kararttığı dünyayı ilahi 
vahyin nuruyla aydınlatıp insanlar arasında sevgi, kardeşlik, barış ve adalete dayalı bir düzenin kurulmasını 
sağlamışlardır. 

 Peygamberler, Allah’a kul olma yollarını yaşayarak göstermiş model insanlardır. Onlar biliyorlardı ki 
insanlara bir davranış kazandırmanın yolu anlatmaktan değil yaşamaktan geçer. Bu yüzden de onlar yaşan-
tılarıyla ve davranışlarıyla herkes için örnek olmuşlardır. 

55 Mâide suresi, 3. ayet.
56 Buhârî, Menâkıb, 18; Müslim, Fezâil, 23.
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OKUMA METNİ

VEDA HUTBESİ

“Ey insanlar! “ Sözümü iyi dinleyiniz! Biliyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir 
daha buluşamayacağım.

“İnsanlar! bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu 
şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınızda öyle mukad-
destir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

“Ashabım! Muhakkak Rabbiniz’e kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sor-
guya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu 
vurmayınız!Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulu-
nan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

“Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin.Biliniz ki faizin her 
çeşidi kaldırılmıştır.Allah böyle hükmetmiştir.İlk kaldırdığım faiz de Abdulmuttalib’in oğlu (am-
cam) Abbas’ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız.

“Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır.
Cahiliye Devri’nde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır.Kaldırdığım ilk kan davası 
Abdulmuttalib’in torunu İlyas bin Rabia’nın kan davasıdır.

“Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini 
kesmiştir.Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsınız bu da onu memnun ede-
cektir.Dinimizi korumak için bunlardan da sakınınız.

“Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsi-
ye ederim.Siz kadınları Allahın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın 
emri ile helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı 
vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığı-
nız kimseleri izniniz olmadıkça evinize almamalarıdır.Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir 
kimseyi evinize alırsa Allah size onları yataklarınla yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe 
dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete 
göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.

“Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsı-
nız. O emanetler Allah’ın kitabı Kur an-ı Kerim ve Peygamberi’nin sünnetidir.

“Müminler! “Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslüman’ın kardeşidir ve 
böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslüman kardeşinin kanı da malı da helal olmaz.
Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.

“Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir.Her insanın mirastan hissesi ay-
rılmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur.Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise ona aittir.
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Zina eden kimse için mahrumiyet vardır.Babasından başkasına ait soy iddia eden soysuz yahut 
efendisinden başkasına intisaba kalkan köle Allah’ın meleklerinin ve bütün insanların lanetine 
uğrasın.Cenab-ı hakk bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder.

“Ey insanlar! “Rabbiniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız. Adem ise 
topraktandır.Arap’ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi 
kırmızı tenlinin siyah üzerine siyahında kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.Üstünlük 
ancak takvada, Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız ondan en çok kor-
kanınızdır. “Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allahın kitabı ile 
idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba 
oğlunun suçu üzerine oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi 
kesinlikle yapmayacaksınız:Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız.Allah’ın haram ve doku-
nulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz.Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar “la ilahe 
illallah” deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum.Onlar bunu söyledikleri zaman 
kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah’a aittir.

“İnsanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle de-
diler: “Allah’ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz,bize vasiyet ve nasihat-
te bulundunuz,diye şehadet ederiz”.Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz şehadet parmağını 
kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu;

“Şahid ol ya Rab! Şahid ol ya Rab! Şahid ol ya Rab!”
http://www.vedahutbesi.gen.tr/

Mescid-i Nebi
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DEĞERLENDİRME SORULARI

      A.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

C
ev

ap
la

ya
lım

1. Peygamberlere neden ihtiyaç duyulur?

2. Peygamberlere indirilen ilahi kitapların isimlerini yazarak kısaca bilgi veriniz?

3. Kur’an’ı Kerim’in özelliklerini yazınız.

4. Peygamberlerin özelliklerini açıklayınız.

5. Peygamberlere ve kitaplara imanın insana kazandırdıkları nelerdir?

      B.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden değildir?

A) Emanet  B) Fetanet  C) Kelam  D) İsmet

   

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da adı geçen peygamberlerden değildir?

A) Elyasa  B) Zekeriyya  C) Musa  D) Şit

 

3. Aşağıdakilerden hangisi peygamber adlarının en çok geçtiği suredir?

A) Enfal  B) Araf   C) En’âm  D) Bakara

 

4. Aşağıdakilerden hangisi mucize kavramı yerine kullanılan kelimelerden değildir?

A) Keramet  B) Beyyine  C) Delil   D) Ayet

4. Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Hz. İdris -10 sayfa

B) Hz. İbrahim -30 sayfa

C) Hz. Şit -50 sayfa

D) Hz. Adem -20 sayfa
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      C.  Aşağıdaki cümleleri soldaki kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız.

B
oş

lu
kl

ar
ı d

ol
du

ra
lım

İrhas 
Sıdk 

Mucize 
Resul 
Zebûr

Allah’ın yeni bir kitap ve şeriatla insanlara emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdi-
ği peygambere ……………..….  denir.

Peygamberlerin söz ve davranışlarında doğru ve dürüst olmalarını ifade eden sıfata 
……………….. denir.

Allah’ın, peygamberler eliyle yarattığı ve insanların benzerini getirmekten aciz kaldığı 
olaya ……………… denir.

……….Hz. Davud’a indirilmiş ilahi kitabın adıdır. Kelime olarak “yazılı şey, mektup” 
anlamlarına gelir.

……….….. peygamberlikten önce peygamberlerde görülen ve daha sonra bu kimsenin 
peygamber olacağına delil sayılan olağanüstü olaydır.

      D. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 

Yanlış mı?

(Y)

Doğru mu?

(D)

Kur’an’da kırk peygamberin ismi geçmektedir.

Peygamberlerden yalnız birine iman etmemek, tümünü inkâr etmek gibidir.

İsmet; peygamberlerin akıllı, zeki ve anlayışlı olmaları demektir.
Keramet, Allah’ın mümin ve veli kullarında olağanüstü bir hâlin meydana gelmesi 
demektir.
Kur’an’ın ana konuları; iman, ibadet ve ahlaktan oluşur.
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AHİRETE İMAN

6. ÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yaptıklarının karşılığını ahirette göreceğine inanan birisiyle böylesi bir inancı taşımayan birisini sosyal ilişki-

leri ve davranışları bakımından karşılaştırınız.

2. Ahiret inancının kültürümüzdeki karşılıklarını görebilmek için ahiretle ilgili atasözlerini ve deyimleri araştırınız.

3. Kıyamet, ba’s, haşr, mizan, a’râf, berzah, sırat kavramlarını araştırınız.

4. Kur’an’daki Cennet ve Cehennem tasvirleriyle ilgili birkaç ayet okuyunuz.

5. Çok sevdiği bir yakınını kaybeden insanın ahiret inancı yoksa ölüm karşısında neler hissedebileceğini tartışınız.
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1. DÜNYA HAYATI VE AHİRETİN GEREKLİLİĞİ

Ahiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir. 
Terim olarak ahiret, kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ebedî 
hayata denilir. Ahirete iman, iman esaslarından olup genellikle 
Kur’an’da “el-yevmü’l-âhir” (son gün) şeklinde, Allah’a imanla 
yan yana ve diğer inanç esaslarından daha fazla zikredilmiştir. Bu 
da ahiret inancının iman esasları arasında çok önemli yeri olduğu-
nu göstermektedir.

Kur’an’da ahiret hayatı farklı isimlerle de anılır: El-yevmü’l-âhir 
(son gün, ahiret günü), yevmü’l-ba’s (diriliş günü), yevmü’l-kıyâme 
(kıyamet günü), yevmü’d-dîn (ceza ve mükâfat günü), yevmü’l-
hisâb (hesap günü), yevmü’t-telâk (kavuşma günü), yevmü’l-hasre 
(hasret ve pişmanlık günü).

İslam Dini’nde dünya hayatına nasıl bakılması gerektiği ve 
ahiret hayatına iman, birbiriyle dengeli bir şekilde anlaşılmak 
durumundadır. Kur’an’da dünya hayatının geçici olduğu belir-
tilmekte, ahiret hayatının ise ebedî olduğu sıkça vurgulanmak-
tadır. Bizlerden dünya hayatının geçici zevklerine kanmamamız 
istenmekte, ebedî olan ahiret hayatını hesaba katan bir anlayışla 
yaşamamız ısrarla tavsiye edilmektedir.

“Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değil-
dir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki 
daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz?”1

“Dediler ki: ‘Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölü-
rüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder.’ Bu hususta on-
ların hiçbir bilgisi de yoktur. Onlar sadece zanna göre hüküm 
veriyorlar.”2

“Hayat, şu dünya hayatımızdan ibarettir. (Kimimiz) ölürüz, (kimimiz) yaşarız; bir daha diriltile-
cek de değiliz.”3

“Onlar, ‘Hayat ancak bu dünyadaki 
hayatımızdan ibarettir; biz, bir daha da 
diriltilecek değiliz.’ demişlerdi. Rablerinin 
huzuruna getirildikleri zaman sen onları 
bir görsen! Allah ‘Bu (yeniden dirilme ola-
yı), hak değil miymiş?’ diyecek. Onlar da 
‘Rabbimiz’e ant olsun ki evet!’ diyecekler. 
Allah da ‘Öyle ise inkâr ettiğinizden dolayı azabı tadın!’ diyecek.”4

1 En’âm suresi, 32. ayet.
2 Câsiye suresi, 24. ayet.
3 Mü’minûn suresi, 37. ayet.
4 En’âm suresi, 29-30. ayetler.

BİLGİ KUTUSU

Kur’an’da hayat kavramı hem dünya ve hem de 

ahiret hayatını ifade etmek için ortak kullanılır. Hayatı 

sadece “dünya hayatı” olarak gören ve “ahiret hayatı”nı 

yok sayan anlayış Kur’ân’da reddedilmektedir. 
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Kur’an’da ahiret hayatına nispetle 
dünya hayatının geçiciliğine işaret eden 
pek çok ayetin yanında hem dünyanın 
hem de insanın belli amaçlar doğrultu-
sunda yaratıldığı belirtilmektedir. Fanilik 
vurgusuna rağmen bu dünya hayatı öyle-
sine, iş olsun diye yaratılmamıştır. İnsan 
da bu dünya hayatında yesin, içsin, eğ-
lensin, amaçsızca yaşasın, sonunda ölüp 
gitsin ve yok olsun diye yaratılmamıştır. 
Nitekim bu konuda şu ayetler çok açık 
bilgiler sunmaktadır:

“Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.”5

“Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı 
sanıyorsunuz?”6

Dünyanın ve insanın yaratılış gayeleri olduğuna göre bu yaratılışın anlamı ve amacı nedir? İnsan için en 
başta cevaplanması gereken temel soru budur. 

Kur’an’a göre dünya hayatının en önemli özelliği insan için bir imtihan oluşudur. Bu özellik bir ayette 
şöyle açıklanır:

 “O hem ölümü, hem de hayatı yaratmıştır ki sizi sınamaya tâbi tutsun (ve böylece) davranış yö-
nünden hanginiz daha iyidir (onu göstersin). O üstündür, bağışlayandır.”7

İslam’a göre, insan için dünya hayatı ahiretin tarlası gibidir. Zira insan, dünya hayatında yapıp ettikleri-
nin karşılığını ahiret hayatında görecektir. Bir anlamda burada ekilenler ahirette iyi-kötü, hayır-şer, cennet-
cehennem şeklinde ürün olarak karşımıza çıkacaktır:

“Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan ‘Ne 
oluyor buna!’ dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbin’in ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır. O 
gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler. Kim 
zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”8

Dünya hayatının bir diğer amacı, insanın yaratıcısını tanıyıp kulluk bilinciyle yaşamasıdır: 

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler (beni tanıyıp, kulluk etsinler) diye 
yarattım.”9

Dünya hayatının nihai amacı ahiret hayatını kazanmak olmalıdır. Çünkü Kur’an’ın bildirdiği gibi dünya 
hayatı geçicidir. Asıl hayat, ebedî olan ahiret hayatıdır. Bir ayette şöyle buyurulur:

“Bu dünya hayatı (tek başına) geçici zevkler ve oyalanmadan başka bir şey değildir ahiret yurduna 
gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi!”10

5 Duhân suresi, 38. ayet.
6 Mü’minûn suresi, 115. ayet.
7 Mülk suresi, 2. ayet.
8 Zilzâl suresi, 1-8. ayetler.
9 Zâriyât suresi, 56. ayet.
10 Ankebût suresi, 64. ayet.

   ayısız gök cismi arasında yaşam için ggerrekkli şşarrtlaarınn
dünyamızda bir araya getirilmiş olması,  hayyattın ammaççsıız 
olmadığını gösterir.
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Sonuçta dünya hayatı geçici olmasına rağmen insan için, sonsuz ahiret hayatını kazandıracak büyük bir 
fırsattır. 

Ahiret hayatı olmazsa dünya hayatı anlamını kaybeder!

Ahiret âlemi yoksa veya hayat bu dünya hayatından ibaretse hayat anlamını yitirecektir. Hayat, dünya, 
varlık, bilgi, sevgi, saygı hemen her şey anlamsız hâle gelecektir. Vicdanımızı tatmin eden anlamlı, makul, 
tutarlı açıklamalar son bulacaktır. 

Çünkü dünya hayatı az bir mutluluğa karşılık sıkıntı, zorluk, acı ve üzüntülerle dolu kısacık bir hayattır. 
Yoklukla son bulacak geçici bir dünya hayatı, insan aklını tatmin edip rahatlatamaz. Çünkü bizlerdeki en 
temel isteklerden, ruhumuzdaki en köklü arzulardan biri de ebedîlik arzusudur.

Ebedî hayat için yaratılmış olmak daha anlamlı ve akla daha yatkındır. Ayrıca duygularımıza cevap ve-
rebilmesi ve bizleri anlamlı ve yaşanabilir bir hayata yönlendirmesi bakımından da daha tatmin edicidir:

“… Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında 
pek azdır.”11

“… Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz?”12

“Allah dilediğine rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahire-
tin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir.”13

“Dünya hayatını ahirete tercih edenler, 
Allah yolundan alıkoyanlar ve onun eğri-
liğini isteyenler var ya, işte onlar (haktan) 
uzak bir sapıklık içindedirler.”14

“Size verilen şey, yalnızca dünya haya-
tının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulu-
nanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu 
mükâfat iman edenler ve Rablerine daya-
nıp güvenenler içindir.”15

2. AHİRET İNANCININ DELİLLERİ

Hem varlıkların yaratılışındaki anlam açısından hem de yaratılanların en şereflisi olan insanın yaratılış 
gayesi açısından bakıldığında ahiretin varlığı gerekmektedir. Bu gereklilik akli ve naklî delillerle de sabittir.

Aklımız ve kalbimiz ahiret olmaksızın bu dünyaya pek de fazla anlam veremez. Yine adalet, sorum-
luluk, ebediyeti isteme gibi duygular da ahiretin varlığını gerektirmekte, insan bütün benliğiyle ahiretin 
varlığını arzulamaktadır. 

Dünya hayatı, ahiret olmadığı zaman anlamını yitirir, hayat insan için âdeta bir boşluk, bir hiçlik hâline 
gelir. 

11 Tevbe suresi, 38. ayet.
12 Yûsuf suresi, 109. ayet.
13 Ra’d suresi, 26. ayet.
14 İbrahim suresi, 3. ayet.
15 Şûrâ suresi, 36. ayet.

BİLGİ KUTUSU

Bir an için şöyle düşünelim: Ahiret hayatı yok ve 

hayat sadece bu dünya hayatından ibaret. Ölümle her 

şey bitiyor. Ölüm bir son.

Böylesi bir düşünceyi kalbimiz, vicdanımız ve ak-

lımız hiçbir şekilde kabul etmek istemeyecektir. 
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İnsan olarak aklımız da kalbimiz 
de bu dünyadaki iyilerle kötülerin aynı 
sonda birleşmesini, ölümle birlikte her 
şeyin yok olup gitmesini kabul ede-
miyor. Nitekim hiçbirimiz zalimlerle 
mazlumların, iyilerle kötülerin bu dün-
yadaki durumlarını kabul edemiyoruz. 
Haksızlıklara, zulümlere karşı çıkıyo-
ruz. Buna rağmen çoğu zaman gerçek 
adalet bu dünyada gerçekleşmiyor. 
Haksızlık yapanlardan hesap sorulama-
yabiliyor. Oysa içimizdeki adalet duy-
gusu bu durumu kabullenemiyor. Ancak 
ahiret inancımızla teselli bulabiliyoruz. 
Orada zalimlerden hesap sorulacağına, 
iyilerin ödüllendirileceğine, kötülerin 
cezalandırılacağına olan inancımız biz-
leri teselli ediyor.

Öte yandan Kur’an bizlere, insanın ve diğer varlıkların boş yere yaratılmadığını, amaçsız ve gayesiz 
olmadıklarını bildirir. Hayatımız ölümle sonuçlanırsa ve ahiret hayatı olmazsa nihai amaç gerçekleş-
memiş olur. Ahireti anlamlandırmaya çalışırken farketmemiz gereken bir gerçeklik de ölümdür. Ölüm 
kaçınılmazdır. 

Ahirete iman etmek bizlere ölümü anlamayı ve kabul etmeyi de kolaylaştırır. Aksi takdirde ölüm şayet 
bir son ise hem bu dünya hayatı çekilmez olur hem de hayat anlamsızlaşır. Adaletsizlikler, haksızlıklar, zu-
lümler, hayatta karşılaştığımız zorluklar, hayatı adeta bir yük olarak karşımıza çıkarır. Ahiret hayatı yoksa 
bu dünya hayatı da yaşanılmaz olur.

Yukarıda anlatılanları “ahiretin gerekliliğinin akli delilleri” olarak şu şekilde özetlemek mümkündür:

Mutlak adalet, ebedîlik arzusu, insanın özgür ve sorumlu oluşu, insanın başıboş ve amaçsız yaratılmadı-
ğı, varoluşun ve hayatın anlamı, inanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi, hakikatin ortaya çıkması ve 
her şeyin anlaşılması, evrensel ahlak ilkelerinin hayata geçirilebilmesi, iyilik, hak ve görev bilinci, ahlaki 
davranışlar, toplumsal düzen. 

Bu akli deliller yanında Kur’an’da zikredilen ve akla, kalbe, ruha, vicdana hitap edip onları doyuran ve 
tatmin eden naklî deliller de vardır:

“İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O (döl yatağına) akıtılan meninin içinde bir 
nutfe (sperm) değil miydi? Sonra bu, alaka (embriyo, aşılanmış yumurta) olmuş, derken Allah onu 
(insan biçiminde) yaratıp şekillendirmişti. Ondan da iki eşi, yani erkek ve dişiyi var etmişti. Peki 
(bunları yapan) Allah’ın ölüleri tekrar diriltmeye gücü yetmez mi ?”16

 “Şu da muhakkak ki takva sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır. Öyle ya 
Allah’a teslim olanları, o günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?”17

16 Kıyâmet suresi, 36-40. ayetler.
17 Kalem suresi, 34-35. ayetler.

Dünyada yapılan haksızlıkların karşılığı ahirette mutlaka görülecektir.
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“Yoksa kötülük işleyenler, ölümlerinde ve sağlıklarında kendile-
rini, inanıp iyi amel işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı mı san-
dılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri, yerli yerince 
yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara 
haksızlık edilmez.”18

“De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi şüphe götür-
meyen kıyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bil-
mezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Kıyametin kopacağı 
gün var ya işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.”19

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz şunu bi-
lin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan (aşılanmış 
yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) belirlenmiş 
canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan ceninden) yarattık ki 
size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye 
kadar rahimlerde bekletiriz sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşma-
nız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına 
kadar götürülür, ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hâle gelsin. Sen, yeryüzünü de 
kupkuru ve ölü bir hâlde görürsün, fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve 
her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler verir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O, ölüleri diriltir. 
Yine o her şeye hakkıyla kâdirdir. Kıyamet vakti de gelecektir, bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabir-
lerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.”20

“Ölüden diriyi, diriden de ölüyü o çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte 
siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.”21

“Yaratmaya başlayan, sonra onu tekrarlayan odur ki bu, onun için pek kolaydır. Göklerde ve 
yerde (tecelli eden) en yüce sıfat onundur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.”22

18 Câsiye suresi, 21-22. ayetler.
19 Câsiye suresi, 25-26. ayetler.
20 Hac suresi, 5-7. ayetler.
21 Rûm suresi, 19. ayet.
22 Rûm suresi, 27. ayet.

