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Rahmet ve merhamet sahibi Yüce Allah, insan› en güzel flekilde
yaratm›fl, onu üstün yeteneklerle donatm›fl, ilâhî hitab›n muhata-
b› k›larak, onurland›rm›fl ve ona sorumluluk yüklemifltir. Dünya
hayat›nda ise onu yaln›z b›rakmam›fl, inançs›zl›¤›n karanl›¤›ndan
ç›kar›p iman ve güzel ahlâk›n ayd›nl›¤›na kavuflturmak için ilâhî
inayet ve lütuf olarak peygamberler ve kitaplar göndermifltir. 

‹lk insanla birlikte var olan din, insan›n varoluflsal bir ihtiyac›d›r.
Din; hayat›n bütününü ve nihaî anlam›n› bizlere ö¤reten, dünya
ile ahiretin, ak›lla ruhun dengesini kurmam›z› sa¤layan, bireye iç
huzuru kazand›ran, topluma sevgi ve adalet getiren, bireysel ve
toplumsal ödevlerimizi ibadet niteli¤inde bir sorumlulu¤a dönüfltü-
ren hayat›n bütününe yönelik ö¤ütler toplam›d›r.

Kendini, kâinat› ve Yaratan› anlamaya çal›flan, O’nu sevip O’na
ba¤lanan insan, Yaratan›n gönderdi¤i rahmet elçilerinin ve kutsal
kitaplar›n izinden giderek kullu¤a ve hakikati anlamaya yönel-
mifltir.

‹nsan›n dine olan ihtiyac›n›n yerinde ve do¤ru bilgiyle karfl›lan-
mas› bu bak›mdan önemlidir.

Dinin öncelikli hedefi insan oldu¤una göre dinî bilginin yaflad›¤›-
m›z hayat› ayd›nlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi, ‹s-
lâm’›n ayd›nl›k mesaj›n›n ak›llarda ve gönüllerde tazelenmesi, bil-
giyle hayat aras›nda dinamik bir ba¤›n kurulmas› son derece
önemlidir. Bu itibarla halk›m›z›n din konusundaki ihtiyac›n›, hu-
rafelerden uzak, sahih dinî bilgiyle karfl›lamay›, onlar› inanç, iba-
det, siyer ve ahlâk konular›nda ayd›nlatmay› amaç edinen Bafl-

SSuunnuuşş
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kanl›¤›m›z, ça¤dafl ve bilimsel verileri de göz önüne alarak “Temel
‹slâm Bilgileri” adl› bir seri plânlam›flt›r. Elinizdeki kitap da bu se-
rinin birincisi olan “‹nanc›m” adl› eser olup Diyanet ‹flleri Baflkan-
l›¤›na ba¤l› olarak aç›lan kurslarda okutulan Temel Dinî Bilgiler
müfredat program›na göre haz›rlanm›flt›r.

Eserde, ‹slâm dininin temel esaslar›ndan olan iman konusu üze-
rinde durulmufltur. ‹slâm akidesinin ve tevhid inanc›n›n esas›n›
teflkil eden, Allah’›n varl›¤›na ve birli¤ine, meleklere, kitaplara,
peygamberlere, ahiret gününe, kader ve kazaya iman konular› ele
al›nm›flt›r.

Bu çal›flman›n okuyuculara faydal› olmas› en büyük temennimiz-
dir.

Gayret bizden, baflar› Allah’tand›r.

Diyanet İşleri Başkanlığı 
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Ünitede Neler Var? 

1. ‹nsan›n Kâinattaki Konumu

2. ‹nsan›n Do¤as› ve Din

3. Dinin ‹nsan Hayat›ndaki Yeri ve Önemi

4. Din Kavram›

5. Din Kavram›na Farkl› Bak›fllar

6. Dinin Kayna¤›

7. Çeflitli ‹nanç Biçimleri

• Tek tanr›c›l›k

• Çok tanr›c›l›k

• Tanr›tan›mazl›k

8. Dinlerin S›n›fland›r›lmas›

Ünite Hakkında

Bu ünitede; 

• ‹nsan›n evrendeki yeri ve konumu,

• Di¤er canl›lar aras›ndaki yeri, 

• Görev ve sorumluluklar›n›n neler olabilece¤i, 

• Bu çerçevede insan do¤as› ve din iliflkisi; insan›n dini anlama ve kavramaya

yönelik yap›s› aç›klanmaktad›r.

• Ayr›ca, din kavram› ve bu kavram›n anlam› ve içeri¤i verilmekte, insanlar ara-

s›nda tarihten günümüze kadar ortaya ç›km›fl inanç biçimlerine yer verilmektedir.

Öğrenme Hedefleri

Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z beklenmektedir:

1. ‹nsan›n niçin yarat›ld›¤›n› kavrama.

2. ‹nsan do¤as› ve din aras›ndaki iliflkiyi söyleme.

        



3. Dinin insan hayat›ndaki yeri ve önemini kavrama.

4. Dinin tan›m›n› ve kayna¤›n›n neler oldu¤unu aç›klama.

5. Çeflitli inanç biçimlerini ve dinleri s›n›flama.

Üniteyi Çalışırken

1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› gözden geçiriniz. Ulaflama-

d›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflere ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Kitab›n sonundaki kaynakçadan ulaflabildiklerinizi inceleyiniz.

1. İnsanın Kâinattaki Konumu

Bu dünyadaki bütün varl›klar bir amaca yönelik yarat›lm›fllard›r. Canl› ve can-

s›z her varl›k, yarat›l›fl amac›na uygun davranmaktad›r. Bitkiler ne yapmalar›

gerekiyorsa onu yapmaktad›r. Uygun ortamlar›n› bulduklar›nda yeflerip büyü-

mekte, havadan karbondioksit alarak hayat›m›z›n temeli olan oksijen üretmek-

te, beslenmemiz için türlü meyveler vermektedir. Bu görevlerini, yarat›ld›klar›

andan itibaren aksatmadan yerine getirmektedir. 

Kur’an’a göre emaneti insan yüklendi. Böylece o; 

• Kur’an’› okuyup anlama ve gereklerini yerine getirme,

• Sorumluluk duyma, 

• Kendini kemale erdirme, 

• Sevme - sevilme ve 

• Allah’›n buyruklar›n› yerine getirmeye söz vermifl oldu. 

Ünite 
1

10

       



Bu konuyla ilgili olarak Yüce Rabbimiz;
“O, göklerden sizin için su indirendir.
‹çilecek su ondand›r. Hayvanlar›n›-
z› otlatt›¤›n›z bitkiler de onunla
meydana gelir” (Nahl, 16/10);

“Yeryüzüne bir bakmad›lar m›?
Biz onda her güzel çiftten nice
bitkiler bitirmifliz.” (fiu’arâ, 26/7)

buyurarak bir anlamda insan›n ni-
çin yarat›ld›¤›n› sorgulamas›n› iste-
mektedir.

Hayvanlara verilen görevler

Hayvanlar da, Allah’›n onlara içgüdü olarak verdi¤i görevlerini yerine getirme

konusunda hata yapmamaktad›r. ‹lk yarat›ld›¤› günden beri bal üretmeye bafl-

layan bal ar›s›, ayn› görevini eksiksiz yerine getirmektedir.

İnsanın yaratılış amacı

‹nsan›n yarat›l›fl amac› di¤er canl›lardan çok farkl›d›r. Di¤er canl›lar insan›n bu dün-

yadaki temel ihtiyaçlar›n› gidermeye yönelik içgüdüsel bir görevi yerine getirirken, in-

san›n yarat›l›fl› tamamen farkl›d›r. ‹nsana di¤er canl›lardan ayr› olarak birtak›m özel

nitelikler verilmifltir. 

Ünite 
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“Rabbin bal ar›s›na flöyle ilham etti: “Da¤lardan, a¤açlar-
dan ve insanlar›n yapt›klar› çardaklardan (kovanlardan) ken-
dine evler edin” (Nahl, 16/68). 