Ahirete İmanın 
Akli Delilleri

 Mutlak adalet
 Ebedîlik arzusu
 İnsanın özg rlüğ  ve sor mluluğ
 İnsanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığı
 Varoluşun ve hayatın anlamı
 İnanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi
 Hakikatin or aya çıkması ve her şeyin anlaşılması
 Evrensel ahlâk ilkelerinin hayata geçirilebilmesi
 İyilik, hak ve görev bilinci, ahlaki davranışlar
 Toplumsal düzen
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“Allah’ın rahmetinin eserlerine bir bak: Arzı, ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Şüphesiz o, 
ölüleri de mutlaka diriltecektir. O, her şeye kâdirdir.”23

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve: ‘Şu çürümüş kemikleri kim 
diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış 
olan diriltecek. Çünkü o, her türlü yaratmayı gayet 
iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. 
İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri 
yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kâdir değil 
midir? Evet! Elbette kâdirdir. O, her şeyi hakkıyla 
bilen yaratıcıdır.”24

“Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün 
yeteceğini düşünmezler mi? Evet! O her şeye kâdirdir.”25

“İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe 
içindedirler.”26

3. KIYAMET

Sözlükte kalkmak, dikilmek, ayaklanmak anlamlarına gelen kıyamet; bir terim olarak evrenin düzeninin 
bozulması, her şeyin alt üst edilmesi ve ölen varlıkların yeniden diriltilerek ayağa kalkması ve mahşere 
doğru yönelmesi demektir. 

“İnsan, ‘Kıyamet günü ne zamanmış?’ diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir 
araya getirildiği zaman. O gün insan, ‘Kaçacak yer neresi?’ diyecektir. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığına-
cak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbin’in huzurudur.”27

“Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dı-
şarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve yapmayıp geride bıraktıklarını bir bir 
anlar.”28

23 Rûm suresi, 50. ayet.
24 Yâsîn suresi, 78-81. ayetler.
25 Ahkâf suresi, 33. ayet.
26 Kâf suresi, 15. ayet.
27 Kıyâmet suresi, 6-12. ayetler.
28 İnfitâr suresi, 1-5. ayetler.

Ahirete İmanın 
Naklî Delilleri

 İlk defa yaratan tekrar yaratabilir. 
 Gökleri ve yeri yaratan ölüleri de diriltebilir. 
 Her şeye g cü yeten Allah, tekrar dirilt eye 

  kâdirdir. Çünkü o, her t rlü yarat ayı gayet iyi bilir. 
 Baharda yer zünü kıştaki ölümünden sonra 

   dirilten Allah, insanları da diriltir. 
 Ölüden diriyi, diriden ölüy  çıkaran Allah, insanları 

   kabirlerinden çıkaracaktır.
 İnkârcılar ve iman edenler mutlaka yaptıklarının 

   karşılığını göreceklerdir.
 İnanıp iyi işler yapanlarla inkâr edip zulmedenler 

   bir t t lmayacaklardır.
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“Ey inananlar! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bi-
lincinde olun. Herkes yarına ne hazırladığına baksın. 
Allah’tan sakının çünkü Allah yaptıklarınızdan ha-
berdardır. Allah’ı unutan, bunun sonucunda Allah’ın 
kendilerini (yine) bizzat kendilerine unutturduğu 
kimseler gibi olmayın! (Çünkü) onlar yoldan sapmış 
(fâsık) kimselerdir.”29

Kur’an’da kıyamet günü; saat, vâkıa (kesin olarak 
meydana gelecek olan), gâşiye (şiddetiyle birdenbire halkı 
saran), kâria (kapıyı çalacak gerçek), râcife, sâhha (ku-
lakları sağır eden ses), et-tâmmetü’l-kübrâ (her şeyi alt üst 
eden büyük felâket) gibi isimlerle de anılmıştır. 

Kur’an ahiret hayatının aşamaları hakkında ayrıntılı 
bilgiler verir. Dünya hayatından ahiret hayatına geçiş aşa-
ması kıyamettir. Kur’an kıyametin nasıl gerçekleşeceğine 
dair dikkat çekici tablolar çizer:

“Kari’a,  Nedir o kari’a? Kari’a’yı, o kapıları döven 
ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen 
nereden bileceksin ki! O gün insanlar uçuşan kelebek-
ler gibi şuraya buraya fırlatılır. Dağlar atılmış yüne dö-
ner. Artık kimin tartıları ağır basarsa memnun kalaca-
ğı bir hayata girer. Kimin tartıları da hafif gelirse onun 
barınağı da Haviye olur. Onun ne olduğunu bilir misin? 
Haviye bir ateştir! Kızgın mı kızgın!”30

Kur’an’daki bilgilere göre kıyamet “Sur’a üflenince” başlayacak ve kıyametin kopması sonucu evren-
deki düzen bozulup hayat son bulacaktır. Bundan başka Kur’an’da Sur’a ikinci üflemenin ardından ba’s 
olayının gerçekleşeceği, Allah’ın insanları tekrar dirilterek yerden ot bitirir gibi topraktan çıkaracağı ve 
insanların aynı hedefe doğru koşarak Rablerinin huzuruna çıkacakları haber verilir.

“Sur’a üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi öle-
cektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”31

“Allah, sizi de yerden ot (bitirir) gibi bitirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve sizi yeniden 
çıkaracaktır.”32

“O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri 
zillete bürünmüş bir hâlde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edilegeldik-
leri gündür!”33 

“Nihayet Sur’a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine 
giderler.”34

29 Haşr suresi, 18-19. ayetler.
30 Kâria suresi, 1-11. ayetler.
31 Zümer suresi, 68. ayet.
32 Nûh suresi, 17-18. ayetler.
33 Meâric suresi, 43-44. ayetler.
34 Yâsîn suresi, 51. ayet.

BİLGİ KUTUSU

Sözlükte kalkmak, dikilmek, ayak-

lanmak anlamlarına gelen kıyamet, bir 

terim olarak, evrenin düzeninin bozul-

ması, her şeyin alt üst edilmesi ve ölen 

varlıkların yeniden diriltilerek, ayağa 

kalkması ve mahşere doğru yönelmesi 

demektir. 
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Kıyametin ne zaman kopacağını an-
cak Allah bilir. Yüce Allah kıyametin ko-
pacağı zamanı ancak kendisinin bildiğini 
çeşitli ayetlerde ifade etmiştir. Bu konu-
daki bazı ayetlerin meali şöyledir:

“Kıyamet vakti hakkındaki bilgi 
ancak Allah katındadır...”35

“Sana kıyameti, ne zaman gelip ça-
tacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi 
ancak Rabbim’in katındadır. Onun 
vaktini ondan başkası bilemez. O, gök-
lere de yerlere de ağır gelmiştir. O size 
ansızın gelecektir. Sanki sen onu bili-
yormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: 
Onun bilgisi ancak Allah katındadır. 
Ama insanların çoğu bilmezler.”36

Kıyamet Alametleri

Kur’an’da kıyamet alametlerinin 
nelerden ibaret olduğuna dair bilgi ve-
rilmemiş, sadece Ye’cûc ve Me’cûc’ün 
gelişinden (Enbiyâ suresi, 96. ayet), 
dâbbetü’l-arzın çıkışından (Neml suresi, 
82. ayet), göğün insanları saracak bir du-
man (duhân) yayacağından (Duhân sure-
si 11-12. ayetler) ve ayın yarılacağından 
(Kamer suresi, 1. ayet) bahsedilmiştir.

Hadislerde de kıyamet alametleri 
eşrâtu’s-sâa tabiriyle ifade edilir. Bu ha-
dislerde belirtildiğine göre Hz. Peygam-
ber kıyametin kopuş zamanını bilmedi-
ğini söylemiş ancak kopmasından önce 
vuku bulacak bazı olayların onun yak-
laştığının alâmetleri sayılacağını haber 
vermiştir.37 

35 Lokmân suresi, 34. ayet.
36 A’râf suresi, 187. ayet.
37 Yavuz, Yusuf Şevki, “Kıyamet Alâmetleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), XXV, s. 523. 

BİLGİ KUTUSU

“Güneş katlanıp dürüldüğünde,
Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde,
Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde,
Gebe develer salıverildiğinde,
Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde,
Denizler kaynatıldığında,
Ruhlar (bedenlerle) birleştirildiğinde,
Diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda,
‘Hangi günah sebebiyle öldürüldü?’ diye.
(Amellerin yazılı olduğu) desterler açıldığında,
Gökyüzü sıyrılıp alındığında,
Cehennem tutuşturulduğunda,
Ve Cennet yaklaştırıldığında,
Kişi neler getirdiğini öğrenmiş olacaktır.”

Tekvîr suresi, 1-14. ayetler
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Hadislerde kıyamet alametleri olarak sayılanlar alimler tarafından iki başlık altında incelenmiştir. Bi-
reysel ve toplumsal boyutlarıyla ahlaki yozlaşmaya dikkat çeken kıyamet alametlerine küçük alametler 
denilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

İlmin ortadan kalkıp bilgisizliğin artması • 

Şarap içme ve zinanın açıkça yapılır olması • 

Ehliyetsiz insanların söz sahibi olması• 

Adam öldürme olaylarının artması • 

Dünya malının bollaşması • 

Faizin helal gibi görülmesi• 

İbadetlerin terk edilmesi• 

Kıyametin kopuşu öncesinde gerçekleşeceğine inanılan ve büyük alametler olarak isimlendirilen başlıca 
olaylar ise şunlardır:

Deccalin ortaya çıkışı• 

Mehdinin zuhuru• 

Hz. İsa’nın gökten inmesi• 

Ye’cûc ve Me’cûc’ün görünmesi• 38

Hicaz bölgesinde büyük bir ateşin çıkışı• 

Gökten insanları bürüyen bir dumanın inmesi• 39  ve dâbbetü’l-arzın 40 yerden çıkması

Bunlardan dâbbetü’l-arz, duhân, Ye’cûc ve Me’cûc konusu Kur’an’da zikredilmektedir. Mehdî, deccâl 
ve nüzûl-i Îsâ inançları ise hadislerde yer almaktadır.41

4. ÖLÜM VE SONRASI 

Kur’an-ı Kerîm’de ölümün bir hayat gerçeği olduğu ve bundan kaçışın mümkün olmadığı vurgulanır:

“Her can ölümü tadacaktır …”42

“(Ey Resûlüm) de ki: Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız 
bile.”43

Bu gerçek yanında ölümün bir son olmadığı, ahiret hayatına geçiş için bir mekân değişikliği şeklinde 
anlaşılması gerektiği de bir hakikattir.

İnsanın ölümüyle ahiret hayatı başlar. Ahiret hayatında, kabir (berzah) hayatı, kıyamet, ba’s (yeniden 
dirilme), haşr ve mahşer, defterlerin dağıtılması, hesap, mizan, sırat, şefaat, cennet ve cehennem gibi aşa-
malar vardır.

38 Enbiya suresi, 96. ayet.
39 Duhân suresi, 10-12. ayetler.
40 Neml  suresi, 82. ayet.
41.Buhari, Fiten, 4-5, 22, 24, Itķ, 8, Cihâd, 95, Nikâh, 110; Müslim, İlim, 8-10; İbn Mace, Fiten, 25-36; Tirmizi, Fiten, 35, 42-43
42 Enbiyâ suresi, 35. ayet.
43 Nisâ suresi, 78. ayet.
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4.1. Berzah Âlemi

Sözlükte; “iki şey arasındaki engel” ma-
nasına gelen berzah kelimesi, dinî terim 
olarak ölümle başlayıp yeniden diriltilmeye 
(ba’s) kadar sürecek olan ara dönem, dünya 
ile ahiret arasındaki alem ve kabir hayatı kar-
şılığında kullanılır. 

Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar 
devam edecek olan hayata kabir hayatı deni-
lir. Kabir hayatı, dünya ile ahiret arasında bir 
ara dönem olduğu için berzah hayatı diye de 
anılmıştır. 

Berzah hayatında “kabir suali”, “kabir azabı” ve “kabir nimeti” gibi başlıklar bazı ayetlerin işaretleri ve 
bazı hadislerde açıkça bildirildiği için kabul edilmiştir:

“Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün de ‘Firavun ailesini azabın en 
çetinine sokun’ (denilecek)!”44

“Bunlar, günahları yüzünden suda boğuldular, ardından da ateşe sokuldular ve o zaman Allah’a 
karşı yardımcılar da bulamadılar.”45

“Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kim-
seler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri yerli yerince 
yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.”46

“Çevrenizdeki bedevi Araplar’dan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki münafık-
lıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz onları. Onlara iki kez azap edeceğiz, 
sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.”47

“En büyük azaptan önce onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız, olur ki (imana) 
dönerler.”48

“Şüphesiz zulmedenlere, ondan başka da azap vardır. Fakat çokları bilmezler.”49

Hadislerde bildirildiğine göre kabirde insanlara bazı sorular sorulacaktır. Yukarıda belirtilen ayetler 
yanında bazı müfessirler şu ayetin de kabir sualiyle bağlantılı olduğunu, iman edenlerin hem dünyada 
hem kabir sorgusunda hem de ahirette destekleneceği şeklinde anlamışlardır:  “Allah Teâlâ sağlam sözle 
iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sapasağlam tutar. Zalimleri ise Allah saptırır. Allah 
dilediğini yapar.”50 

44 Mü’min suresi, 46. ayet.
45 Nûh suresi, 25. ayet.
46 Câsiye suresi, 21-22. ayet.
47 Tevbe suresi, 101. ayet.
48 Secde suresi, 21. ayet.
49 Tûr suresi, 47. ayet.
50 İbrahim suresi, 27. âyet
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Bazı mütevatir hadislerde belirtildiğine göre 
Resulullah kabirde azap gören bazı kimselerin se-
sini işitmiş,51 kabir azabından Allah’a sığınmış ve 
ashaba da Allah’a sığınmalarını söylemiş,52 cenaze 
namazını kıldırdığı ölüyü kabir azabından koruma-
sı için Allah’a dua etmiş,53  ayrıca azap görenlerin 
sesini hayvanların işittiğini haber vermiştir.54

Gıybet ve koğuculuk yapmak,55 ölüye ağıtlar 
yakarak ağlamak,56 borçlu olarak ölmek,57 yalan 
söylemek, zina etmek, faiz yemek, içki içmek58 
gibi fiillerin kabir azabına sebep teşkil ettiği yine 
hadislerde bildirilmektedir. Hadislerde kabrin 
sıkması,59 kişiye sabah akşam Cehennem’deki ye-
rinin gösterilmesi60 gibi azap şekillerinin bulundu-
ğu da haber verilmiştir. 

İnkârcıların kabir azabına çarptırılacağı belir-
tildiği gibi inananların da kabirlerinde nimetlere 
ulaşacağı bildirilmiştir.

“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ 
demeyin. Bilakis onlar diridirler lakin siz 
anlayamazsınız.”61

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kere-
minden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. 
Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve 
korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.”62

“Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rı-
zıklandıracaktır. Şüphesiz Allah, evet o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları, elbette memnun 
kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halimdir.”63

Ayrıca kabir suali ve azabıyla ilgili hadislerin hemen hepsinde sorulara cevap veren müminlerin ka-
birlerinin genişletilip aydınlatılacağı, cennet bahçelerinden bir bahçe hâline getirileceği ve mümine sabah 
akşam cennetteki yerinin gösterileceği bildirilmiştir.64 

51 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 103, 104; Müslim, Cennet, 67-69.
52 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 296; Müslim, Cennet, 67.
53 Müslim, Cenâiz, 86.
54 Nesâî, Cenâiz, 115.
55 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 225; Buhârî, Cenâiz, 88; Vudû, 57.
56 Buhârî, Cenâiz, 33; Müslim, Cenâiz, 16-28.
57 İbn Mâce, Sadakât, 12.
58 Buhârî, Cenâiz, 92; Ta’bîrü’r-rü’yâ, 48.
59 Tirmizî, Cenâiz, 70.
60 Buhârî, Cenâiz, 88; Müslim, Cennet, 65-66.
61 Bakara suresi, 154. ayet.
62 Âl-i İmrân suresi, 169-170. ayetler.
63 Hac suresi, 58-59. ayetler.
64 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 3-4; Müslim, Cennet, 65-66; Tirmizî, Cenâiz, 71.

İnsan öldükten sonra dirilinceye kadar berzah aleminde kalır.

AHİRETE İMAN

120



Netice olarak hem ilgili ayetlerin işareti hem de konu ile ilgili mütevatir olarak nakledilen hadislerin 
varlığı kabir ahvali ile ilgili bildirilenlerin itikadi açıdan önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla bunun 
inkarı, itikadi açıdan tehlikelidir.

4.2. Yeniden Diriliş 

“Ba’s” sözlükte; “Birini kaldırıp harekete geçirmek, uykudan uyandırmak, diriltmek” anlamındadır. İs-
lami literatürde ise “Allah’ın ahiret hayatını başlatmak üzere, ahiret gününde ölüleri yeniden diriltmesi, 
onları kabirlerinden çıkararak hayata döndürmesi” demektir.

Kur’an’da ba’s kavramı yanında, “yeniden diri-
liş günü” anlamında yevmü’l-ba’s (Rûm suresi, 56. 
ayet); “topraktan çıkış günü” anlamında yevmü’l-
hurûc (Kâf suresi, 42. ayet) ve “pişmanlık günü” 
anlamında yevmü’l-hasre (Meryem suresi, 39. ayet) 
ifadeleri de yer almaktadır.

Kur’an’da, Sur’a birinci üflemenin ardından 
-Allah’ın diledikleri müstesna- bütün canlıların 
öleceği, ikinci üfleme üzerine de ba’s hadisesinin 
gerçekleşeceği ve ölmüş bütün yaratıkların yeniden 
canlanarak (Zümer suresi, 68. ayet) belli bir hede-
fe doğru koşuyormuş gibi (Meâric suresi, 43. ayet) 
Rableri’nin huzuruna çıkacakları (Yâsîn suresi, 
51. ayet) anlatılır ve dirilişin, gerçeği öğrenme ve 
amellerin karşılığını görme hikmetine bağlı oldu-
ğu (Nahl suresi, 38-39. ayetler; Tegâbün suresi,  7. 
ayet) vurgulanır.

Kelime olarak sur, seslenmek, boru, üflenince ses 
çıkaran boynuz anlamlarına gelir. Terim olarak kı-
yametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan 
sonra bütün insanların mahşer yerinde toplanmak 
üzere dirilmelerini sağlamak için İsrafil (a.s.) tara-
fından üfürülecek olan boruya Sur denilir. Hz. Peygamber bir hadislerinde Sur’un, kendisine üflenen bir 
boru ve boynuz olduğunu haber vermişlerdir.65 Fakat bu borunun mahiyeti insanlar tarafından bilinemez. 
Sûr da bütün ahiret hâllerinde olduğu gibi dünyadaki borulara benzetilemez.

4.3. İnsanların Sorgulanması 

Ahiret hayatında yeniden diriltilmeden sonraki aşama haşr ve mahşer kavramlarıyla ifade edilir.

Haşr ve mahşer

Sözlükte “toplanmak, bir araya gelmek” demek olan haşr, terim olarak: “Yüce Allah’ın, insanları hesaba 
çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplaması.”dır. İnsanların toplandıkları yere mahşer denilir.

65 Tirmizî, Kıyâmet, 8.
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 Kur’an’ı Kerîm’de mahşerden ve bu sırada yaşanacak olaylardan bahseden pek çok ayet vardır. Bu 
ayetlerden birinde şöyle buyurulur:

“Allah onları, sanki günün ancak bir saati kadar kaldıklarını sandıkları bir durumda yeniden 
diriltip toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Allah’ın huzuruna varmayı yalanlayanlar 
elbette zarara uğramışlardır. Çünkü onlar doğru yola gitmemişlerdi.”66

Amel Defterlerinin Dağıtılması 

İnsanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan son-
ra, kendilerine dünyada iken yapmış oldukları işlerin yazılı 
bulunduğu amel defterleri dağıtılır. Bu defterlerin mahiye-
ti bilinmemektedir. Kirâmen Kâtibîn adı verilen melekler 
tarafından yazılan bu defterler hakkında Kur’an’da şöyle 
buyurulur:

“Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazı-
lı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. ‘Vay 
hâlimize!’ derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiç-
bir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin 
Rabbin hiç kimseye zulmetmez.”67

Hesap ve Sual

İnsanlar amel defterlerini ellerine aldıktan ve yaptıklarını en ince detayına kadar gördükten sonra yüce 
Allah tarafından hesaba çekileceklerdir. Hesap ve sorgulama sırasında amel defterlerinden başka, insanın 
organları ve yeryüzü de insanların yaptıklarına şahitlik edecektir.

“O kâfirler ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler de dünya hayatı onları aldattı. Onlar, bu 
günleri ile karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkâr ettikleri gibi biz de bugün 
onları unuturuz.”68

“Allah’ın düşmanları, ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün, hepsi bir araya getirilirler. Nihayet 
oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik 
edecektir.”69

Zerre ölçüsü hayır işleyenin mükâfatını, kötülük işleyenin cezasını göreceği ve hiçbir adaletsizliğin söz 
konusu olmayacağı sorgu ve hesap sırasında insanlara şu beş şey sorulacaktır:70 

 Ömrünü nerede tükettiği

 Gençliğini nasıl geçirdiği

 Malını nereden kazandığı 

 Malını nereye harcadığı

66 Yûnus suresi, 45. ayet.
67 Kehf suresi, 49. ayet.
68 A’râf suresi, 51. ayet.
69 Fussilet suresi, 19-20. ayetler.
70 Tirmizî, Kıyâmet, 1.