          



Bu nitelikler, insan›n kendisini sevk ve idare etmeye yönelik iradi özelliklerdir. Bu

özellikler insana sorumluluk alma ve yerine getirme yükümlülü¤ü vermektedir.

Yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim’e göre emaneti yüklenen insan; Kur’an’› okuyup an-

lama ve gereklerini yerine getirme, sorumluluk duygusu, kendini gelifltirme, olgun-

laflma, sevme-sevilme ve Allah’›n buyruklar›n› yerine getirme konusunda sorumluluk

alt›na girmeyi kabul etmifltir.

‹lâhi emaneti yüklenen insan, yarat›ld›¤› günden bu yana geliflerek kendinde mev-

cut niteliklerini aç›¤a ç›karmaya çal›flm›flt›r. Bu yöndeki bütün davran›fllar›ndan da

Allah (c.c.) kat›nda sorumlu tutulmufltur. 

Allah Teâlâ Kur’an-› Kerim’de, insan›n niçin yarat›ld›¤›n› ve sorumluluklar›n› aç›k

bir flekilde s›ralamaktad›r: 

• “Yoksa o insan hiçbir fley de¤ilken, bizim, kendisini yaratm›fl oldu¤umuzu dü-

flünmez mi?” (Meryem, 19/67). 

• “Çünkü biz insan› kar›flt›r›lm›fl bir nutfeden yaratt›k; onu imtihan ediyoruz. Bu iti-

barla onu ifliten ve gören bir varl›k yapt›k” (‹nsan, 76/2).

• “Biz, yeryüzünde bulunan fleyleri, insanlardan hangilerinin daha güzel ifl iflle-

diklerini denemek için yeryüzüne süs yapt›k.” (Kehf, 18/7).

• “Ben cinleri ve insanlar› ancak bana kulluk etsinler diye yaratt›m” (Zâriyât, 51/56).

2. İnsan Doğası ve Din

‹nsan, Allah’› tan›maya ve O’na inanmaya elveriflli bir yap›da yarat›lm›flt›r. Hatta

insan, f›traten maddî âlemden ruhanî âleme do¤ru bir geliflme gösterme özelli¤i-

ne sahiptir. Bu hususta Yüce Yarat›c›m›z;

Ünite 
1

12

       



‹nsan çocuklu¤undan itibaren dini kabule, anlamaya ve yaflamaya elveriflli bir do-
¤aya sahiptir. Sevgili Peygamberimizin ““Her insan f›trat üzere do¤ar, anne-ba-
bas› daha sonra onu Mecûsi, Yahûdi veya H›ristiyan yapar” (Müslim, Kader, 6, (25),

III/2048) hadisi, her çocu¤un dini anlama, kavrama, inanma ve yaflamaya uygun
bir f›trat üzerine yarat›ld›¤›n›, ancak do¤duktan sonra ve geliflme ortam›na göre
anne-babas›n›n dinî kültürünü kabul etti¤ini ifade etmektedir. 

Çocuk do¤du¤u andan itibaren birtak›m geliflim evreleri yaflar. Her evrede yafla-
mas› ve gidermesi gereken baz› ihtiyaçlar› vard›r. Bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›nda
dinin rolü büyüktür. Çocuk belirli bir yafltan sonra anne-baban›n verece¤i sevgi ve
güven duygular›n›n s›n›rl› oldu¤unu anlar ve s›n›rs›z sevgiye, yani Allah’a yönelir;
s›n›rs›z güveni ancak Allah’ta bulur.

Bunun yan›nda insan, yarat›l›fltan kendi iradesiyle Allah’a inanmama özgürlü¤üne
de sahiptir. ‹nsan hayatta dinî bir çevrede büyümemesi veya yaflad›¤› birtak›m
olaylar›n da etkisiyle herhangi bir dini kabul etmeyebilir. Allah inanma ve inanma-
ma konusunda insanlar› serbest b›rakm›fl, inanmaya zorlamam›flt›r. Yüce kitab›m›z-
da ifade edildi¤i gibi;

“Dinde zorlama yoktur” (Bakara, 2/256).