BİLGİ KUTUSU

Amel desterleri cennetliklere sağ-

dan, cehennemliklere soldan veya ar-

kadan verilir. Desteri sağdan verilenlere 

ashâb-ı yemîn, soldan veya arkadan 

verilenlere ashâb-ı şimâl adı verilir. Def-

terin sağdan verilmesi bir müjde, sol-

dan verilmesi ise azabın habercisidir. 
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 Bildiklerini uygulayıp uygulamadığı

Çeşitli hadislerde de bütün insanların, aracı olmaksızın Allah tarafından hesaba çekileceği, müminler 
sorulan sorulara kolaylıkla cevap verirken kâfirlerin ince ve titiz bir hesap ve sorgulamadan geçirilecekleri 
haber verilmektedir.71

Mizan 

Sözlükte terazi anlamına gelen mizan, ahirette hesaptan 
sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. 
Tartıda iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa 
erecek, hafif gelenler ise Cehennem’e gideceklerdir. 

“Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Ar-
tık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) 
bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu (adalet terazisine) 
getiririz. Hesap gören olarak (herkese) yeteriz.”72

“Artık kimlerin (sevap) tartıları ağır basarsa, işte asıl 
bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif 
gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; 
(çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler.”73

“Kari’a,  Nedir o kari’a? Kari’ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet fe-
laketini sen nereden bileceksin ki! O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi 
olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, 
artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, onun barınağı 
da Haviye olur. Haviye’nin ne olduğunu bilir misin? O, kızgın bir ateştir.”74

“(Ey Muhammed!) De ki: “Amelce en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim 
mi? Onlar iyi iş yaptıklarını sandıkları hâlde, dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseler-
dir. Onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkâr eden, böylece amelleri boşa çıkan, o 
yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir mizan (terazi) kurmayacağımız kimselerdir.”75

Sırat 

Sırat, Cehennem’in üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. Müminler yaptıkları amel-
lerine göre kimi süratli, kimi daha yavaş olarak bu yoldan geçecek, kâfirler ve günahkarlar ise Cehennem’e 
düşeceklerdir. 

Şefaat

‘Ş-f-a’ kökünden türeyen şefaat kelimesi “Suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için 
birine aracılık etme.” manasına gelir. Terim olarak ise “kıyamet gününde peygamberlerin ve kendilerine 

71 Buhârî, Rikâk, 49; Mezâlim, 2; Müslim, Zekât, 20: Cennet, 18.
72 Enbiyâ suresi, 47. ayet.
73 Müminun suresi, 102-103. ayetler.
74 Karia suresi, 1-11. ayetler.
75 Kehf suresi, 103-105. ayetler.
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izin verilen salih kulların müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunması” anlamındadır.76

Kur’an’da şefaati konu edinen ayetlerdeki ana fikir, genel olarak şirk inancının reddi ve tevhid inancının 
telkin edilmesi olmuştur. Dolayısıyla şefaatten mahrum olanların ana vasfı inkâr ve şirktir.77

Kur’an’da putperestlerin kendilerini Allah’a yaklaştıracağına inandıkları için putlara tapındıklarına dair 
iddiaları78 reddedilmiş ve kıyamet günü Allah’tan başka hiçbir dost ve şefaatçinin olmayacağı belirtilerek, 
“…İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? …”79 buyrulmuş ve o gün şefaatin ancak Allah’ın 
izni ve rızasıyla gerçekleşeceği bildirilmiştir. O halde sadece Allah’ın izni ve rızasına bağlı olarak hakkı 
(tevhidi) benimseyenler şefaat edecektir. “Allah’ı bırakıp da taptıkları putlar, şefaat edemezler. Ancak 
bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat edebilirler.”80 ayeti bu durumu ifade etmektedir.

 Şefaat kavramına hadislerde de değinilmiş, başta Resûlullah olmak üzere bütün peygamberler, melekler 
ve salih kulların müminlere şefaat edeceği rivayet edilmiştir.81 Bir başka rivayete göre Hz. Peygamber, ilkin 
ümmetinden cennet ehli olanlar için şefaatçi olacak, sonra cehenneme giren günahkârlar için üç defa şefaat 
edecek ve bu sayede cehennemlikler buradan çıkarılıp cennete alınacaktır.82 Peygamber Efendimiz şöyle 
buyurmuştur: “Her peygamberin müstecab (Allah’ın kabul edeceği) bir duası vardır. Her peygamber o du-
ayı yapmada acele etti. Ben ise bu duamı kıyamet gününde, ümmetime şefaat olarak kullanmak üzere sak-
ladım (kullanmayı ahirete bıraktım). Ona inşaallah, ümmetimin şirk koşmadan ölenleri nail olacaktır.”83

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Şefaatim, ümmetimden büyük günah sahipleri içindir.” [Tirmizi, şu zi-
yadeyi kaydeder: “Hz. Cabir (ra) dedi ki: “Kebair (büyük günah) ehli olmayanın şefaate ne ihtiyacı var!”84 
Yine Peygamberimiz, Kur’an okuyan ve oruç tutan kimseler hakkında bu ibadetlerin de şefaatçi olacağını 
bildirmiş ve “Kur’an-ı Kerim’i okuyun! Çünkü Kur’an, onu okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak ge-
lecektir.” demiştir.85  

Netice olarak Kur’an’da ve sahih hadislerde, ahirette hâkimiyet ve şefaatin yalnız Allah’a ait olduğu 
açıkça belirtilmiştir. Bununla birlikte Allah’ın razı olduğu ve şefaat edilmelerine izin verdiği kimselere 
yine Allah’ın izni dahilinde şefaat edilecektir. O’nun şefaat izni vereceği kulları Hz. Peygamber, diğer 
bütün peygamberler, melekler, salih ve müttaki müminlerdir. Haklarında şefaat edilmesine razı olduğu 
kimseler ise “…Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusun-
dan titrerler!”86 ayetinde ifade edildiği üzere samimi Müslümanlardır. Kâfirlere ise hiçbir şekilde şefaat 
edilmeyecektir. Nitekim kafirler hakkında onları koruyan herhangi bir dost ve şefaatçinin bulunmayacağı 
“Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez.”87 vb. ayetlerle bildirilmiştir. Allah’ın ahirette bazı 
kullarını diğerleri hakkında şefaatçi kılması ise şefaat etme yetkisinin sadece O’nun elinde bulunduğu an-
lamına gelir.88

Unutmayalım; Müslümanlara düşen görev, şefaate güvenerek dinin gereklerini terk etmek değil, şefaate 
layık olabilmek için çalışıp çabalamak olmalıdır.

76 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “ş-f-a” md.; Lisânü’l-Arab, “ş-f-a” md..
77 Bkz. Mü’min suresi, 18; Müddessir suresi, 41-48. ayetler.
78 Bkz. Zümer suresi, 3. ayet.
79 Bakara suresi, 255. ayet.
80 Zuhruf suresi, 86. ayet.
81 Buhârî, “Tevhîd”, 24; Müslim, “Îmân”, 302.
82 Buhârî, “Tevhîd”, 19, 24, “Rikak”, 51; Müslim, “Îmân”, 332.
83 Buhari, Da’avat 1, Tevhid 31; Müslim, İman 334
84 Tirmizi, Kıyamet 12; Ebu Davud, Sünnet 23; İbni Mace, Zühd 37
85 Buhârî, “Tevhîd”, 24; Müslim, “Îmân”, 47, 302.
86 Enbiya suresi, 28. ayet.
87 Müddessir suresi, 48. ayet.
88 İslam Ansiklopedisi,  cilt: 38,  sayfa: 412-415.
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4.4. Cennet ve Cehennem 

Cennet ve cehennem ahiret hayatının son ve ebedî durak-
larıdır. 

Cennet 

Cennet; örtmek, gizlemek anlamına gelen “cenn” kökünden 
türemiş bir isimdir. Sözlük anlamı, bitki ve ağaçlarıyla toprağı 
örten bahçe demektir. Çoğulu cinân ve cennâttır. Kur’an’da, 
müminlerin ahiretteki “ebedî nimet ve saadet yurdu” için isim 
olarak kullanılır. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. 

Kur’an’da cennet için çeşitli isimler kullanılmıştır: cennetü’l-
me’vâ, firdevs, cennâtü’n-na’îm, cennâtü adn, dâru’l-hulûd, 
dâru’s-selâm, dâru’l-mukâme, el-makâmü’l-emîn.

Kur’an-ı Kerîm’i incelediğimiz zaman, onun cennet’i ve cennetlikleri şöyle tasvir ettiğini görürüz: Cen-
net, genişliği göklerle yer kadar olan, yakıcı sıcağın da dondurucu soğuğun da görülmeyeceği bir yerdir. 
Temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal ırmaklarının yer aldığı cennet’te, suyu zencefille kokulandırıl-
mış tatlı su pınarı (selsebil) ve sonunda misk kokusu bırakan bir içecek de vardır. Cennet içeceği, baş ağrıt-
mayan, sarhoş etmeyen, günah işletmeyen bir içecektir. Cennette türlü meyveler, hurmalıklar, nar ağaçları, 
bağlar, salkımları sarkmış muz ağaçları ve çeşit çeşit kuş etleri bulunur. 

Cennetliklerin elbiseleri ince ve kalın halis ipektendir. Evleri güzeldir. Onlara hizmet etmek için ölüm-
süz gençler dolaşırlar. Altın kadeh ve tepsiler dolaştıran bu gençler güzelliklerinden dolayı birer inci sanı-
lırlar. Cennettekilere altlarından ırmaklar akan, üst üste bina edilmiş köşkler vardır. Yorgunluk ve zahmet 
çekilmeyecek olan cennette, boş ve yalan söz işitilmez, kalplerden de kin sökülüp atılmıştır: 

Kur’an-ı Kerim’deki cennet tasvirlerinden biri de şu şekildedir. “Müttakilere vaat olunan Cenne-
tin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere 
lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onla-
rındır. Rableri’nden de bağışlama vardır. Hiç bu, ateşte ebedî kalan ve bağırsaklarını parça parça 
edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?”89

“İman edip yararlı iş yapanlara gelince 
onlar da cennetliktirler. Onlar orada devamlı 
kalırlar.”90

Cennet nimetlerinin insan akıl ve hayalinin 
alamayacağı güzellikte olduğunu Peygamber 
Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle açıklamıştır: 

“Cenab-ı Hakk buyuruyor ki: Salih kullarım 
için ben, cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir 
kulağın işitmediği ve insanın kalbinden geçme-
yen nice nimetler hazırladım.”91

89 Muhammed suresi, 15. ayet.
90 Bakara suresi, 82. ayet.
91 Buhârî, Tefsîr, sure: 32; Müslim, Cennet, 1; Tirmizî, Tefsîr, sure: 32.
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Bu konuda Kur’an da şöyle söyler:

“Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.”92

Havz 

Kıyamet gününde peygamberlere ihsan edilecek havuzlar bulunacaktır. Müminler bunların tatlı ve ber-
rak suyundan içerek susuzluklarını gidereceklerdir. 

“Kuşkusuz biz sana kevseri verdik”93

Bu ayette geçen kevser genellikle cennetteki havuz olarak anlaşılmıştır. Bu sebeple Peygamber 
Efendimiz’in kıyametteki havuzu için havz-ı kevser denilmiştir.

Sahih olan rivayete göre Kevser havuzu cennettedir. Havuz ile kevserin aynı olduğu rivayet edilmişse 
de kevser cennetteki ırmağın ismidir. Bir rivayete göre, havuzdan çıktığı için bu havuza da kevser denil-
miştir.

Havz-ı kevser cennet kapılarının yanındadır. Sahih görüşe göre, iki tane havuz vardır. Biri sırattan önce 
mahşer yerinde, diğeri ise cennettedir. 

Hadislerde bildirildiğine göre kıyamet günü her peygamberin bir havuzu olacaktır. Bu havuzdan o pey-
gamberin kendisi ve ümmeti içecektir. Peygamber Efendimizin havuzu çok geniş, suyu sütten daha beyaz, 
kokusu miskten daha güzel, kadehlerinin sayısı da gökteki yıldızlardan daha çoktur. Ondan bir kere içen bir 
daha ebediyen susamayacaktır.94

Rü’yetullah

Şüphesiz cennetteki nimetlerin en büyüğü Allah’ın (c.c.) hoşnutluğunu kazanmak ve Allah’ı (c.c.) gör-
mektir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyrulmuştur: 

“... Allah’ın rızası ise hepsinden (bütün cennet nimetlerinden) daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş 
da budur.”95

“Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. Rableri’ne bakacaklardır.”96

Peygamberimiz’in bu konudaki bir hadisi de şöyledir:

“Siz şu dolunayı hiçbir sıkıntı çekmeden gördüğünüz gibi, Rabbiniz’i de böyle apaçık göreceksiniz ve 
O’nu görmede kalabalıktan dolayı bir sıkışıklığa da düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek).”97

Ehl-i sünnet bilginlerine göre yüce Allah (c.c.) cennette, mahiyeti bilinmeyen bir şekilde müminler ta-
rafından görülecektir. 

Cehennem 

Kelime olarak derin kuyu anlamına gelen cehennem, ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr mümin-
lerin de günahları ölçüsünde cezalandırılmak üzere kalacakları azap yeridir. Kur’an’da cehennem anlamın-
da yedi isim daha kullanılmıştır.  Aslında bu isimler cehennemin tabakalarıdır. Bu isimler şunlardır:

92 Secde suresi, 17. ayet.
93 Kevser suresi, 1. ayet.
94 Buhârî, Rikâk, 53; Fiten. 1; Müslim, Fezâil, 9; Tirmizî. Kıyâmet, 14-15.
95 Tevbe suresi, 72. ayet.
96 Kıyâmet suresi, 22-23. ayetler.
97 Buhârî, Mevâkît, 16; Tevhid, 24; Müslim, İman, 81; Tirmizî, Cennet, 15.
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Nar (ateş), cahîm (son derece büyük, 
alevleri kat kat yükselen ateş, düşenlerin ço-
ğunun geri dönmediği uçurum), sa’îr (çılgın 
ateş ve alev), haviye (kızgın ateş), leza (du-
mansız ve katıksız alev), sakar (ateş), huta-
me (kızgın ateş). 

Bazı bilginler, bu yedi ismin Cehennem’in 
yedi tabakası olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Cehennem ve oradaki hayat, Kur’an’da 
şu şekilde nitelenir: 

Suçlular Cehennem’e vardıklarında, Ce-
hennem onlara büyük kıvılcımlar saçacak, 
uzaktan uğultusu işitilecektir. İnkârcılar için 
bir zindan olan Cehennem, ateşten örtü ve 
yataklarıyla cehennemlikleri her taraftan ku-
şatan, yüzleri dağlayan ve yakan, deriyi soyup kavuran, yüreklere çöken kızgın ateş dolu bir çukurdur. 
Yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem, kendisine atılanlardan bıkmayacaktır. İnsanın içine işleyen bir sı-
caklık ve kaynar su içinde, serin ve hoş olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunacak, cehennemliklerin 
derileri her yanışında azabı tatmaları için başka deriler ile değiştirilecektir. Onların yiyeceği zakkum ağacı, 
içeceği kaynar su ve irindir. Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir şey de bulamayacaklardır. 

Allah’ı (c.c.) görmekten mahrum kalacak olan inkârcılara Allah rahmet etmeyecek, Cehennem azabı 
onları ebedî olarak kuşatacaktır.

“Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehen-
nemliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar.” 98 

“Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök ka-
pıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları 
işte böyle cezalandırırız!”99

Günahkâr müminler ise Cehennem’de ebedî kalmayacaklar, Peygamberimiz’in hadislerinde de bildiril-
diği gibi, cezalarını çektikten sonra cennete konulacaklardır.100

Ahiret hayatının her devresinde olduğu gibi, Cehennem azabını, ruh beden ile birlikte çekecektir. Ancak 
Cehennem hayatında sözü geçen, acı, ızdırap, azap, ateş vb. şeyler bu dünyadakilere benzemez. Bunların iç 
yüzünü insanların bilmesi mümkün değildir. Ancak Allah bilir. 

A’râf

A’râf “sur, dağ ve tepenin en yüksek kısmı” manasındaki ‘urf’un çoğuludur. A’râf suresinin 46. ayetinde 
yer alan bu kavramın sırat üzerinde yüksek bir yer veya cennetle cehennem arasında Uhud dağına benzer 
bir yerin adı olduğuna dair görüşler olsa da tercih edilen görüşe göre a’râf, cennetle cehennemi birbirinden 
ayıran bölgedeki surun yüksek kısmının adıdır.101 

98 Bakara suresi, 81. Ayet.
99 Araf suresi, 40. ayet.
100 Buhârî, Rikâk, 51; Tevhid, 19; Tirmizî, Birr, 61; İbn Mâce, Mukaddime, 9.
101 Bkz. A’râf suresi, 46. ayet; Hadîd suresi, 13. ayet.
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A’râf denilen yerde kimlerin bulunacağı (Ashâbü’l-A’râf) ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. 

Buna göre Ashâbü’l-A’râf ile kimlerin kastedildiğine dair dört farklı görüş vardır. Bunlar;

1. İyi ve kötü amelleri eşit olan müminler,

2. Ahirette müminlerle kâfirleri yüzlerinden 
tanıyacak olan melekler,

3. Cennet ve cehennem ehlini birbirinden 
ayırarak haklarında şahadette bulunacak olan pey-
gamberler, şehitler ve alimler gibi yüksek şahsi-
yetler,

4. Cennete veya cehenneme girmeyi gerek-
tirecek durumda olmayan fetret ehli, müşriklerin 
bulûğ çağından önce ölen çocukları gibi belli kişi-
lerdir. 

Kur’an’da “tartılar”ı ağır gelenlerle hafif ge-
lenlerin durumları bildirildiği halde102 , günahları 
sevaplarına eşit olanların durumları hakkında her-
hangi bir açıklama yapılmamış olması, ashâbü’l-
a’râf ile kastedilenlerin iyi ve kötü amelleri eşit olan müminler olduğu yönündeki görüşün daha isabetli 
olduğuna delil gösterilebilir. Nitekim A’râf suresindeki ayetler de bu görüşü desteklemektedir: “İki taraf 
(cennetlikler ve cehennemlikler) arasında bir perde ve A’râf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan 
adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete giremedikleri halde (girmeyi) umarak cennet ehline: «Selâm size!» 
diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de: Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile 
beraber bulundurma! derler.”103  Ayette yer alan “Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulun-
durma!” ifadesi, bu duayı yapanların durumu ile ilgili henüz bir kararın verilmediğini göstermektedir. 

Netice itibari ile Kur’an’da kıyamet sahnelerinden biri olarak yer alan a’râf, hayırla şer arasında kararsız 
kalan insanlara, tercihlerini hayır yönünde kullanmaları için yapılmış ilâhî uyarı içeren bir kavram olarak 
değerlendirilmelidir.104

5.  AHİRETE İMANIN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ

Ahiret gününe iman, insanın dünya hayatına etkileri açısından son derece önemli bir inanç esasıdır. Çün-
kü bir insanın, fiil ve davranışlarının ahirette cennet ya da Cehennem’le sonuçlanacağına iman etmesi,  o 
davranışların daha ilk andan itibaren kontrollü ve bilinçli yapılmasını sağlar. Bu açıdan baktığımızda ahiret 
inancı sadece öte dünyayla ilgili değil, aynı zamanda bu dünyayı da etkileyen bir inançtır.

Ahiret inancı olmadığı takdirde insanların iyi olması, ahlaklı davranışlar sergilemesi, diğer insanlara 
şefkat ve merhametle bakması da mümkün olmaz. Çünkü insanı ahlaklı olmaya sevk eden en önemli un-
surlardan biri de ahiret inancıdır. Ahirete inanmayan birisi hiçbir ahlaki kural tanımadan zevklerini tatmin 
etmeye çalışır. Helal haram tanımaz, hak hukuk gözetmez. Çalıp çırpar, insanlara karşı zorbaca davranışlar 

102 Bkz. A’râf  suresi, 8. ayet; Mü’minûn suresi, 102. ayet; Karia suresi, 6. Ayet.
103 A’râf  suresi, 46-47. Ayetler.
104 İslam Ansiklopedisi,  cilt: 3,  sayfa, 259.
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sergiler. Sonlu bir hayattan olabildiğince çok istifade edebilmek düşüncesiyle her şeyi kendi menfaatine 
göre yaşamaya yönelir. Bu durumda ahlâk bozulur, vicdanlar ortadan kalkar, çıkarcılık ve fırsatçılık toplum 
hayatına hâkim olur.

 Mümin kimse ahirette mutlak adaletin gerçek-
leşeceğine iman ettiği için dünya hayatını bu ima-
na göre yaşar. Yaptıklarından hesaba çekileceğini 
bilir ve dünyayı ahiret hayatına hazırlanma mekânı 
olarak görür. Ahirete inanmayanlar ise hayatı sade-
ce bu dünya hayatıyla sınırlı gördüklerinden ahiret 
hesabına güzel yatırımlar yapamazlar. Böylelikle 
müminler geçici olan hayatla ebedî olan hayata ha-
zırlık yaparlarken inanmayanlar geçici hayata ta-
kılıp kalırlar. İnananlar gerçek ve baki olan ahiret 
hayatında mutluluğa kavuşurlar. Bu dünyada dahi 
nice zorluklar içerisinde mutlu olmayı başarırlar. 
İnkârcılar ise bu dünya hayatında geçici olarak 
mutlu olduklarını zannetseler bile ebedî hayatla-
rında cehennemle ve hüsranla karşılaşırlar.

Ahirete iman, insan hayatına bir hedef ve yön 
verir, yaradılıştaki gaye ve amacı öğretir. Bu hayatın 
kendisi için bir sınav olduğunu bilen insan yeryü-
zündeki sorumluluğunu doğru algılar. Bu sorumlu-
luk duygusuyla dünya hayatında yapıp ettiği hiçbir 
şeyin karşılıksız kalmayacağı bilinci ile hareket 
eder. Artık onun için dünya hayatı geçici bir oya-
lanma yeri değil, sonsuz ahiret hayatı için bir hazır-
lıktır. Bu inanç, insan için çok güçlü bir moral ve kalıcı bir mutluluğun kaynağı olur. Zira bu durumda hayat 
insan için Allah’ın rızasını ve cenneti kazandıracak bir fırsata dönüşmüş olmaktadır. İşte bu, hayatın anlam ve 
amacını keşfetmek demektir.

Sürekli bir anlam arayışı içinde olan insan kendi kendine: “Ben kimim?”, “Niçin yaratıldım?”, “Benim 
sonum ve bu dünyanın sonu ne olacak?” gibi sorular sorar. Özellikle, “Benim sonum ve dünyanın sonu ne 
olacak?” sorusuna en anlamlı cevabı ahiret inancı verir. Çünkü ahirete inanan insan yokluğa mahkûm bir 
varlık olmadığını, sonsuz bir hayatla şereflendirileceğini fark eder. İşte bunu bilen insan, yaşamın bir amacı 
olduğunu anlar ve yaratılış amacı doğrultusunda hayatını sürdürmeye özen gösterir.

Ahiret inancı insanların ümitlerini yeniler, acılarını hafifletir, zor durumlara katlanmasını sağlar, onları 
ölüm korkusundan kurtarır. Dünya hayatının anlam ve amacını keşfeden insan hayatın zorluklarına sabre-
der. Çünkü onun için karşılaşılan her zorluk geçici hayat sınavının bir parçasıdır. Haksızlıklar karşısında 
umutsuzluğa kapılmaz. Çünkü mutlak adaletin ahirette gerçekleşeceğini bilir ve teselli bulur:  

“O sabredenler, kendilerine bir bela geldiği zaman ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz.’ 
derler.”105

105 Bakara suresi, 156. ayet.
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Bu inançtaki bir kişi dinî ve dünyevi görevlerini eksiksiz yerine getirir. Çünkü bir mükâfat ve ceza gü-
nünün varlığına iman ve herkesin bu dünyada işlediklerinden dolayı Allah’ın huzurunda sorguya çekileceği 
inancı onun kalbinde yer etmiştir. Bu sebeple ahiret inancı, insanlar için hem hukuki hem de ahlaki yaptı-
rımlar bakımından da bir dayanak noktasıdır.

Ahirete inanan insan, erdemli yaşamaya çalışır. İnsanlarla iyi geçinir ve kimseye haksızlık etmez. Doğru 
ve dürüst olmayı, iyilik yapmayı, insanlara hizmet etmeyi kendisine ilke edinir.

Kanaatkâr olur ve dünyevi menfaatlerin geçici olduğunu bilir. Sahip olduğu nimetleri başkalarıyla paylaşır.

Ahiret inancı, insanı yok olma korkusundan kurtarır. Çünkü ahirete inanan insan için ölüm, geçici haya-
tın son bulması, sonsuz yeni bir hayatın başlaması demektir. 

Ahirete inanan insanın suç işlemesi zorlaşır. Çünkü yaptığı her şeyin ahirette hesabını vereceğine inan-
ması, insanda güçlü bir otokontrol bilinci oluşturur. İnsanın iç dünyasında onu kötülüklerden caydırıcı 
böyle bir güce her zaman ihtiyaç vardır. 

Ahiret inancı, insanların dünyaya karşı aşırı bağlılıklarını önler, başkalarına iyilik ve hizmet etmek fik-
rini geliştirir. 

Ahiret inancı insanı cesaretli ve güçlü kılar ve insanın inandığı değerler için ölümü göze almasını sağlar. 

Ahiret inancı insanda erdemli bir yaşam ideali oluşturur. Çünkü sergilenen her erdemli davranış Allah 
katında hak ettiği karşılığı bulacaktır. Bu idealin gereği olarak insan dürüst ve adaletli olmaya çalışır. Allah 
hakkı, kul hakkı ve diğer varlıkların haklarını titizlikle gözetir. İyilik yapmayı, diğer varlıklara hizmet et-
meyi, iyi insan olmanın gereği olarak kabul eder. 

Ahirete iman eden insan iyi ya da kötü, büyük veya küçük yaptığı hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını 
bilir. Cennette kendisi için hazırlanan nimetlere kavuşma umuduyla Allah’ın buyruklarını yerine getirmeye 
çalışır. Allah’ın emir ve yasaklarına uymazsa başına gelecek acı verici azaptan uzak olmak ve onun sevgi-
sinden mahrum kalmamak için hareketlerine özen gösterir. 

Mazlumun zalimden hakkını alacağı günün mutlaka geleceğini bilir, kimseye haksızlık yapmaz. Zalim-
lerden hesap sorulacağının, kötülerin cezalandırılacağının ve iyilerin ödüllendirileceğinin farkındadır. Bu 
sebeple karşılaştığı ve engel olamadığı adaletsizlikler karşısında yıkılmaz, hesap gününe olan inancıyla 
teselli bulur. 

Her şeyin geçici olduğunun farkına varır. Bu dünyanın geçici zevklerine, geçici dertlerine takılıp kal-
maz. Açgözlülük yapmadan kendine verilen nimetlerle yetinmeyi bilir. Derdin de kederin de mutluluğun da 
keyfin de imtihan olduğu bilinci ile ebedî hayatına hazırlık yapar. 

Ahiret gününe inanan insan öldükten sonra tekrar diriltileceğini ve yaptıklarından hesaba çekileceğini 
bilir. İyi ya da kötü hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağına inanır. Bu nedenle yaptığı tüm işlerde so-
rumluluk bilinciyle hareket eder.

Bu inanca sahip insanların oluşturduğu toplum, doğruluktan ayrılmaz, kazancını meşru şeylerde arar, 
hileye, aldatmaya ve rüşvete yaklaşmaz. Kendinin ve başkalarının hakkını gözetir.
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1. Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının aşamalarından biri değildir?

A) Mizan  B) Hesap  C) Sırat   D) Tavaf

2. Cennet ile cehennem arasında olduğu bildirilen yerin adı nedir?

A) A’râf  B) Mizan  C) Mahşer  D) Arafat

3. Aşağıdakilerden hangisi ahirette insanın hesaba çekileceği şeylerden olamaz?

A) Ömrünü nerede tükettiği

B) Hangi ırktan olduğu

C) Malını nereden kazanıp nereye harcadığı

D) Gençliğini nerede geçirdiği

4. Aşağıdakilerden hangisi Cehennem’in diğer isimlerindendir?

A) Firdevs  B) Adn   C) Cahîm  D) Na’îm

5. Sûr kavramı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sur’a iki defa üfürülecektir.

B) Sur’a ilk üfürmede canlılar hayatiyetlerini kaybedeceklerdir.

C) Sur, cennetle cehennem arasındaki yerin adıdır.

D) Sur, ses veren boru manasına gelir.

      A.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

C
ev

ap
la

ya
lım

1. Ahiret hayatı niçin olmalıdır? Yazınız.

2. Ahirete imanın anlamlı bir hayat yaşamaya katkılarını yazınız.

3. Ahiretin varlığı ve gerekliliği konusundaki akli delillerin neler olduğunu yazınız.

4. Ahirete inanmayanlara ve yeniden dirilişi imkânsız görenlere Kur’an’da nasıl cevap veril-
diğini yazınız.

5. A’râf ne demektir? Yazınız.

DEĞERLENDİRME SORULARI

      B.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

6. ÜNİTE

131



      C.  Aşağıdaki cümleleri soldaki kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız.

Bo
şlu

kl
ar
ı d

ol
du

ra
lım Ba’s 

Sûr 
berzah 
hayatı 
mizan 
haşr

Kıyamet, İsrâfil’in…...........….a ilk üfürmesiyle kopacaktır. 

Ahirette insanların bir araya toplanmasına …..........…..denir. 

Dünya hayatında yapılan iyiliklerin ve kötülüklerin tartılacağı terazilere …….....…
denir. 

İnsanların ölümüyle yeniden diriltilmesi arasında geçen döneme……....……….denir. 

Kıyamet sonrasında insanların yeniden yaratılmasına …..........…..denir. 

      D. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 

Yanlış mı?

(Y)

Doğru mu?

(D)

Ölüm bir sondur ve insanların yeniden diriltilmesi imkânsızdır.

İnsanların yaptıkları ve yapmadıklarıyla ahirette sorgulanmasına hesap ve sual denir.

Hayatı sadece dünya hayatından ibaret görmek Kur’an’da reddedilmiştir.

Kıyamet kelime olarak kalkmak, dikilmek, ayaklanmak anlamına gelir.

Duman (duhân) küçük kıyamet alametlerindendir. 
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KAZA VE KADERE İMAN

7. ÜNİTE

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İnsanın akıl sahibi ve özgür bir varlık olması yanında aynı zamanda sorumlu bir varlık oluşunu arkadaşlarınızla
     tartışınız.
2. Kader, kaza, tevekkül, ecel, özgürlük, sorumluluk, külli irade, cüz-i irade kavramlarını araştırınız.
3. Deprem, sel gibi afetlerde ölen insanların eceliyle ölüp ölmediğini arkadaşlarınızla tartışınız.
4. Afrika’da veya dünyanın başka yerlerinde insanların açlıktan ölmesini ilahi adalet açısından tartışınız. Bu 
     ölümlerde başka sebeplerin etkisi olabilir mi?
5. Kadere imanın insanın psikolojik durumuna etkilerini tartışınız.
6. Kader sadece insanla sınırlı bir inanç esası mıdır? Kur’an’da kaderin diğer varlıklarla da ilişkilendirildiği 

     ayetleri tespit ediniz.
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1. KADER VE KAZA KAVRAMLARI

İman esaslarının birbiriyle olan ilişkisini dü-
şündüğümüzde anlarız ki kader ve kazaya iman, 
Allah’a iman etmenin tabii bir neticesidir. Çünkü 
Allah’a sıfatlarının ve isimlerinin gerektirdiği şe-
kilde iman etmek, onun ezelî ilmine, iradesine, 
kudretine ve yaratmasına da iman etmemizi gerekli 
kılar.

Kader; kelime olarak bir şeye gücü yetmek, bir 
şeyi biçimlendirmek, planlamak, ölçülü yapmak, 
bir şeyin kıymetini bilmek, bir şeyi başka bir şey-
le mukayese etmek anlamındadır. Kavram olarak 
ezelden ebede kadar olmuş ve olacak şeylerin hepsinin Allah tarafından bilinmesi ve irade edilmesi mana-
sında kullanılır.

Kaza ise kelime olarak hükmetmek, emretmek, muh-
kem ve sağlam yapmak, ifa etmek demektir. Kavram ola-
rak kullanıldığında ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, 
zamanı ve yeri geldiğinde Allah tarafından ortaya çıkarıl-
ması anlamına gelir.

Kader ve kazaya iman etmek demek; hayır ve şer, iyi ve 
kötü, canlı ve cansız, faydalı ve faydasız ne varsa tüm bunla-
rın Allah’ın bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratması ile müm-
kün olduğuna, Allah’tan başka yaratıcı olmadığına inanmak 
demektir. Kadere iman, kâinatta olan her şeyin bir ölçüye 
göre, bir hikmete göre cereyan ettiğini kabul etmek demektir. 

İnanan insan başına bir musibet geldi-
ğinde hemen isyan etmez. Bir başarı duru-
munda da Allah’ı unutarak: “Bunu ben yap-
tım.” demez. 

Kader konusunda iki türlü iradeden bah-
setmek mümkündür. Allah’ın iradesine külli 
irade, insanın iradesine cüz-i irade denir. 
Kadere iman meselesinde Allah’ın takdiri ve 
külli iradesi,  insanın cüz-i iradesiyle birlikte 
değerlendirilmelidir. Kader; sorumluluktan 
kurtuluş için değil, kişinin haddini bilmesi, 
iyilik ve başarı durumunda asıl failin Allah 
olduğunu hatırlaması içindir. İnsanın iradesi 
ise sonuçta ortaya çıkan kötülük ve başarı-
sızlık durumunda kişinin sorumlu olduğunu 
bilmesi, faturayı kesecek başka yerler aramaması içindir.

BİLGİ KUTUSU

Kader, ezelden ebede kadar 

olmuş ve olacak şeylerin hepsinin 

Allah tarafından bilinmesi ve irade 

edilmesi manasında kullanılır. 

Kaza ise ezelde bilinen ve takdir 

edilen şeyin, zamanı ve yeri geldi-

ğinde Allah tarafından ortaya çıka-

rılması anlamına gelir.

BİLGİ KUTUSU

İrade; “istek, arzu, dilek, emir, sevk ve güç” gibi 

manalara gelmektedir. İradenin insanların iş ve dav-

ranışlarını etkilemesi bakımından çeşitli tanımları 

yapılmıştır. Buna göre irade, bir şeyin yapılmasına da 

yapılmamasına da muktedir olan hayat sahibinin bu 

iki şıktan birine kendi isteğiyle hükmetmesidir. Ya da 

düşüncenin ortaya koyduğu bir gayeye doğru gitme 

hareketidir. Bu hem Allah’ın iradesini hem de kulun 

iradesini kapsamaktadır. İrade Cenab-ı Hak için olun-

ca külli, kul için olunca cüzi olur.

https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/DiniKav-

ramlarSozlugu.aspx#.U2OXJoF_tY4
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“Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönder-
dik, şahit olarak da Allah yeter.”1

İnsanların hayır ve şer olarak isimlendirdiği şeyler kendilerine bakan yönleri itibariyledir. Allah’a bakan 
yönleri itibariyle her şey iyidir ve güzeldir. Allah, hayrı ve şerri kuşatacak şekilde her şeyi yaratandır ve her 
şeyin yaratılışını güzel kılandır.

“Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir.”2

“O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.”3

“Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi.”4

Kader ve kazaya iman etmenin bizlere sağladığı en önemli özellik Allah’a iman şuurumuzun artması ve 
yaşadığımız pek çok olayın bu iman çerçevesinde anlaşılır bir şekilde izah edilebilmesidir.

Kader meselesi, iman ederek yaşayabileceğimiz ve yaşadıkça da daha iyi anlayabileceğimiz bir mesele-
dir. Allah’ı yetkin sıfatlarla takdis ederek ve noksan sıfatlardan tenzih ederek gerçek tevhide ulaşabilmemiz 
için kader ve kazaya da iman etmemiz gerekmektedir. Öte yandan bu iman bizi tembelliğe, sorumsuzluğa, 
boş vermişliğe de sürüklememelidir. Çünkü kadere iman etmek, kul üzerindeki sorumluluğu ortadan kal-
dırmaz.

2. KADER VE KAZA İNANCININ KUR’AN VE HADİSLERDEKİ TEMELLERİ

Kader ve kaza inancını temellendirebileceğimiz yüzlerce ayet vardır. Bu ayetlerden bazılarında evrende 
var olan bütün varlıkların Allah’ın dilemesi, iradesi, kudreti ve yaratması ile varlık sahasına çıktıkları be-
lirtilmektedir. Bunlardan bazılarında doğrudan bütün varlıkların bir kadere göre yaratıldığı vurgulanmak-
tadır:

“Biz her şeyi (belirlenmiş) bir kadere göre yarattık.”5

“Aranızda ölümü biz takdir ettik ve takdirinin önüne geçileceklerden değiliz.”6

“(Fakat Lût’un) karısı müstesna, biz onun geri kalanlardan olmasını takdir ettik.”7

“Takdirde bulunan ve hidayete sevk eden Allah’ın adını tesbih et.”8

“Allah her şeyi yarattı ve mukadderatını belirledi.”9

Bazı ayetlerde de başta güneş ve ay olmak üzere evrendeki varlıkların kendileri için belirlenen yörün-
gelerde akıp gitmesi, her şeyin bir ölçüye göre hareket etmesi dile getirilmektedir. Yaratmada olduğu gibi 
yaşatmada ve varlıklarını devam ettirmede de tüm varlıklar, ilahi takdir açısından değerlendirilmekte ve 
tüm bunların Allah’ın ilmi dahilinde gerçekleştiği dikkatlere sunulmaktadır:

1Nisâ suresi, 79. ayet.
2 Zümer suresi, 62. ayet.
3 Secde suresi, 7. ayet.
4 Sâffât suresi, 96. ayet.
5 Kamer suresi, 49. ayet.
6 Vâkıa suresi, 60. ayet.
7 Hicr suresi, 60. ayet.
8 A’lâ suresi, 3. ayet.
9 Furkân suresi, 2. ayet.
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“Güneş karar kılacağı yere doğru akmaktadır, bu 
aziz ve âlim olan Allah’ın takdiridir.”10

“Allah’ın, kendisine helal kıldığı şeyde Peygamber’e 
herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler arasında 
da Allah’ın âdeti böyle idi. Allah’ın emri mutlaka yerine 
gelecek, yazılmış bir kaderdir.”11

“O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zama-
nı, güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçü-
sü kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen 
Allah’ın takdiridir.”12

“Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebi-
lir. Her biri bir yörüngede yüzerler.”13

“Göklerde ve yerde bulunan herkes, ondan ister. O, 
her an yaratma hâlindedir.”14

“Kâfirler diyorlar ki: Ona Rabbin’den bir mucize indirilseydi ya! (Hâlbuki) sen ancak bir uyarıcı-
sın ve her toplumun bir rehberi vardır. Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi 
ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü iledir.”15

“Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda durdurduk. Bizim onu gidermeye de elbet 
gücümüz yeter.”16

“Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şey-
ler bitirdik. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için (gerekli) geçim vasıtaları 
yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz.”17

“Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Hâlbuki kişi kazdığı 
kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilerin kanunundan (onlara uygulanandan) başkasını mı bekliyor-
lar? Allah’ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah’ın kanununda kesinlikle bir sapma da 
bulamazsın.”18

Kaderin insanlara ve toplumlara bakan yönleri de Kur’an ayetlerinde sıkça vurgulanan hususlardandır. 
Bu ayetlerde insanın, Allah’ın teklifine muhatap oluşunda bir tercihle karşı karşıya bırakılması, özgür ira-
desiyle seçim yapabilmesi, gücü ölçüsünde sorumlu tutulması, yaptıklarından ve yapmadıklarından hesaba 
çekilmesi gibi konular Allah-insan ilişkisi bağlamında çarpıcı ifadelerle sunulmaktadır:

“Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri 
gidebilirler.”19

10 Yâsîn suresi, 38. ayet.
11 Ahzâb suresi, 38. ayet.
12 En’âm suresi, 96. ayet.
13 Yâsîn suresi, 40. ayet.
14 Rahmân suresi, 29. ayet.
15 Ra’d suresi, 7-8. ayetler.
16 Mü’minûn suresi, 18. ayet.
17 Hicr suresi, 19-21. ayetler.
18 Fâtır suresi, 43. ayet.
19 A’râf suresi, 34. ayet.

BİLGİ KUTUSU

Kader ve kazaya inanmak da iman 

esaslarındandır. Ancak insanlar kaderi 

bahane ederek sorumluluktan kaçma 

yolunu tercih etmemelidir. Çünkü ka-

deri bahane olarak gösterip de ken-

dimizi sorumluluktan kurtaramayız. 

Kendi irademizle tercih ettiğimiz tüm 

fiillerden sorumluyuz. Çünkü bizler 

öyle tercih ettiğimiz için Allah bizim 

seçimlerimize uygun olarak fiillerimizi 

yaratmakta ve bizler fiillerimizin so-

nuçlarıyla yüz yüze gelmekteyiz.