“Biz insan› en güzel biçimde yaratt›k” (Tîn, 95/4); “Hakka yöne-
len bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’›n insanlar› üzerin-
de yaratt›¤› f›trata/hak dine s›ms›k› tutun. Allah’›n yaratmas›nda
hiçbir de¤ifltirme yoktur. ‹flte bu dosdo¤ru dindir. Fakat insanla-
r›n ço¤u bilmez” (Rûm, 30/30) buyurmaktad›r.

Ünite 
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Ancak insan geliflim özellikleri itibariyle dini kabullenmeye, anlamaya ve ona gö-
re yaflamaya elveriflli bir yap›ya sahiptir.

Din, insan›n akl›na, kalbine ve duygular›na hitap ederek, insan›n davran›fllar›n› in-
sanilefltirir; onun nefsini temizlemesine yard›mc› olur ve insanca yaflaman›n norm-
lar›n› ona sunar. Böylece toplumda sosyal ve bireysel hayat›n Allah’›n r›zas›na uy-

gun bir niteli¤e kavuflmas›n› sa¤lar.

3. Dinin İnsan Hayatındaki
Yeri ve Önemi

‹nsan›n birtak›m tabii e¤ilimlerle do¤-
du¤u ve ruh sa¤l›¤› ve baflar›s› için
bu e¤ilimler do¤rultusunda e¤itilme-
si gerekti¤i bilinen bir gerçektir. ‹n-
san›n f›trat› do¤rultusunda yönlendi-

rilmesi, bu dünyada daha olgun ve
yarat›l›fl gayesine uygun biçimde mutlu

olmas› için bir ön koflul olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. 

Dünya ve ahiret mutluğu ve din

Din, insan›n dünya ve ahirette mutlu olmas› için Allah (c.c.) taraf›ndan gönderil-
mifl, insan hayat›n›n bütününe yönelik ö¤üt ve buyruklar bütünüdür. Bu ö¤ütler, ya-
fland›¤› ve yerine getirildi¤i takdirde din, bireysel ve toplumsal yaflant›n›n insanca
olmas›na katk› sa¤lar.

Allah ve başkalarıyla manevî ilişki ve din

Allah (c.c.) ile içten, güvenli bir ba¤ ve bu ba¤›n uzant›s› olarak baflkalar›yla
manevî bir beraberlik duygusu üzerine kurulmufl olan dinî yaflant›, insan ruhunun

Ünite 
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özelliklerinin ve güzelliklerinin ortaya ç›kar›lmas›nda önemli bir fonksiyon gör-
mektedir.

Sorunların çözümü ve din

‹nsan›n bu dünyada kendili¤inden çözemedi¤i birtak›m sorunlar›n çözümüne ilâhî
bilgi yard›mc› olur. Mesela;

gibi sorular›n cevaplanmas› ancak Yüce Rabbimizin gönderdi¤i din yard›m›yla
olabilir.

Bu nedenle, insanl›k tarihine bak›ld›¤› zaman dinin olmad›¤› bir toplum bulmak

neredeyse mümkün de¤ildir. Bireysel olarak herhangi bir dine inanmayanlara rast-

lamak mümkün olsa da, dinsiz topluma rastlanmaz.

İnsanın bedensel, ruhsal ve sosyal hayatında din

Dinin insanlardan uymalar›n› istedi¤i inanç, ibadet ve ahlâk ilkelerinin insan›n be-

den, ruh ve sosyal hayatlar› aç›s›ndan hayati önemleri vard›r. 

• Dinin koydu¤u birtak›m ahlâk kurallar›, bireyi ruhen olgunlaflt›r›p bencillikten

kurtarmakta ve onun sosyalleflmesine yard›mc› olmaktad›r. 

‹nsanl›k tarihinde; bireysel olarak herhangi bir dine inanmayanlara
rastlan›yor… Ancak, dinsiz topluma rastlanm›yor…

• Niçin yarat›ld›k?