KAZA VE KADERE İMAN

136



“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”20

“Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendi-
ne, yapacağı (şer) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey 
Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücü-
müzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler 
topluluğuna karşı bize yardım et!”21

“Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak odur. Bir de onun katında 
muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâlâ şüphe ediyorsunuz.”22

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”23

“Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten 
alıkoyan şey, sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut azabın göz göre 
göre kendilerine gelmesini beklemeleridir.”24

“Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında 
gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve 
ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki nefsini kötü-
lüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.”25

“(Resûlüm!) Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çe-
vir. Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler.”26

“Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağla-
dık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne ko-
nacak bir kitap çıkarırız.”27

“Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi 
bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir kitapta 
yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.”28

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Onları on-
dan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. 
Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin ka-
ranlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne 
varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”29

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize 
asla erişmez. O bizim mevlamızdır. Onun için müminler 
yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”30

20 İnsân suresi, 3. ayet.
21 Bakara suresi, 286. ayet.
22 En’âm suresi, 2. ayet.
23 Necm suresi, 39. ayet.
24 Kehf suresi, 55. ayet.
25 Şems suresi, 1-10. ayetler.
26 Rum suresi, 30. ayet.
27 İsrâ suresi, 13. ayet.
28 Hadîd suresi, 22. ayet.
29 En’âm suresi, 59. ayet.
30 Tevbe suresi, 51. ayet.
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Bu ayetlerde bütün varlıkların Al-
lah tarafından yaratıldığı ve kaderle-
rinin belirlendiği açıkça bildirilmiştir. 
Bu açıklamalar kader ve takdir kav-
ramlarının Kur’an kaynaklı olduğunu 
göstermektedir.

Kader inancının hadislerde de kar-
şılığı vardır.

Hz. Peygamber, Cibril hadisi diye 
bilinen hadiste açıklandığı gibi kadere 
imanı, iman esasları arasında saymış-
tır. Bu hadiste geçtiğine göre Cebrâil 
(a.s.) Peygamberimiz’e; “İman ne-
dir?” diye sormuş, o da: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şer-
riyle kadere inanmandır.” cevabını vermiştir.31

“Kul, hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça, kendine (hayır ve şerden) isabet edecek şeyi atlatamayaca-
ğını, (hayır ve şerden) kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz.”32 

“Sizden birinin yaratılışı, annesinin karnında kırk günde cem olur. Sonra bu kadar müddette alaka 
(embriyo, aşılanmış yumurta) olur. Sonra bu kadar müddette mudga (bir çiğnemlik et) olur. Sonra Allah bir 
meleği dört kelimeyle gönderir: (Bu melek) rızkını, ecelini, amelini, şaki veya said olacağını yazar, sonra 
ona ruh üflenir. Kendinden başka ilah olmayan zata yemin olsun, sizden biri, (hayatı boyunca) Cennet 
ehlinin ameliyle amel eder. Öyle ki kendisiyle Cennet arasında bir zirâlık mesafe kaldığı zaman ona yazısı 
galebe çalar ve Cehennem ehlinin ameliyle amel ederek Cehennem’e girer. Aynı şekilde sizden biri (hayatı 
boyunca) Cehennem ehlinin amelini işler. Kendisiyle Cehennem arasında bir zirâlık mesafe kalınca yazısı 
ona galebe çalar ve Cennet ehlinin amelini işleyerek Cennet’e girer.”33

“Kuvvetli mümin, Allah nazarında zayıf müminden daha sevgili ve daha hayırlıdır. Aslında her ikisinde 
de bir hayır vardır. Sana faydalı olan şeye karşı gayret göster. Allah’tan yardım dile, acz izhar etme. Bir 
musibet başına gelirse: ‘Eğer şöyle yapsaydım bu başıma gelmezdi!’ deme. “Allah takdir etmiştir. Onun 
dilediği olur!” de! Zira ‘eğer’ kelimesi şeytan işine kapı açar.”34

Kur’an’da Hicr suresi’nin 21. ayetinde: “Hiçbir şey yoktur ki kaynağı bizim katımızda olmasın ve 
biz hiçbir şey indirmeyiz ki kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma dayanmasın.” buyurulmuş-
tur. Her şey, Allah’ın koyduğu biyolojik, fiziki ve sosyal kanunlara göre hareket etmektedir. Allah’ın evren-
deki uyumu sağlamak için koyduğu yasalara “âdetullah” veya “sünnetullah” denir. Buna kader de denilir. 

İnsanın yaratılışı da kaderdir. İnsanın sahip olduğu her şey, Allah tarafından yaratılan ve kendisine ve-
rilen imkânlardan oluşur. İnsanın, iyilik ve kötülük yapabilecek şekilde yaratılması, akıl ve irade gücünü 
kullanması gibi kendisine verilen kabiliyetler onun kaderini oluşturur.

Kur’an’da iman esaslarının bir arada belirtildiği ayetlerde (Bakara suresi, 177. ayet ve Nisâ suresi, 136. 
ayet) kadere iman etmeye yer verilmemiştir. Ancak buna dayanarak İslam Dini’nde kader inancının bulun-
madığını ileri sürmek isabetli olmaz.

31 Müslim, İman, 1; Ebû Dâvûd, Sünnet, 15; İbn Mâce, Mukaddime, 9.
32 Tirmizî, Kader, 10.
33 Buhârî, Kader, 1; Bed’ü’l-Halk, 6; Enbiyâ, 1; Tevhid, 28; Müslim, Kader, 1; Ebû Dâvûd, Sünnet, 17; Tirmizî, Kader, 4.
34 Müslim, Kader, 34.
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Kader inancının doğrudan ilişkili olduğu sıfatlar ilim, 
irade, kudret ve tekvin sıfatlarıdır. Bunların yanında ya-
şatma, öldürme, hidayete erdirme ve dalâlette bırakma 
gibi sıfatlar da kaderle alakalı sıfatlardır.

Allah’ın ilim sıfatı şöyle tanımlanır: İlim sıfatı 
Allah’ın, zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük-
büyük, gizli-aşikâr, maddi-manevi her var olanı hakkıy-
la bilmesi ve bu niteliğe sahip olmasıdır. Allah’ın ilmi 
her şeyi kuşatmıştır, gaybın anahtarı onun katındadır, 
uzayda ve yerkürede geçmişte ve şu anda var olan ve 
gelecekte vuku bulacak olan her şeyi bilir. Kıyametin 
kopacağı zamanı, ahirette insanlara soracağı sorulara 
verecekleri cevapları ve cehennemliklerin kendi arala-
rında yapacakları konuşmaları, hatta insanların gelecek-
te ne kazanacaklarını, ne zaman ve nerede öleceklerini 
ezelî ilmiyle bilir.

Kur’an’da kader inancını temellendiren unsurlardan ikincisi Allah’ın irade sıfatıdır. İrade, Allah’ın 
emirleri, hükümleri ve fiillerinde hür olduğunu ve her şeyi dileyebileceğini öngören bir sıfattır. Bu nitelik 
hem irade hem de meşiet kavramıyla ifade edilir. Konuyla ilgili ayetlerde belirtildiğine göre Allah diledi-
ğini kesinlikle yapan, en üstün ve en yetkin iradeli varlıktır. Dilediği hükmü verir, kullarından dilediklerini 
hidayete erdirir, dilediklerini saptırır, dilediklerini alçaltır, dilediklerini yükseltir, dilediklerine azap eder, 
dilediklerini bağışlar. Allah dilemedikçe insanlar dileyemez, dileseydi insanların hepsini (iradeleri olma-
dan) hidayete erdirirdi ve herkes iman ederdi. Ancak o, dileyenin iman ve dileyenin inkâr etmesini irade 
etmiş, iman edenleri hidayete erdirmeyi ve inkâr edenleri saptırmayı dilemiş, yani kendi iradeleri olmadan 
iman etmelerini istememiş ve onları serbest bırakmayı tercih etmiştir.

Allah’ın kudret ve tekvin sıfatları da kader konusuyla doğrudan ilişkilidir. Yaratma sıfatı “halk”, “icad”, 
“ibda”, “kevn (tekvin)” ve “inşa” kavramlarıyla ifade edilir. Allah Teâlâ yaratıcılığıyla öncelikle evrenin 
kaderine hükmetmiştir. Gök cisimlerini ve yer küreyi belli hacimde yaratmış, gezegenlere belli yörüngeler 
tayin etmiş, yeryüzünde yollar, dağlar, ovalar, nehirler var etmiş, gökten ölçülü bir şekilde yağmur yağdı-
rarak tat, renk ve özellikleri farklı bitkiler bitirmiştir. Bütün bunların Allah’ın fiilleri olduğuna dikkat çeki-
lerek evrenin belirlenmiş bir kaderi olduğuna işaret edilmiştir. Allah’ın tüm bunlara güç yetirebilmesi anla-
mında kudret sıfatı, onun her tür mükemmellik sıfatlarını taşıması ve yine her tür noksanlıktan münezzeh 
olmasıyla da doğru orantılıdır. Dolayısıyla Allah’ın her şeyi bilmesi, dilediğini dilediği gibi yaratması, her 
şeye güç yetirebilmesi gibi özellikleri zaten onun mükemmel varlık olmasının gereklerindendir. Bilmeyen, 
dilediğini dilediği gibi yapamayan, güç yetiremeyen bir varlığa Allah denilemeyeceği ortadadır. 

3. İNSANIN KADERLE İLGİLİ BAZI ÖZELLİKLERİ

Kaza ve kader konusunun yanlış anlaşılmaması için Allah’ın isim ve sıfatları yanında insanla alakalı 
bazı hususların da bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla insanın nasıl bir varlık olduğu öncelikle iyi tespit 
edilmelidir.

Bizler, insanı yapıp ettikleri açısından “rüzgârın önünde uçuşan bir yaprak” gibi mi görüyoruz? Yoksa 
yapıp ettiklerinin tamamını kendi güç ve kudretiyle yapan, kendi fiillerini kendisi yaratan bir varlık olarak 

DEĞERLENDİRELİM

Kader inancı Allah’a, dolayısıyla onun 
sıfatlarının yanı sıra fiillerinin yetkinliğine 
inanmanın tabii ve kaçınılmaz bir sonu-
cudur. Bu açıdan bakılınca kader inancını 
anlayabilmek için hem Allah’ın bu konuyla 
doğrudan alakalı sıfatlarını çok iyi anlamak 
hem de insanın akıllı, özgür, irade ve so-
rumluluk sahibi bir varlık oluşunu iyi kav-
ramak gerekmektedir. Çünkü kader inancı 
Allah’ın ilim, irade, kudret ve tekvin sıfat-
larını kabul etmenin yanında insanın akıllı, 
özgür, irade ve sorumluluk sahibi bir varlık 
olarak kabul edilmesi esasları üzerine te-
mellendirilir.
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mı? Ya da bu ikisinin ortasında dengeli bir şekilde mi insanı tanımlıyoruz?

İşte insana dair bu bakış açılarının doğruluğu ya da yanlışlığı ölçüsünde kaza ve kader konusundaki 
bakış açımız da doğru veya yanlış olabilmektedir. 

3.1. Akıl Sahibi Olmak

Akıl, insanı diğer canlılardan ayıran temyiz gücü, 
düşünme ve anlama melekesi olarak tanımlanmakta-
dır. Her şeyden önce insan, akıl sahibi olduğu için 
iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırabilen ve bu 
özelliğinden dolayı da dinin emir ve yasakları karşı-
sında muhatap ve sorumlu olan bir varlıktır. İnsanın 
akıl sahibi olması, onu irade ve tercih sahibi olma-
yan diğer varlıklardan ayırmakta; dinin teklifleri kar-
şısında insanı kabul ya da ret açısından bir tercihle 
ve seçimle yüz yüze bırakmaktadır. Bu özellik insana 
verildiği için insanlar arasında aklını kullanarak ima-
nı ve teslimiyeti seçenler olduğu gibi, inkara sapanlar 
da olmuştur.

Kur’an-ı Kerim’e göre insanı diğer varlıklardan daha değerli hale getiren ve hayatına anlam kazandıran 
akıldır. Dinin emirlerine muhatap olma ve din açısından mükellef sayılmanın olmazsa olmaz şartı da akıl-
dır. Nitekim dinimizde aklı olmayanlar, dinî emirler ve nehiyler açısından sorumlu değildir. Akıl sağlığını 
kaybedenlerden dinî sorumluluklar düşmekte, akli melekeler tam olarak teşekkül etmediği için âkil ve baliğ 
olana kadar çocuklar dinen mükellef sayılmamaktadır.

Kur’an’da pek çok ayette aklını kullanma övülürken aklını kullanmayanlar ağır bir dille eleştirilmekte-
dir. Bunlardan bazılarını şöylece sıralayabiliriz:

“İşte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz fakat onları ancak bilenler düşünüp (akledebilir), anla-
yabilir.” (Ankebut suresi, 43. ayet)

“Ve: Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları 
arasında olmazdık! diye ilave ederler.” (Mülk suresi, 10. ayet)

Bu ayetlerde akıl ve bilgi arasındaki ilişkiye dikkat çekildiği gibi cehenneme götüren sebeplerin başında 
aklın kullanılmamasına da vurgu yapılmaktadır.

Kur’an’da sebep-sonuç ilişkileri ve özellikle yaratılmış varlıklarla yaratıcı arasındaki ilişki anlatılırken 
ön plana çıkarılan temel kavram akıldır. Zaten aklın Arapçadaki kelime kökünde bağ kurmak, irtibat kur-
mak manası vardır. 

“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri 
için gerçekten açık ibretler vardır.” (Al-i İmran suresi, 190. ayet)

“Gecenin ve gündüzün değişmesinde, Allah’ın gökten indirmiş olduğu rızıkta (yağmurda) ve ölümün-
den sonra yeri onunla diriltmesinde, rüzgârları değişik yönlerden estirmesinde, aklını kullanan toplum için 
dersler vardır.” (Casiye suresi, 5. ayet)
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“Rabbin’den sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse, (inkâr eden) kör kimse gibi olur mu? (Fakat 
bunu) ancak akıl sahipleri anlar.” (Ra’d suresi, 19. ayet)

İnsanın irade sahibi, bilen, tercih eden ve yapan bir varlık olması, akıl sahibi olmasıyla doğrudan alaka-
lıdır. Akıl sahibi olmanın kadere bakan yönü ise insanın yaptıklarından sorumlu tutulması bakımındandır. 
Kur’an’da pek çok ayette gökler, ay, güneş, yıldızlar, dağlar, denizler hakkında düşünmemiz öğütlenir. Yine 
Kur’an’da sonları “Akıllarını kullanmazlar mı?”, “Düşünmez misiniz?”, “Akletmez misiniz?” şeklinde bi-
ten birçok ayet vardır. Bir ayette “Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü, akletmeyen (düşünmeyen) 
sağırlar ve dilsizlerdir.” (Enfal suresi, 22. ayet) buyrulmuştur.  

3.2. Özgür Olmak

İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliklerinden biri de seçme özgürlüğüne sahip olmasıdır. İnsan 
tercih yapabilen bir canlıdır. Kendisine sunulan seçenekler içerisinden imanı da inkârı da tercih edebilmek-
tedir.

Kader ve kazayla ilgili yönüne gelince çoğu insan bu özgür iradesini kötüye kullanmasına rağmen so-
nuçta kendisini sorumluluktan kurtarmak için: “Ne yapayım kader böyleymiş.” diyebilmektedir. Oysa bir 
şeyin kader olarak takdir edilmesi, insanın zamanı geldiğinde başka türlü değil de o şekilde bir seçim yapa-
cağının bilinmesi demektir. Allah’ın ezelî olarak o tercihi bilip takdir etmesi, o insanın o tercihe zorlanması 
demek değildir. Zaman ve mekânla sınırlı olmayan Allah’ın ezelî ilmi, kulun seçimini zorlayan bir sebep 
değildir. Kul öyle seçtiği için Allah da bu seçime göre yaratır. 

Aslında insanlar yaptıkları fiillerin vicdanen kendi seçimleri olduğunu bilir. Çünkü herhangi bir şeyi 
yaparken bizler, Allah’ın bu konudaki ezelî ilminin nasıl olduğunu bilmeden yaparız. Bu ezelî bilginin 
tesirinde kalmadan kendi irademizle tercihte bulunuruz.

Kısaca akıl ve irade sahibi olarak insan herhangi bir fiil için tercihte bulunmakta, hür iradesiyle seçim 
yapmaktadır. Bu seçimle birlikte gerekli çabayı da sarf etmektedir. Allah da onun bu seçimi ve çabası yö-
nünde o fiili yaratmaktadır.  

İnsan; iyi ve kötü, doğru ve yanlış, güzel ve çirkin olan şeyleri ayırt edebilecek, karşılaştığı şeylere de-
ğer atfedebilecek ve bu değerler arasında seçim yapabilecek kabiliyettedir. İnsana bu güç ve imkânı veren 
Allah’tır. Bu imkânı, insan özgür iradesi doğrultusunda kullanır. 

Bu anlamda inkâr etmek ya da şirk koşmak dahi insana verilen özgürlük sınırları içindedir. Allah, in-
sanlara özgür iradesiyle tercihlerini doğru yapabilmesi için yardımcı olmak üzere peygamberler ve kitaplar 
göndermiştir. İnanıp inanmama konusunda insanı serbest bırakmıştır. 

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”35

“Ve de ki: Hak, Rabbiniz’dendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle 
bir Cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) imdat 
dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir 
içecek ve ne kötü bir kalma yeri!”36

35 İnsân suresi, 3. ayet.
36 Kehf suresi, 29. ayet.
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“İman edip de iyi işler yapanlara gelince onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları 
Cennet konakları vardır. Yoldan çıkanlar ise onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak 
istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz Cehennem azabını tadın! 
denir.”37 

“Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne de evlatlarınız. İman edip iyi amelde 
bulunanlar müstesna, onlara yaptıklarının kat kat fazlası mükâfat vardır. Onlar (Cennet) odala-
rında güven içindedirler. Ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince onlar da azapla yüz yüze 
bırakılacaklardır.”38

Özgür olmak yaptıklarından sorumlu olmak anlamına gelir. Bu sorumluluğu reddeden müşrikler, Allah’ın 
dilemesinin kulun tercihlerine göre oluştuğunu kabul etmemişler ve kendi seçimlerinin ilahi takdir sonucu 
olduğunu iddia etmişlerdir. Kur’an’da, şu ayetlerle onların bu haksız yakıştırmaları reddedilmiştir:

“Putperestler diyecekler ki: ‘Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi 
de haram kılmazdık.’ Onlardan öncekiler de aynı şekilde (peygamberleri) yalanladılar ve sonunda 
azabımızı tattılar. De ki: Yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye 
uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.”39 

“Ortak koşanlar dediler ki: ‘Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başkasına tapardık. 
Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık.’ Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Pey-
gamberlerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşer mi?”40

“Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Al-
lah, size muhtaç değildir. Bununla be-
raber o, kullarının küfrüne razı olmaz. 
Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul 
eder. Hiçbir günahkâr diğerinin günahını 
çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, 
Rabbiniz’edir. Yaptıklarınızı o size haber 
verir. Çünkü o, kalplerde olan her şeyi 
hakkıyla bilendir.”41

3.3. Sorumlu Olmak

Akıl ve özgür irade sahibi bir varlık olarak insan aynı zamanda sorumlulukları da olan bir varlıktır. Akıl 
ve irade nimeti insana beraberinde bazı yükümlülükler de getirmektedir. Zaten insanın imtihana tabi tutul-
ması, emir ve yasaklarla muhatap olması ve yaptıklarından sorumlu tutulup hesaba çekilmesi ona verilen 
bu seçme özgürlüğü sebebiyledir. Şayet tercihte bulunabilme durumu olmasaydı o zaman imtihana gerek 
kalmaz, sorumluluk diye bir şeyden bahsedilemezdi. 

İnsanlar inandıklarından ve inanmadıklarından, tercih ettiklerinden ve etmediklerinden, yaptıklarından 
ve yapmadıklarından sorumludur. Çünkü kendisine verilen akıl ve özgürlük onun bütün bunlardan sorumlu 
olması sonucunu doğurur.
37 Secde suresi, 19-20. ayetler.
38 Sebe’ suresi, 37-38. ayetler.
39 En’âm suresi, 148. ayet.
40 Nahl suresi, 35. ayet.
41 Zümer suresi, 7. ayet.

Hat yazısı: vav harfi
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“Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabb’in kullara 
zulmedici değildir.”42

“Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. (Bununla bera-
ber) Allah çoğunu affeder.”43

“O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını 
alırsınız.”44

“İnkârınız sebebiyle bugün oraya girin!”45

“Siz farkında olmadan, ansızın başınıza azap gelmezden önce, Rabbiniz’den size indirilenin en 
güzeline (Kur’an’a) tabi olun. Kişinin ‘Allah’a yakınlık konusunda kusurlu davrandığım için bana 
yazıklar olsun! Gerçekten ben alay edenlerdendim.’ (diyeceği günden sakının)! Veya ‘Allah bana 
hidayet verseydi elbette sakınanlardan olurdum.’ diyeceği, yahut azabı gördüğünde ‘Keşke benim 
için bir kez (dönmeye) imkân bulunsa da iyilerden olsam!’ diyeceği günden sakının. Hayır (döne-
meyeceksin)! Ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkârcılardan 
olmuştun.”46

Kur’an’da Allah’ın insanları güçleri ölçüsünde sorumlu ve yükümlü kıldığı açıkça belirtilmiş ve üstesin-
den gelemeyecekleri yükümlülükleri onlara yüklemediği ısrarla vurgulanmıştır.

“… Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu tutulur…”47

“Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır) kendi-
ne, yapacağı (şer) de kendinedir …”48

“… Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz …”49

İnsan, sorumluluğunun farkında olarak hesap vereceği bilinciyle hareket etmeli ve iyilik yapmanın yol-
larını aramalıdır. Çünkü Kur’an’a göre o zerre kadar da olsa yaptıklarının hesabını verecektir. 

“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”50

Allah kullarına hiçbir zaman zulmetmez ve onların kötülüğünü hiçbir şekilde asla istemez. İnsanla-
rın kaderi, sorumluluklarını örten bir sığınak 
olarak görmeleri doğru değildir. 

“İşte bu, ellerinizle yaptığınız yüzün-
dendir, yoksa Allah kullara zulmedici 
değildir.”51

“Bu, dünyada iken kendi ellerinizle 
yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa 
Allah kullarına zulmetmez.”52

42 Fussilet suresi, 46. ayet.
43 Şûrâ suresi, 30. ayet.
44 Yâsîn suresi, 54. ayet.
45 Yâsîn suresi, 64. ayet.
46 Zümer suresi, 55-59 ayetler.
47 Bakara suresi, 233. ayet.
48 Bakara suresi, 286. ayet.
49 En’âm suresi, 152. ayet.
50 Zilzâl suresi, 7-8. ayetler.
51 Enfâl suresi, 51. ayet.
52 Âl-i İmrân suresi, 182. ayet.
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4. KADERLE İLİŞKİLENDİRİLEN BAZI KAVRAMLAR

4.1. Ecel ve Ömür 

Sözlükte geleceğe ait bir kavram olarak “belirlenmiş zaman, muayyen bir müddetin sonu” anlamına 
gelir. Sözlük anlamına uygun olarak Kur’an’da hayat süresinin sonu (ölüm vakti), borç için belirlenen 
son ödeme tarihi, boşanan veya eşi ölen kadının tekrar evlenmeden önce beklemesi gereken süre (iddet), 
kâfirlerin helâk edilmeden evvel kendilerine tanınan müddet anlamlarında yer almıştır. Ayrıca Kur’an’da 
ecelle ilgili ayetlerde, Allah’ın her insan için bir yaşama süresi ve bir ölüm vakti belirlediği53 ve kendilerine 
uzun ömür verilenlerin de ömrü kısaltılanların da mutlaka bir kitapta yazılı olduğu bildirilmiştir.54 İlâhî emir 
ve yasaklara uyanların tayin edilmiş ölüm vaktine kadar güzel bir şekilde yaşatılacakları müjdelenirken55  
zalimlerin de ecelleri gelinceye kadar cezalandırılmayacağı, ancak zamanı gelince bir anlık öne alış veya 
erteleme yapılmayacağı belirtilmiştir.56 Bazı insanların hayatlarının ihtiyarlamadan önce sona erdirildiği, 
bazı kişilerin ise kendileri için belirlenen süreye kadar yaşatıldığı anlatılmış,57 ayrıca fertler gibi toplum-
ların da ecelleri bulunduğu ve yıkılış zamanı gelince bunun bir anlık bir süre için öne alınmayacağı gibi 
geriye bırakılmayacağı haber verilmiştir.58 

Hadislerde ise eceli gelmeyen hastalar şifa bulur; bu sebeple ziyaretçiler hastalar için şifa dileğinde 
bulunmalıdır.59 Yine hadislerde ecelin insanın emellerine ulaşmasına engel olduğu, her insanın ecelinin 
önceden takdir edildiği bildirilmiştir.60 Ayrıca Hz. Peygamber, akrabayı ziyaret edip onları gözetmenin, 
komşulara karşı güzel davranmanın ve sadaka vermenin ömrü uzattığını bildirmiştir.61

Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş’ariyye’den oluşan 
Ehl-i sünnet alimlerine göre iecel daha çok “Allah’ın 
canlıların öleceğini bildiği zaman” diye tarif edilir. 
Buna göre canlıların her birinin yaşayacağı ecel tektir 
ve kesinlikle değişmez. Hiçbir canlı kendisi için takdir 
edilen zamandan önce hayat bulamayacağı gibi hakkın-
da takdir edilen ölüm vakti gelmeden de ölmez. En’am 
suresinin “Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm 
zamanını takdir eden (ecel-i kazâ) ancak odur. Bir 
de onun katında muayyen bir ecel (ecel-i müsemmâ) 
vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz”62 ayetinde yer 
alan “ecel-i müsemmâ” kıyametin kopmasına dair olup 
bununla insanın değil kâinatın eceline işaret edilmiştir. Dolayısıyla da tabii yolla da olsa, kaza ve katil 
yoluyla da olsa herkes kendi eceliyle ölür. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın izni olmadıkça hiçbir nefsin ölme-
yeceği, ölüm vaktinin tayin edilmiş bir yazıya göre gerçekleştiği “Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah’ın 
iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır...”63 ayeti ile bildirilmiş, eceli gelen hiçbir 
nefsin yaşatılmayacağı kesin bir şekilde anlatılarak herkesin eceliyle öldüğüne “Allah, eceli geldiğinde hiç 
53 En’âm suresi, 2. ve 60. ayetler.
54 Fâtır suresi, 11. ayet.
55 Hûd suresi, 3. ayet.
56 Nahl suresi, 61. ayet; Ankebût suresi, 53. ayet.
57 Mü’min suresi, 67. ayet.
58 A’râf suresi, 34 ayet; Yûnus suresi, 49. ayet; Hicr suresi, 5. ayet.
59 A’râf suresi, 34 ayet; Yûnus suresi, 49. ayet; Hicr suresi, 5. ayet.
60 Müsned, V, 197; Tirmizî, “Tefsîr”, 2.
61 Müsned, III, 156; VI, 159; Buhârî, “Daavât”, 26; İbn Mâce, “Mukaddime”, 10; Tirmizî, “Daavât”, 113.
62 En’am suresi, 2. ayet.
63 Âl-i İmrân suresi, 145. ayet.
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kimseyi (ölümünü) ertelemez. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.”64 ayeti ile işaret edilmiştir. Ehl-i 
sünnet alimlerine göre ecel kabul etmek veya ecelin değişebileceğini savunmak ilahi ilimde değişikliğin 
meydana gelebileceğini iddia etmek anlamına gelir. Bu ise Allah’ın kullarının akıbetlerini önceden bilme-
diği anlamına gelir ki bu da ulûhiyyet makamıyla bağdaşmaz. 

Netice olarak kişinin sağlık kurallarına uyup uymayacağı, sağlık alanında ne gibi gelişmelerin ortaya 
çıkacağı, kişinin herhangi bir kaza veya katil hadisesiyle karşılaşıp karşılaşmayacağı vb. hususlar ilahi bilgi 
ve iradenin kapsamı dışında değildir. Kişinin ne zaman öleceği (eceli) sadece Allah tarafından bilinebilir. 
O halde insanın yaşamak için gerekli tedbirleri alması onun kulluk vazifesinin bir gereğidir. Dolayısıyla 
ölümden önce hayatın değerini bilmek, hastalanmadan önce sağlığı korumak, hastalanınca tedavi olmak 
gibi tedbirlere başvurmak gereklidir. 65

4.2. Rızık

Sözlükte “yiyecek vermek, rızıklandırmak” anlamındaki r-z-k kökünden türeyen rızk kelimesi “yiyecek, 
giyecek ve faydalanılacak her şey; yağmur; bağış; pay, nasip” gibi anlamlara gelir.66 Terim olarak Allah 
Teâlâ’nın canlılara yeme içme ve başka hususlarda yararlanmak üzere verdiği her şeyi ifade eder. 

Rızık kavramı Kur’an-ı Kerim’de 123 yerde geçmektedir ve genel olarak Allah’a izâfe edilmektedir. 
Ancak bazı ayetlerde rızka aracı olması sebebiyle kullara da nispet edilmiştir.67 Kur’an’da yeryüzün-
deki bütün canlıların rızkını verenin Allah olduğu “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca 
Allah’ın üzerinedir…”68 ve “Nice canlı var ki rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık 
veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.”69 vb. ayetlerle vurgulanmış ve dolayısıyla da rızık konusunda 
endişeye düşülmemesi gerektiği “…Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik 
korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz …”70 ayeti ile bildirilmiş-
tir. Bu, insanın rızık temin etmek anlamında hiçbir şey yapmaması anlamına gelmemelidir. Tam tersi rızkı 
verenin Allah olduğu bilinci ile insan, rızkını aramaya devam etmelidir.71

Kur’an’a göre rızık, yalnızca gıdalardan ibaret 
değildir. Başta din, hidayet ve nübüvvet olmak üze-
re Allah’ın manevi lütufları da rızık olarak kabul 
edilmiştir.72

Peygamber Efendimiz de her şeyi Allah’ın yarat-
tığı, her canlının rızkını onun verdiğini belirtilmiş,73 
“Herkim çokça istiğfar ederse Allah onun her kede-
rine bir kurtuluş, her sıkıntısına bir çıkış yapar ve 

64 Münâfikun suresi, 11. ayet.
65 İslam Ansiklopedisi,  cilt: 10,  sayfa: 380-382.
66 Lisânü’l-Arab, “r-z-ķ” md.
67 Bakara suresi, 233. ayet; Nisâ suresi, 5. ve 8. ayetler; Kehf suresi, 19. ayet.
68 Hûd suresi, 6. ayet.
69 Ankebût suresi, 60. ayet.
70 En’âm suresi, 151. ayet.
71 Fâtır suresi, 12. ayet; Mülk suresi, 15. ayet.
72 Hûd  suresi, 88. ayet.
73 Müsned, IV, 130, 202.
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onu ummadığı yerden rızıklandırır.”74 ve “Her kim rızkının genişletilmesini ve ecelinin geciktirilmesini 
(ömrünün uzamasını) isterse sıla-i rahim yapsın.”75 buyurarak Allah’tan af dilemenin ve akrabaları ziyaret 
etmenin (sıla-i rahim) rızkı genişleteceğini ifade etmiştir. Hz. Peygamber Allah’ın, dilediğine az, dilediğine 
çok rızık verdiğini76 ve “Şayet siz Allah’a hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabahleyin aç gidip akşamleyin tok 
olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı.”77 buyurarak doğru bir tevekkül anlayışına 
sahip olan insanların da kuşlar gibi rızıklandırılacağını bildirmiştir.

Ehl-i sünnet alimleri rızkı “Cenâb-ı Hakk’ın hayatlarını sürdürebilmeleri için canlılara verdiği her türlü 
imkân” şeklinde tarif etmişlerdir. Onlara göre gayri meşrû yollardan elde edilen imkânlar (haram) da rızık 
kavramına dahildir. Aksi takdirde haram yiyen kimselerin Allah’tan başkası tarafından rızıklandırılmış ol-
ması gerekir. Bu ise bütün canlıların rızkının Allah tarafından verildiği şeklindeki ayet ve hadislere aykırı 
bir durumdur.78

4.3. Afet

Allah’ın kullarını imtihanının farklı şekilleri vardır. Mu-
sibetler de eğer Allah’a güven ve teslimiyet içinde karşılanır 
ve gereken davranışlar sergilenirse Allah’a yaklaştıran, gü-
nahları azaltan ve arınmaya vesile olan imtihanlardır. 

Sel, deprem vb. bütün afetler Allah’ın takdiriyle gerçek-
leşir. Ancak afetleri engellemek için gerekli tedbirleri almak 
da kulun görevleri arasındadır.

Tedbirsizliklerden kaynaklanan sorunları “Ne yapalım ka-
derimizde varmış.”, “Allah böyle takdir etmiş.” gibi cümleler-
le geçiştirmek doğru bir kader ve tevekkül anlayışı değildir. 
Bu cümleler, ancak gerekli bütün tedbirler alındıktan sonra yine 
de başa gelen musibetler için yerinde ve haklı olabilir. Böyle bir durumda mümine düşen, teselli ve destek 
kaynağı olarak yine Rabbimiz’e sığınmak ve her şeyin onun takdirinde olduğuna iman etmektir.

Bizler mesela deprem gibi bir olayın öncesinde gerekli tüm tedbirleri almakla sorumluyuz. Sonrasında 
olanlara dair tabii ki bir teselli ve destek kaynağı olarak yine Rabbimiz’e sığınmak ve her şeyin onun tak-
dirinde olduğuna iman etmek durumundayız.

Hadislerde en büyük musibetlerle peygamberlerin karşılaştığı,79 Allah’ın sevdiği kullarını zaman zaman 
musibetlerle imtihan edeceği80 belirtilmekte ve musibetlere sabredip çekilen acılar karşısında Allah’tan ecir 
beklemenin faziletine işaret edilmektedir.81 Yorgunluk, hastalık, tasa ve kederden ayağına diken batmasına 
kadar Müslüman’ın başına gelen her türlü musibetin günahlara kefaret olacağı müjdesi verilmektedir.82 Ha-

74 İbni Mâce, Edeb 57.
75 Buhârî, “Büyû”, 13; İbn Mâce, “Edeb”, 57.
76 Buhârî, “Tefsîr”, 11/2, “Tevhîd”, 19; Müslim, “Zekât”, 37.
77 Tirmizî, “Zühd”, 33.
78 İslam Ansiklopedisi, cilt: 35,  sayfa: 73-74.
79 Buhârî, Merdâ, 2, 3; İbn Mâce, Fiten, 29; Tirmizî, Zühd, 57.
80 Buhârî, Merdâ, 1; Tirmizî, Zühd, 57.
81 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 177, 182; Tirmizî, Cenâiz, 36; Nesai, Cenâiz, 22.
82 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 114, 120; Buhârî, Merdâ, 1, 3; Müslim, Birr, 49.
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dislerde ayrıca musibete uğrayanların teselli edilmesi, acılarının paylaşılması ve yakınlarını kaybedenlere 
taziyede bulunulması tavsiye edilmektedir.83

Sel, deprem gibi musibetlere sadece o musibetin muhatabı olan ve ölen insanlar açısından değil, Allah’ın 
tüm evrendeki külli yaratma ve kâinatı idare etmedeki kanunları çerçevesinde bakmak gerekir. Bir de külli 
hayırların yanında cüzi şerler olabilir. Tüm yaşananlarda Allah’ın “merhametlilerin en merhametlisi” ol-
duğu ve merhametin asıl kaynağının Allah olduğu da unutulmamalıdır. Musibetlere genel işleyiş kuralları 
açısından ve daha büyük hayırlara vesile olabilmesi noktasından, yani hikmet boyutuyla bakılmalı, ayrıca 
daimi olmayıp geçici olmaları da unutulmamalıdır.

 

4.4. Sağlık ve Hastalık

İnsan için en önemli nimetlerden birisi sağlıklı olmaktır. Allah, imtihanın bir yansıması olarak kullarını 
bazen hastalıklarla imtihan edebilir ama hastalıkların çaresini de yaratmıştır. İnsan, bu çareleri bulmak ve 
tedavi olmak zorundadır. 

İnsan; hastalık vb. sıkıntılarda sabretmeli, tedavi olmalı ve iyileşmek için gayret etmelidir. Ancak bu-
radaki sabır, içinde bulunduğu duruma katlanmak ya da bunu kader saymak değil aksine kurtulmak için 
mücadele etmek anlamındadır.

4.5. Başarı ve Başarısızlık

Dinimize göre başarı Allah’tandır. Kul herhangi bir işte başarılı olmak için çalışır, gayret gösterir. Ama 
o iş sonunda başarıya ulaşabilmesi Allah’ın takdiriyle mümkün olur. Bir de neyin başarı neyin başarısızlık 
olduğunu biz tam anlamıyla bilemeyiz. Hele hele günümüzde bu kavram çok yanlış yerlerde kullanılabil-
mektedir. Asıl başarı Allah’ın rızasını kazanabilmektir.

Bazı somut ve dünyevi başarısızlıkların faturasını hemen kadere kesmek de doğru değildir. Azimle ve 
çabayla hareket edilmesi gereken noktalarda başarısızlığı sonraki adımların önünde bir engel olarak gör-
memek gerekir. 

İnsan, iradesini doğru yolda kullanıp güzel şeylere yönelirse başarı kazanır. Buna tevfîk denir. Bu, 
Allah’ın rızası yönünde hareket eden kulun işlerinde muvaffak kılınması anlamına gelir. Benzer anlamlar 
taşıyan inayet, nusret ve lütuf kelimeleri gibi tevfîk de hayır ve iyiliğe yönelik davranışlara özgü kılınmış-
tır. Hadislerde geçen ve billahi’t-tevfîk, Allahü veliyyü’t-tevfîk gibi ifadeler de başarının Allah’ın yardımıyla 
mümkün oluşuna dikkat çekmektedir.

İnsanın yanlışa yönelmesi ve kötü olanı tercih etmesiyle başarısızlık gelir. Buna da hızlân denir. Hızlân, 
Allah’ın yanlış yönde hareket eden kulundan yardımını kesmesidir.

Aslında Allah kullarını iman ve inkârdan soyutlanmış olarak yaratmış, daha sonra onlara emirler gön-
dermiş, inkâr yolunu tutanlar buna kendi fiilleriyle yönelmiş, ancak bu yöneliş, kulun inkâr etmeyi istemesi 
sonucu Allah’ın hızlanıyla gerçekleşmiştir. İman eden de kendi fiiliyle iman etmekle birlikte bu fiil onun 
imanı istemesine bağlı olarak Allah’ın yardımıyla (tevfîk) vücuda gelmiştir. 

83 İmam Mâlik, el-Muvatta, Cenâiz, 41; İbn Mâce, Cenâiz, 55, 56.
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“Dedi ki: Ey kavmim! Eğer benim, Rabbim tarafından (verilmiş) apaçık bir delilim varsa ve o 
bana, tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yapa-
rak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. 
Fakat başarmam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona döneceğim.”84

Başarı bir kader ya da yazgı sonucu çalışmadan kendiliğinden gerçekleşen bir şey değildir:

“Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.”85

Peygamberlerin hayatı, çektikleri sıkıntılar ve başarılı olmak için gösterdikleri gayretler bu konuda ye-
terince örnek oluşturmaktadır.

Bu anlamda başarılı olmak için kişinin gayret göstermesi ve özellikle ahlaki sorumluluklarını yerine 
getirmesi gerekir. Bu yüzden kişi öncelikle çok çalışmalı ardından başarılı olmayı Allah’tan beklemelidir.

4.6. Dua ve Tevekkül

Dua, kulluğun özüdür. İnsan kulluğunun gereği olarak 
daima dua etmelidir. Ama dua daha çok henüz elimizde 
olmayan bir nimete ulaşmak veya içinde bulunduğumuz 
bir sıkıntıdan kurtulmak için yapılır. Yani, bizler dua ile 
mevcut hâlimizin değişmesini veya iyi hâlimizin devamını 
istiyoruz demektir. 

“Kaderi ancak dua engeller. Ömrü ancak iyilikler ar-
tırır. Kul işlediği günahlar yüzünden rızkından mahrum 
olur.”86

“Kime dua kapısı açılmışsa ona rahmet kapıları açılmış 
demektir. Allah’tan talep edilen (dünyevi) şeylerden onun 
en çok sevdiği, afiyettir. Dua, inen ve henüz inmemiş her çeşit musibet için faydalıdır. Kazayı/kaderi ancak 
dua geri çevirir. Öyleyse ey Allah’ın kulları, duaya sarılın.”87

“Şüphesiz sadaka Rabb’in gazabını söndürür ve kötü ölümü engeller.”88

“Rızkının genişlemesini, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akraba hukukunu korusun.”89

Burada duanın kadere tesir etmesini kulun iyilikleri istemesi ve kötülüklerden korunması manasında 
anlamak gerekir. 

Bir çeşit kader vardır ki onun gerçekleşmesi Allah tarafından kesin hükme bağlanmıştır. Bu hükmü ve-
rilen şeyin gerçekleşmesi kaçınılmazdır.  Buna kazâ-i mutlak denir.

Bir çeşit kader vardır ki onun gerçekleşmesi bazı sebeplere bağlanmıştır. Buna kazâ-i muallak denir. 
Yani sonucu bazı sebeplere bağlanmış kaza demektir. İşte dua ve sadaka bu kısımda fayda verir. Allah 

84 Hûd suresi, 88. ayet.
85 Necm suresi, 39. ayet.
86 Hâkim en-Nîsâbûrî, Müstedrek, l, 394; İbn Hibbân, Sahîh, hadis no: 872.
87 Tirmizî, Daavât, 102; Hâkim en-Nîsâbûrî, Müstedrek, I, 670, 675; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 234.
88 Tirmizî, Zekât, 28; İbn Hibbân, Sahîh, hadis no: 3309.
89 Buhârî, Edeb, 12; Müslim, Birr, 20-22; Ebû Dâvûd, Zekât, 46.
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Teâlâ, bir hikmeti icabı o sonucu bu sebebe bağlamıştır. Kul, neyin neye sebep yapıldığını bilmediği için, 
sadaka, dua, tevbe, istiğfar, zikir, ibadet, taat gibi hayırlı sonuç verecek bütün sebeplere sarılmalıdır. Bunun 
muhakkak faydasını görecektir. 

Her şey kaderimizde yazılmışsa o zaman duaya ne gerek var diye düşünmek doğru değildir. Dua edebil-
mek büyük bir nimettir.  Dua, kulluğumuzun gereğidir ve ilahi takdirin içindedir. Bir kulun farklı sebeplerle 
duadan ve kulluktan uzaklaşması neticesinde bu nimetin alınması da ilahi takdirin içindedir.

Dua dendiğinde genelde bazı kalıplaşmış ifadelerle Allah’tan bazı şeyleri istemek anlaşılmaktadır. Oysa 
bu istekler, duanın sözle yapılan kısmıdır. Duanın bir de fiili dua diyebileceğimiz boyutu vardır. Fiili dua; 
insanın sözlü olarak Allah’tan istediği şey için çalışması, çabalaması ve Allah’ın koyduğu kanunlara uyma-
sı demektir. Sınavda başarılı olmak isteyen öğrencinin çok çalışması, bol ürün elde etmek isteyen çiftçinin 
toprağı sürmesi, gübrelemesi, sulaması gibi işler fiili duaya örnek olarak verilebilir.şşy

Tevekkül kelime olarak güvenmek, dayanmak, bir işi başkasını vekil tutarak ona havale etmek gibi 
anlamlara sahiptir. Kavram olarak yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra Allah’a dayanıp, güvenmek, 
sonucunu Allah’a bırakmak anlamında kullanılmaktadır. 

Tevekkül; kadere imanın tabii sonucudur. Ama maalesef yanlış anlaşılmış, tembellik, miskinlik olarak 
yorumlanmıştır. Tevekkül; Allah’a dayanıp, güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı daima yanımızda bilmek 
ve işlerin sonucunu Allah’a bırakmak demektir. Allah’a güvenip sonuçtan endişe etmemek anlamına gelir.

Öte yandan tevekkül tüm yapılması gerekenleri yaptıktan sonra, insanın içinde duyması gereken bir iç 
huzur, mutmain olma ve en önemlisi Allah’ın takdir edeceği sonuç ne olursa olsun buna razı olma ahlakıdır. 
Sonucu Allah’tan ve yalnız Allah’tan bekleme hâlidir.

Mümin, yaptığı ve yapacağı işlerde Allah’a güvenip dayanır. Bu güven onu kötü şeyler yapmaktan alı-
koyduğu gibi zor anlarında da ona ümit aşılar. İnanan bir kişi her işinde Allah’ın rızasını gözeterek doğru 
ve dürüst davranır. Bir konuda elinden geleni yaptıktan sonra sonucun kendisi için hayırlı olmasını ümit 
ederek Allah’a tevekkül eder. 

4.7. Sabır, Teslimiyet ve Rıza

Sabır, Allah’ın rızasını kazanmak için mücadele etmek ve bu uğurda karşılaşılan güçlüklere göğüs ger-
mektir. Sabır; pasif bir bekleyiş, şerlere karşı taham-
mül değildir. Kur’an’da imtihanın bir parçası olarak 
insanların korkuyla, açlıkla, hastalık ve ölüm gibi 
musibetlerle imtihan edileceği vurgulanmaktadır. Bu 
imtihanlar karşısında övgüye değer bir davranış ola-
rak önerilen şey sabırdır.

“Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlık, mal-
lardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma 
(fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabreden-
leri müjdele! O sabredenler, kendilerine bir belâ 
geldiği zaman ‘Biz Allah’ın kullarıyız ve biz ona 
döneceğiz.’ derler.”90

90 Bakara suresi, 155-156. ayetler.
Yaşadığımız zorluk ve sıkıntıları sabırla aşmalıyız. 
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“(Ey müminler!) Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenler size de gelmeden Cennet’e 
gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki 
nihayet Peygamber ve beraberindeki müminler ‘Allah’ın yardımı ne zaman!’ dediler. Bilesiniz ki 
Allah’ın yardımı yakındır.”91

Öte yandan Asr suresi’nde insanların hüsranda olduğu vurgulanırken iman edip salih amel işleyen, bir-
birlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden kimselerin bu hüsranın dışında kalacağı belirtilmektedir.

Zorluklar ve musibetler karşısında sabretmek, Allah’ın takdirine teslimiyet ve rıza göstermek, kulun 
imanıyla doğrudan alakalıdır.

Rıza hâli tedbir almaya ve sebeplere tevessül etmeye de engel değildir. Öte yandan deprem, sel, kurak-
lık, fırtına, hastalık ve ölüm gibi ilahi takdirin tecellileri karşısında metaneti muhafaza ederek yakınmamak 
da rızanın gereği olarak görülmüştür. 

4.8. Hayır ve Şer

Hayır, sözlükte iyi ve faydalı iş demektir. Terim 
olarak, Allah’ın emrettiği, razı olduğu ve sevdiği 
davranışlar anlamına gelir. Şer ise kötü ve fena iş 
demektir. Terim olarak ise Allah’ın yasakladığı ve 
hoşnut olmadığı, sonuçta yerilen ve cezayı hak eden 
davranışlar anlamına gelir.

İnsanın fiilleri iyi ve kötü (hasen ve kabîh) ve bu 
fiillerinin sonuçları da hayır ve şer olarak bir değer 
taşır. Bu fiillere bu değerleri takdir eden Allah’tır. İn-
san aklı ise bunları kavrama ve bulma yeteneği ile 
donatılmıştır. Allah hayrı mükâfatlandıracak şerri ise 
cezalandıracaktır. Bu yüzden insanın hayır işlemesi 
ve şerden kaçınması gerekmektedir.

Bu konuda Allah’ın yaratması kulun davranışlarına göre şekillenir. Hayra ulaştıran, Allah’tır. Şer ise 
hayrın yokluğundan ya da terkinden kaynaklanır ve bizzat insan elinden çıkar.

“Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise nefsindendir. Seni insanlara elçi gönder-
dik; şahit olarak da Allah yeter.”92

4.9. Hidayet ve Dalalet

Hidayet doğru yol, hidayete ermek ise doğru yolu bulmak demektir. Hidayet, terim olarak küfür ve şirk 
gibi kötü yollardan kurtularak kişinin amacına ulaşması ve doğru yolu bulması anlamında olumlu bir içe-
riğe sahiptir.

Dalalet yanlış yol, dalalete düşmek ise yoldan çıkmak, şaşırmak, kaybolmak, sapıklık veya sapkınlık 
demektir. Bu anlamda dalalet, yoldan ayrılarak doğru olanı terk etmek anlamına gelir. Dalalet terim olarak 
kişinin Allah’ın gösterdiği doğru yoldan saparak başka yollara girmesidir.

91 Bakara suresi, 214. ayet.
92 Nisâ suresi, 79. ayet.
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Evrende insanın yönelebileceği bütün yolları Allah yaratmıştır. Bu yollardan birini tercih eden ise insan-
dır. Allah, insanlara peygamberler ve kitaplar göndererek onlara doğru ve yanlış yolları göstermiştir. 

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”93

Kişinin kötü yolları seçerek dalalete düşmesi, onun kendi tercihidir.

Allah, inanan ve salih ameller işleyenlere yardım edeceğini vaat etmiştir. 

“Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki 
Allah iyi davrananlarla beraberdir.”94

Kur’an, kişinin hidayetinin kendi lehine, dalâletinin ise kendi aleyhine olduğunu ısrarla vurgulayarak bu 
konuda bir zorlamanın fayda vermeyeceğini bildirir:

“Ve (bana) hanif (Allah’ın birliğini tanıyıcı) olarak yüzünü dine çevir, sakın müşriklerden olma, 
diye (emredildi). Allah’ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu 
yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu 
yine ondan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun keremini geri çevirecek de yok-
tur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve o bağışlayandır, esirgeyendir. De ki: Ey insanlar! 
Size Rabbiniz’den Hak (Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. 
Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim (Sadece tebliğ 
etmekle memurum).”95

Hatta kişinin kendisi istemedikçe Hz. Peygamber’in talebi ya da sevgisinin dahi bir işe yaramayacağı 
belirtilmiştir:

“(Resûlüm!) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Bilakis Allah dilediğine hidayet verir ve hidaye-
te girecek olanları en iyi o bilir.”96

“(Ya Muhammed!) Onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola 
iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rıza-
sını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak verilir ve 
asla haksızlığa uğratılmazsınız.”97

İnanmak ya da inanmamak, iyilik yapmak veya kötü davranmak insanın kendi elindedir. Allah, hak 
etmeyen kimseyi doğru yola iletmez. İyi olana doğru bir adım atmadan veya kötü olandan uzaklaşmadan 
durup dururken kimseye hak etmediği bir karşılık verilmez.

“Ey iman edenler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde malını gösteriş için harcayan kimse 
gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin duru-
mu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu 
çıplak pürüzsüz kaya hâline getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olamazlar. 
Allah, kâfirleri doğru yola iletmez.”98

“İnkâr edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir. Onları (başka) bir yola iletecek de de-
ğildir. Ancak orada ebedî kalmak üzere onları Cehennem yoluna (iletecektir). Bu da Allah’a çok 
kolaydır.”99

93 İnsân suresi, 3. ayet.
94 Ankebût suresi, 69. ayet.
95 Yûnus suresi, 105-108. ayetler.
96 Kasas suresi, 56. ayet.
97 Bakara suresi, 272. ayet.
98 Bakara suresi, 264. ayet.
99 Nisâ suresi, 168-169. ayetler.
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“Bir zaman Musa kavmine ‘Ey kavmim! Benim, Allah’ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildi-
ğiniz hâlde niçin beni incitiyorsunuz?’ demişti. Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı. 
Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.”100

Bazılarınca ileri sürüldüğü gibi Allah hak ile batılı göstermeden, insana temyiz gücü verip tercih hakkı 
tanımadan dilediğini dalalete, dilediğini hidayete sevk etmiş olsaydı peygamber göndermenin, kitap indir-
menin bir anlamı kalmaz, ceza ve mükâfatın da makul bir dayanağı olmazdı. 

100 Saff suresi, 5. ayet.
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OKUMA METNİ

HER ŞEY ALLAH’IN TAKDİRİNDE

“(Resûlüm!) De ki: Hamd olsun Allah’a, selam 
olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, 
yoksa ona koştukları ortaklar mı? 

(Onlar mı hayırlı) yoksa gökleri ve yeri yaratan, 
gökten size su indiren mi? O suyla, bir ağacını bile 
bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçe-
ler bitirdik. Allah’tan başka bir tanrı mı var? Doğru-
su onlar sapıklıkta devam eden bir güruhtur. 

(Onlar mı hayırlı) yoksa yeryüzünü oturmaya el-
verişli kılan, aralarından (yer altından ve üstünden) 
nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz 
arasına engel koyan mı? Allah’tan başka bir tanrı mı 
var? Doğrusu onların çoğu (hakikatleri) bilmiyorlar. 

(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine 
yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sı-
kıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hâkimleri kılan mı? 
Allah’tan başka bir tanrı mı var? Ne kadar da kıt 
düşünüyorsunuz! 

(Onlar mı hayırlı) yoksa karanın ve denizin ka-
ranlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin (yağmurun) önünde rüzgârları müjdeci olarak 
gönderen mi? Allah’tan başka bir tanrı mı var? Allah, onların koştukları ortaklardan çok yücedir, 
münezzehtir. 

(Onlar mı hayırlı) yoksa ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden ve sizi hem gökten 
hem yerden rızıklandıran mı? Allah’tan başka bir tanrı mı var? 

De ki: Eğer doğru söylü-
yorsanız siz kesin delilinizi 
getirin! De ki: Göklerde ve 
yerde, Allah’tan başka kimse 
gaybı bilmez. Ve onlar ne za-
man diriltileceklerini de bil-
mezler. Hayır, onların ahiret 
hakkındaki bilgileri yetersiz 
kalmıştır. Dahası, bu husus-
ta şüphe içindedirler. Bunun 
da ötesinde, onlar ahiretten 
yana kördürler.”

(Neml suresi, 59-66. ayetler.)
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1. Aşağıdakilerden hangisinde kaza ve kadere iman doğru tanımlanmıştır?

A) Hayır ve şer, iyi ve kötü ne varsa tüm bunların Allah’ın bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratması ile 

     mümkün olduğuna inanmak demektir.

B) Şerleri yaratanın Allah, iyilikleri yapanın insan olduğuna inanmak demektir.

C) İnsanın hiçbir sorumluluğu olmadığına çünkü insanın rüzgâr önünde uçuşan yapraklar gibi etkisiz 

     olduğuna inanmak demektir.

D) İyiliklerde kendimizle övünmek, kötülüklerde sorumluluğu kadere yıkmak demektir.

2. Tevekkülün doğru tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül, hiçbir girişimde bulunmaksızın her şeyi Allah’tan beklemektir.

B) Tevekkül; gayretsizlik, hareketsizlik demektir.

C) Tevekkül, tembellik ve miskinlikle eş anlamlı olup, çalışmamak demektir.

D) Tevekkül, yapılması gereken her şeyi yaptıktan sonra Allah’a dayanıp, güvenmek, sonucunu Allah’a 

     bırakmak ve Allah’tan gelene rıza göstermektir.

3. Ecel konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kulun ecelini belirleyen ve takdir eden yüce Rabbimiz’dir. 

B) Ölümün nerede, ne zaman, nasıl olacağını bilemeyiz.

C) Ecel ne öne alınabilir ne de geriye bırakılabilir.

D) Depremlerde ölenler, kazalarda ölenler, kanserden ölenler, boğularak ölenler ecelleriyle ölmemiş sayılır.  

      A.Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

C
ev

ap
la

ya
lım

1. Kader ve kaza kelimelerini açıklayınız.

2. İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğunu birlikte değerlendiriniz.

3. Tevekkülün nasıl olması gerektiğini açıklayınız.

4. Bir insanın başka bir insan tarafından öldürülmesini ecelî açısından açıklayınız.

5. Hidayet ve dalalet kavramlarını insanların tercihleri ve iradeleri açısından açıklayınız.

DEĞERLENDİRME SORULARI

      B.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

KAZA VE KADERE İMAN
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4. İnsanın sorumluluğu konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İnsan sorumlu olamaz çünkü kaderinde ne yazılmışsa başına o gelmektedir.

B) İnsan sorumludur çünkü iradesiyle kendisi dileyip tercih etmekte, Allah da o tercihe göre yaratmaktadır.

C) İnsan sorumlu olamaz çünkü dileyip tercih etmesi söz konusu değildir.

D) İnsan sorumlu olamaz çünkü alın yazısı onu sorumlu olmaktan kurtaracaktır.

5. Kader, aşağıdaki varlıklardan hangisiyle ilgilidir?

A) İnsanlar    B) Cinler         C) Dağlar, gökler ve yer  D) Hepsi

      C.  Aşağıdaki cümleleri solda, kutucukta verilen kelimelerle tamamlayınız.

Bo
şlu

kl
ar
ı d

ol
du

ra
lım aleyhi-

nedir 
rızık 
ilim 

hayır 
ecel

İnsanın herhangi bir sebeple ömrünün tamamlanması ve ölmesine ................... denir.

“Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi ................ 
Rabbin kullara zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet)

“Kim zerre miktarı ................... yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer 
işlemişse onu görür.” (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

Allah’ın kader ve kazayla doğrudan ilişkili olan sıfatlarından biri de .................... dir. 

Her türlü yiyecek, içecek, giyecek, kullanılan eşya, mal, mülk, para, mücevher ve 
servet, çoluk çocuk ve eş, faydalanılan yetenekler, bilgi ve hikmet, gönüllerin ve vücudun 
her türlü gıdası, en küçüğünden en büyüğüne kadar yararlandığımız her şey ................... 
kapsamında değerlendirilebilir.

      D. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. 

Yanlış mı?

(Y)

Doğru mu?

(D)

Tevekkül, “Nasıl olsa rızkı veren Allah’tır.” deyip çalışmadan Allah’ın rızık gönder-
mesini beklemektir.
İnsanın iradesine Allah’ın “külli iradesi” içinde “cüz-i irade” denir.
Allah’ın bir şeyi ezelî ilmiyle bilip takdir etmesi, insanın seçim ve tercihini zorlayan 
bir sebep değildir.
İnsan tercihlerini yaparken ilahi takdirin yönlendirmesi altında kalan ve özgür seçim 
yapamayan bir varlıktır.
İnsan kendi iradesiyle yaptığı tüm fiillerden sorumludur.
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SÖZLÜK

A
ahit: Emir, taahhüt, antlaşma, güven veren söz, yü-
kümlülük, talimat.
ahlak/ahlakî: İnsanın iyi veya kötü olarak nitelen-
dirilmesine sebep olan manevî vasıfları, huyları ve 
bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışla-
rının bütünü /Ahlakla ilgili
akaid: Kesinlikle inanılan şey, iman esaslarını ihtiva 
eden ilim.
akvam/kavim: Aralarında töre, dil ve kültür or-
taklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine 
bağlı insan/lar topluluğu. 
algı: Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine 
varma, idrak.
amel/amelî: Niyet ve iradeye bağlı olarak yapılan 
dünya veya ahirette ceza veya mükâfat konusu olan 
iş, davranış ve bilinçli yapılan fiil. Amelî: Amelle ilgili
anarşi: Kargaşa
arızi: Sonradan meydana gelen, asıl olmayan, gelip 
geçici durum. 
arş: Gerçek mahiyetini, ölçü ve sınırını insan aklı-
nın kavrayamayacağı, gerçek içeriğini sadece yüce 
Allah’ın bildiği, bütün âlem denilen yeri, gökleri, 
cenneti, cehennemi, sidreyi, kürsiyi kaplayan ilahi 
taht ve hükümranlık.
asabiyyet: Aralarında soy birliği veya başka sebep-
lerle yakınlık bulunanların, muhaliflerine karşı bir-
likte hareket etmelerini sağlayan dayanışma duygu-
su ve ruhu demektir. 
asli unsur: Temel olarak alınan, birincil öğe. Birşe-
yin vazgeçilmez parçası.
aşkın: Göz önüne alınan alanın dışına çıkan; özel-
likle bilinci aşan, bilincin dışına çıkan. Olabilecek her 
türlü deneyin sınırını aşan, insan bilincini aşan. Do-
ğayı, gerçekliği aşan: doğaüstü, duyuüstü.
azamet: Büyüklük, ululuk.

B
baki: Ebedî olan, devam eden. Allah’ın sıfatı olarak 
baki, sonlu ve ölümlü olmayan, sonsuz yaşayan, 
varlığı sürekli olan.
bariz: Açık, göze çarpan, belirgin, görünr.
batıl: “Hak” kavramının zıddıdır. Din dilinde var gibi 
görünen ancak varlığı olmayan, hakikati bulunma-

yan, boş, temelsiz ve asılsız şeyler.
batıl inanç: Hurafe, asılsız inanç, dindışı inanışlar.
beşerî: İnsanla ilgili, insana ait.
bidat: Dinin aslından olmayan ve şer’î delillere da-
yanmadan sünnete aykırı olarak icad edilen şeyler. 
Dinin aslında olmadığı halde dindenmiş gibi kabul 
edilen inanç ve ibadetler.
bunalım: Uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme 
gücünün, kendine güvenin azalarak karamsarlığın, 
umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal 
bozukluk, ruhsal çöküntü, depresyon.

C
cahiliyye: İslam’dan önceki inanç, tutum ve davra-
nışlarını İslami devirdekinden ayırt etmek için kul-
lanılan bir kavramdır. Bu kavram;İslam’a uymayan 
her türlü inanç, söz, fiil ve davranışı ifade eder.
caiz: Bir söz veya davranışın dinî veya hukuki esas-
lara uygunluğunu, yapılmasının serbest ve geçerli 
olduğunu ifade eder.
cihanşümul: Evrensel.

D
dâbbetü’l- arz: Sözlükte “canlı, hafif yürüyen, de-
belenen, binek hayvanı, nüfuz ve sirayet eden” an-
lamlarına gelen dabbe kelimesi ile yeryüzü anlamı-
na gelen arz kelimesinin birleşmesinden oluşan bir 
terkiptir.Kıyametin alameti olarak yerden çıkacağı 
bildirilen dabbetü’l-arzın nasıl bir yaratık olduğu ve 
ne zaman çıkacağı bildirilmemiştir.
dalâlet: Bilerek veya bilmeyerek doğru yoldan sap-
mak. Hidayet ayrılmak.
deccal: 1.Çok yalan söyleyen, fesat çıkaran, düzen-
baz, sahtekâr, hilekâr. (Büyük D ile) Kıyametin bü-
yük alametlerinden biri olarak ortaya çıkacağı ifade 
edilen yalancı bir kişi. 2.Deccal’in, kıyamet gününe 
yakın ortaya çıkıp göstereceği olağanüstü yetenek-
lerle insanları sapıklığa sürükleyeceği ve tanrılık id-
diasında bulunacağı nakledilmiştir. Hz. Peygamber’in 
Deccal’den haber verdiği ve inananları uyardığı riva-
yet edilmiştir.
din sosyolojisi: Dini kurum ve dini yapılanmaları, 
dini temalarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri 
ve dinin toplum, toplumun din üzerindeki etkilerini 
araştıran bilimsel disiplin.
düalizm: Çist tanrı inancı; Senevilik (ikicilik).
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dünyevi: Dünya ile ilgili, dünyaya ait.

E
ebed/ebedî: Sonsuzluk, daima, her zaman de-
mektir. Allah’ın sıfatı olarak ebed, sonsuz olarak 
yaşayan, ölümlü olmayan.
efsane: Eski çağlardan beri söylenegelen, olağa-
nüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, 
söylence.
ehl-i kitap: 1.Kitap sahipleri, kitabi. 
2.Yahudiler ve Hristiyanlar.
3.Yahudiler ve Hristiyanları müşriklerden ayırt et-
mek için elde bulunan Tevrat, Zebur ve İncil’e inanan 
kimseler. Her ne kadar Yahudi ve Hristiyanlar ken-
dilerine Allah tarafından gönderilmiş olan kitapların 
asıllarını bozmuş olsalar da Allah, peygamber, ahi-
ret gibi inançları taşımaları nedeniyle ehlikitap den-
miştir. Kur’an-ı Kerim, ehlikitaptan inançlarındaki 
yanlışlıkları terk etmelerini ve İslam dinine girme-
lerini ısrarla ister.
elest bezmi: Allah’ın, ruhlar âleminde kullarıyla 
ezelde yaptığı, kulların da bizzat şahitlik ettikleri 
toplantıda yapılan ilahi sözleşme. 
Yüce Allah, kullarına “Ben sizin Rabbiniz değil mi-
yim?” anlamında “Elestü birabbiküm” diye sormuş 
ve bütün kullar da “Evet, sen bizim Rabbimizsin.” 
anlamında “kalubela” şeklinde karşılık vermişlerdir. 
Bu sözleşme ile Allah, yaratmada ve emretmede 
yalnızca kendisinin ilah kabul edilmesini istemiştir.
ezel/ezelî: Başlangıcı belli olmayan zaman, önce-
sizlik.

F 
fani: Ebedi olmayan, sonlu varlık.
fasık: İnkâr edenlere ve iman ettiği halde Allah ve 
Peygamber’e itaat etmeyen, dinî görevlerini terk 
eden ve günah fiilleri işleyen. 
fıkıh: İslam’ın kişisel ve sosyal hayata dair amelî hü-
kümlerini bilmeyi ve bu konuyu inceleyen ilim dalı.
fıtrat: İnsanın ilk yaratılışındaki dış tesirlerden etki-
lenmeyen tabiî hâli.

G 
gayp: Nakle dayalı bilgi olmaksızın hakkında bilgi 
edinilemeyen varlık alanı. 
gıybet: Bir kimseden, gıyabında (onun bulunmadığı 
ortamda) hoşlanmadığı sözlerle bahsetmek.

H 
hac: İmkânı olan Müslümanların zilhicce ayında 
ihrama girerek, Arafat’ta vakfe yaparak ve Kâbe’yi 
tavaf ederek yaptıkları farz ibadet, İslam’ın beş şar-
tından biri
Hak: İnkârı caiz olmayan sabit şey, doğru, doğruluk, 
adalet, hikmet, hikmete uygun vuku bulan hüküm, 
görev, gerekli, ahenk, uyum, uygunluk, pay, hisse, 
kısmet ve var olma. Allah’ın isim-sıfatı olarak; ger-
çekten var olan, varlığında şüphe bulunmayan.
hakikat: Gerçek, doğru.Gerçek olan şey, gerçeklik.
hâl: Değişme, dönüşme, durum ve tavır.Bir tasav-
vuf terimi olarak, insanın iradesi ve çabası olmadan 
ilahi bir lütuf olarak kalbe gelen his ve bunun ruh ve 
bedene yansıması.
halis: Karışık olmayan, saf, katışıksız.İçten, samimi.
Hanif: Allahı bir bilen, doğruya ve Hakk’a bağlanan, 
batıldan hoşlanmayan Müslüman ve muvahhid kimse.
Havari: Genelde peygamberlere iman edip onlara 
yardımcı olanlar demektir. Özel olarak havari, özel-
likle Hz. İsa tarafından seçilmiş, tebliğ ve irşad gö-
revinde ona yardımcı olan on iki kişilik grubu ifâde 
eder. 
hayr: İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım.
İyi, hayırlı, yararlı, faydalı.
hazene-i Cennet: Cennet kapısının bekçileri.
helak: Fert ve toplumların yok edilmek suretiyle 
cezalandırılması.
hîdayet: Allah’ın kitap ve peygamberleri vasıtasıyla 
insanlara doğru yolu göstermesi ve onları bu yola 
ulaştırması demektir. 
hikmet: 1.Bilgelik, felsefe. 2. Allah’ı gereği gibi bil-
me bilgisi. 3. Kur’an-ı Kerim, vahiy. 4. İnsanı cahilce 
davranışlardan alıkoyan şey. 5. Hz. Peygamber’in 
sünneti. 6. Hüküm vermede doğru karar verme ye-
teneği.
hiss-i dîn: Din duygusu.
hurafe: Dine sonradan girmiş yanlış inanç.

İ 
icma: İslam âlimlerinin dinî bir meselenin hükmü 
üzerinde fikir birliği etmeleri
icmalî iman: Dini açıdan inanılması zorunlu husus-
ların hepsine birden topluca inanma.
ictihad: Nassın bulunmadığı hususlarda, mevcut 
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nassların lafız ve manasına bakarak dinî bir hüküm 
çıkarmaya çalışma.
ifrat: Ahlaki bir kavram olarak, ahlaki davranışların 
kaynağı olan psikolojik yeteneklerin işleyişinde iti-
dal noktasının ilerisine geçen sapmalar
ihlas: İman, ibadet, itaat, ahlak, amel, dua... gibi her 
türlü dinî görevleri, halkın övme ve beğenmesini, 
yerme ve kınamasını düşünmeksizin sırf Allah için 
iyi ve halis bir niyetle yapmak.
İkrar: Saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyle-
me. Bildirme. Benimseme, onama, kabul, tasdik.
İlah: Doğru ya da yanlış ibadet edilen her türlü var-
lık, tanrı.
ilahi: Aşkın, yüce. Allah ile ilgili.
ilahiyyat: Tanrı bilimi.
ilhad: Allah’ın varlığını ve birliğini inkâr etmek, ha-
kikatten sapmak, inançsızlık ve dinsizlik.
imdadına yetişmek: Zor durumda olan birinin yar-
dımına koşmak, o kişiyi refaha çıkarmak, yardımcı 
olmak
imtihan/sınav: Allah’ın insanları yaratma gayele-
rinden biri.
inkâr: Kabul etmeme, reddetme.
intiba: İzlenim.
irade: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü
ism-i âzam: Allah’ın en büyük ismi.
istidlal: Delile dayanarak sonuca ulaşma ve hüküm 
verme; bir şeyi ispatlamak için delil ortaya koyma; 
akıl yürütme.
istiğfar: Hata ve günahların Allah tarafından af ve 
mağfiret edilmesini istemek.
itidal: Ortayol, aşırılıktan uzak olma.
itikat: İnanmak, doğruluğuna kalben kararlı olmak, 
gönülden tasdik ederek inanmak ve zihnin kesin 
olarak hüküm verdiği şey.
ittifak: Anlaşma, uyuşma, bağlaşma. 
izhar etme: Açıklama, ortaya çıkarma.

K
kâfir: Hz.Peygamberi ve onun Allah’tan getirdiği 
kesinlikle sabit olan şeyleri yalanlayan, tevatür yo-
luyla bize ulaşmış bulunan hükümlerden birini ya da 
bir kaçını inkâr eden kişi.
kaos: Evrenin düzene girmeden önceki biçimden 
yoksun, uyumsuz ve karışık durumu.Kargaşa.

kelam: Sesle ifade edildiğinde lafz veya kavl yazıy-
la ifade edildiğinde hat veya kitabet işaretle ifade 
edildiğinde ise remz veya resm adını alır. Kelâm, 
Allah’ın seslere, harflere ve bu harflerden meydana 
gelen kelime ve cümleleri tertip etmeye muhtaç ol-
maksızın konuşmasıdır. 
kesb: Kulun azmi, iradesi ve gayreti ile ortaya çıkan 
kazanç. 
kısas: Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü ken-
disine aynı biçimde uygulayarak cezalandırma.
kıyas: Bir şeyi benzeri olan diğer bir şeyle oranla-
yıp sonuca varma bilinenden hareketle bilinmeyene 
ulaşma
kudsî hadis: Manası Allah Teâlâ tarafından bildirilip 
Hz. Peygamber’in kendi kelimeleriyle aktardığı söz-
ler
kulluk: Kul olma durumu, kölelik, ubudiyet.

L
lanet: Tanrı’nın sevgi ve ilgisinden yoksun olma, 
beddua.

M 
mahiyet: İçerik
mahkum: Hükümlü, zorunda olan, mecbur, kötü bir 
sonuca varması kaçınılmaz olan.
mahlukat: Yaratılmış olan varlıkların tümü.
mahsus: Özel
maruz: Bir olayın, bir durumun etkisinde veya kar-
şısında bulunan.
mecusi: Ateşe tapan.
mehdi: 1. Doğru yolu bulan, gösteren, hidayete 
götüren. 2. Kıyamete yakın bir zamanda zulüm ve 
kötülüğü ortadan kaldırıp adaleti ve İslam’ı hâkim 
kılacağı öne sürülen kişi.
Kur’an-ı Kerim’de Mehdi ile ilgili bir ayet yoktur. Bu-
hari ve Müslim gibi güvenilir hadis kaynaklarında 
da Mehdi ile ilgili bir hadise rastlanmamıştır. Bu iki 
eserin dışındaki hadis kaynaklarında Mehdi ile ilgili 
rivayetler vardır.
meleke: Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, 
alışkanlık
melekût: Ruhlar ve melekler âlemi.
mensup: Bir kimseyle, bir şeyle ilgisi veya bağıntısı 
bulunan.
Mescid-i Haram: Mekke’de Kâbe’nin de içinde bu-
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lunduğu alanı çevreleyen büyük mescid.
meşru: Yapılmasına dinen izin verilmiş, yapılması 
uygun olan şey. İslam Hukukunda farz, vacip, sün-
net, müstehap ve mubah olan davranışların tümü.
metîn: İslam ‘da bir kavram olan ve Kur’an ‘da 
geçen Allah ‘ın 99 adından biridir. Anlamı: Metîn, 
metânetli, kuvveti çok.
meyyal: Çok istekli, düşkün. eğilen, meyleden, me-
yilli, yatkın.
minnet: İyilik yapana karşı duyulan teşekkür, gönül 
borcu.
misak: Sözleşme, antlaşma, bağlaşma.
mizan: Terazi, amellerin öçülmesi. Mahşerde her-
kesin amellerini tartmağa mahsus bir adalet ölçüsü
muamelât: Alışveriş, kira, şirketler, evlilik, miras, 
vasiyet gibi insanlar arası ilişkileri düzenleyen ku-
ralların tamamı.
muciz: Kısa. Muhtasar. Özlü. Az sözün çok mana 
ifade edeni
muhal-mümtenî: Mümkün olmayan, imkansız.
Yokluğu zatının gereği olan. Varlığı düşünülemeyen 
şey.
mukadderat: Yazgı. 
musibet: Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren 
şey. Uğursuz.
mutedil: Dengeli, aşırılıktan uzak olan.
mutmain: İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.
muvahhid: Allah’ı var ve bir kabul eden kimse.
müeyyide: Yaptırım, ceza.
mükellefiyet: Sorumluluk.
mümtaz: Seçkin
münafık: İki yüzlü. İslam’ın kurallarına inanmadığı 
hâlde inanmış gibi görünen.
müphem: Açık ve belirgin olmayan.Kapalı, anlaşıl-
ması güç.
müşrik: Allah’a eş ve ortak koşan. Allah’ın dışındaki 
varlıklara  O’nun özelliklerini veren kimse. 
müteâl: Aşkın, yüce.
mütevatir hadis: Yalan söylemeleri ve yalan üzere 
birleşmeleri mümkün olmayan ravilerin aktardıkları 
hadis.
mütevatir sünnet: Yalan söylemeleri ve yalan 
üzere birleşmeleri mümkün olmayan ravilerin ak-
tardıkları hadis ile sabit olan Hz. Peygamberimizin 
uygulamaları.

N
nas: 1. Anlaşılması konusunda yoruma ihtiyacı ol-
mayan, anlamı açık, ihtimalden uzak, tek bir anlama 
işaret eden söz. 2. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde bir 
konu hakkındaki açık hüküm ve bunu gösteren söz-
ler.  3. Kur’an-ı Kerim ayetleri ve hadisler. 
Herhangi bir hükmün nassa dayandığını söyleme, 
onun ayetlerde ve hadislerde bulunduğunu ifade 
eder.
nesh: 1. Değiştirme, yok etme, nakletme, iptal, bir 
şeyin başka bir şeyin yerine konulması, kaldırma, 
hükümsüz kılma. 2. Dinî bir hükmün sonradan ge-
len dinî bir hükümle ortadan kaldırılması, geçerlili-
ğine son verilmesi.
Kendinden önceki hükmü kaldıran dinî hükme “na-
sih”, yürürlükten kalkan hükme de “mensuh” denir. 
Nesh, ancak ayetle ayet, hadisle hadis arasında 
gerçekleşir. Dinler açısından ise İslam nasihtir. Yani 
kendisinden önceki bütün dinleri neshetmiştir.
nitelik: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka 
şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.
nur: Aydınlık, ışık, parıltı. İlahi bir güç tarafından 
gönderildiğine inanılan parlaklık. Kur´an-ı Kerim.

Ö
öşür: İslamda arazi vergisi. Ondalık.

P
pozitif bilim: Fizi,k, kimya, biyoloji gibi kanıta da-
yalı bilimlere verilen genel isim.

R
risalet: 1. Peygamberlik, nebilik, elçilik, 2. 
Allah’ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp 
insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve 
davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamber-
lik. 3. İslam akait ilminde, Allah’ın birliği, sıfatları ve 
isimleri konusundan sonra üzerinde en çok durulan 
konu, peygamberlik. 

rüyetullah: Allah’ın görülmesi.
rükn: Esas, temel.  İbadetlerin ve akitlerin aslî un-
surları.

159



SÖZLÜK

S
sabit: Değişmeyen.
sem’iyyat: Deney ve gözleme dayanmayan, duyu-
larak elde edilen bilgiler. Ahirete dair inanç esasla-
rının tümü.
semere: Ürün, sonuç.
selbi: Allah’ın selbi / tenzihi sıfatları, Allah’ın ne ol-
madığını ve neler yapmadığını, hangi niteliklere sa-
hip olmadığını ifade eder.
servet: Varlık, zenginlik, mal mülk.
sevk: Gönderme, götürme, sürükleme, itme.
sidretü’l-müntehâ: Miraçta cebrailin gidebileceği 
son nokta. Yedinci kat semada bir ağaç veya akılla-
rın hayrette kaldığı, bunun üstünde bir hayret tasav-
vur edilemeyeceği şey .
soyut: Manevi, metafizik.
sömürge: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dı-
şında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya 
siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, 
müstemleke, koloni.
statü: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum için-
deki durumu. Kadro bakımından bağlı olduğu du-
rum, pozisyon.
sûr: Kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet 
koptuktan sonra bütün insanların dirilip mahşer ye-
rinde toplanmalarını sağlamak üzere İsrafil tarafın-
dan üflenecek boru.
suret: Görünüş, biçim.Yazı veya resim kopyası, 
nüsha. Biçim, yol, tarz. İslam felsefesinde, varlığın 
görünen yanı, beş duyu ile algılanan yönü. Resim, 
fotoğraf. Yüz, çehre.

Ş
şân: Ün, nam, şöhret.
şefaat: Ahirette günahkâr müminlerin affedilmesi, 
günahı olmayanların daha yüksek derecelere eriş-
meleri için peygamberlerin, Allah’a yalvarmaları, 
dua etmeleri ve günahlarının bağışlanmasını iste-
meleri.
şer: Allah’ın hoşnut olmadığı, sevmediği, meşru ol-
mayan, işlenmesi durumunda kişinin ceza ve kına-
maya müstehak olacağı davranışlar.
şeriat: Kelime, su yolu, bir ırmak veya herhangi bir 
su kaynağından su içmek ve almak için gidilen yol, 
doğru yol, Hak din yolu, büyük ve geniş cadde, ay-
dınlık ve ışık gibi manalara gelmektedir. Toplumlar 
için amelî hükümler, emir ve yasaklar anlamına ge-

len şeriat, bütün ilahi dinlerde peygamberlerin ara-
cılığıyle gönderilen ortak bir unsurdur.
şirk: Yüce Allah’ın ilahlığında, sıfat ve fiillerinde ve 
Rab oluşunda ortağı, benzeri ve eşinin olduğunu ka-
bul etmek.
şuur: Bilinç

T
taassup: Din, ahlak, âdet gibi konularda haksızlık 
ve husumet derecesine varacak kadar saplantıya 
düşmek. Bağnazlık, körükörüne bağlılık.
tabii: Doğal.
tahkikî iman: Hakikate, delile, tefekküre dayanan 
imandir.
takdis: Kutsal sayma, kutsama.
taklidî iman: Temeli olmayan, düşünmeden yapı-
lan iman şekli.
tanrı: İlah.
tasavvuf: Kur’an’da önerilen ve peygamberin ha-
yatında uygulamaları görülen hayat tarzını yaşama 
gayreti.Kişiye Allah’ı görürmüşcesine ibadet etme 
hazzına erişmesinin yolunu gösteren ilim.
tebliğ: İslam’ın insana ulaştırılması faaliyetlerinin 
tümü.
tecelli: Bir yerde meydana gelme. Bir şeyin sonu-
cun ve etkisinin oluşması.
tefekkür: Düşünme, düşünüş.
tefrit: İfrat kelimesinin zıddı olup, gevşek ve 
ihmalkâr davranmak demektir.
telif: Uzlaştırma. Kitap yazma.
telkin: Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama.Son ne-
fesine yaklaşmış, ölmek üzere olan kişinin yanında 
kelime-i tevhid ve kelime-i şehâdet okunmasına; 
cenaze defnedildikten sonra, kabirde sorulması 
muhtemel soruları ve cevapları ölüye hatırlatma 
konuşmasına da telkin denir.
temas: Değme, dokunma, dokunuş, değinti. Bu-
luşup görüşme, ilişki kurma, münasebet.Sözünü 
etme, bahsetme.
tenzih: Allah Teâlâ’nın kusur ve ayıplardan, yaratıl-
mışlara özgü eksikliklerden uzak ve yüce olduğunu 
benimseme ve bunu ifade etme
teslis: 1. Üçleme, üçe çıkarma, üçe bölme, üç parça 
yapma. 2. Baba, oğul ve Ruhulkudüs’ün birleşme-
sinden meydana geldiğine inanılan Hristiyanlıktaki 
tanrı anlayışı, inanç biçimi.
Teslis inancına göre, baba Allah’ı, oğul İsa’yı, Ruhul-
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kudüs de Cebrail’i simgeler. 
tevekkül: Her hususta Allah’a güvenmek, dayanmak, 
teslim olmak işlerini Allah’a havale etmek.
tevhid: Allah’ın zatını bütün tasavvurlardan, zihinlerdeki 
hayal ve evhamdan tecrid etmek. Allah’ın eşi benzeri ol-
madığına inanma.

U
uhrevi: Öbür dünya ile ilgili, ahiret ile ilgili.
ulvi : Yüce.
unsur: Öğe, parça, bölüm.

V
vahy: Allah’ın peygamberlerine iletmek istediği mesaj-
larını, doğrudan doğruya, veya Cebrail vasıtasıyla bildir-
mesi.
vasıf: Nitelik.
vaz‘ etmek: Koymak.
vehbi: Allah’ın bağışı ve ikramı ile olan.

Y
Ye’cûc ve Me’cûc: Kıyamet alameti olarak ortaya çı-
kacağı söylenen insan toplulukları.Ye’cüc ve Me’cüc’ün 
hangi topluluk olduğu Kur’ân ve sahih hadislerde bildi-
rilmemiştir. 
yegâne: Biricik, tek.

Z
zat: Kişi, kendi.
zelle: Kelime anlamıyla “sürçme,  yanılma, yanlış, ufak 
suç, “ demektir. Dinî literatürde ise bu terim daha çok 
peygamberlerin hataları için kullanılmaktadır.
zuhur eylemek: Ortaya çıkmak, görünüz olmak.
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