• Öldükten sonra ne olacak?

• Bu dünyada var olmam›z›n amac› nedir?
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• ‹nsan için en yüksek de¤erler olan ak›l, mal, can, namus ve neslin korunmas›

konusunda koydu¤u ilkeler yard›m›yla din, insan›n onuru ve sayg›n biçimde ya-

flamas›n› sa¤lar.

Rekabetçi toplum ve din

Maddecili¤in, serbest rekabetin ve bunlara ba¤l› olarak tüketimin en üst düzeye

ulaflt›¤› günümüz toplumlar›nda dine olan ihtiyaç, her zamankinden daha fazlad›r. 

Maddî kazan›mlar›n insan›n bütün manevî gereksinimlerini doyurmad›¤› bilinen bir

gerçektir. ‹nsan belirli bir maddî doyuma ulaflt›¤› zaman manevî bofllu¤unu ger-

çek ilâhî din ile dolduramazsa, bu bofllu¤u, bat›l inançlar ve hurafelerle doldurma

yoluna gitmekte; yahut bütünüyle maddenin esiri olarak ç›lg›nca tüketimde bulun-

maktad›r. Bu da onun açl›¤›n› daha fazla art›rmakta, onu tatminsizli¤e sürüklemek-

tedir. Oysa hidayet rehberimiz Kur’an’da;

denilmekte ve insan›n iç huzurunun kayna¤›n›n Allah’›n dini oldu¤una iflaret edil-

mektedir. Kalben Allah’a ba¤lanmak, O’nu zikredip, anarak yaflamak insanlar›n

her koflulda kendileriyle ve âlemle daha bar›fl›k yaflamalar›na imkân tan›maktad›r. 

Dinden uzaklık

Dinî atmosferden uzak yaflayanlar, bu manevî ve ruhî boflluklar›n› giderebilmek

için birtak›m meditasyon benzeri egzersizlere yönelmekte ve fiziki aktivitelerden

yard›m beklemektedirler. Özellikle büyük flehirlerde belirli bir ekonomik düzeyin

üzerinde olanlar›n bu tür uygulamalara olan ilgilerindeki art›fl›n önemli bir nedeni

de manevî buhran ve bunal›mda aranmal›d›r.

“…Haberiniz olsun, kalpler yaln›zca Allah’›n zikriyle tatmin bu-
lur” (Ra’d, 13/28).
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İnsanın maddî-manevî ihtiyaçları ve din

‹nsan toplum içerisinde yaflayan bir varl›kt›r. Bu yönüyle insan, bir grup içerisinde
yaflamak zorundad›r.

• ‹nsan, zaman zaman baflkalar›n›n maddî ve manevî yard›m›na ihtiyaç duyar.
Ayn› duygu, düflünce ve inanc› benimseyerek bir araya gelen insanlar, kendi-
lerine has bir inanç, de¤er, gelenek ve kültür ortam› olufltururlar. 

• Bu ortam içerisinde yaflamak için de birtak›m yüksek de¤er ve ilkelerin bulun-
mas› gereklidir. ‹flte din, bu de¤er ve ilkeleri verir.

• Din, akrabalar ve komflularla nas›l bir iliflki içerisinde olunmas› gerekti¤i, onla-
r› ziyaret etmenin gereklili¤iyle ilgili tavsiyelerde bulunur. S›la-i rahim, yani ak-
rabalar› ziyaret konusu sevgili Peygamberimizin ›srarla üzerinde durdu¤u bir
davran›flt›r. Yüce Allah Kur’an-› Kerim’de “‹yilik ve takvada yard›mlafl›n” (Mâide,

5/2). Peygamberimiz ise bir hadislerinde "S›la-i rahim yap›n›z, çünkü akra-
balar›n› ve dostlar›n› ziyaret edenin, Allah ömrünü uzat›r ve r›zk›n› geniflletir"
(el-Edebü’l-Müfred, 1/67) buyurmaktad›r.

Sosyal, ekonomik ve siyasî sorunlar ve din

Gerek geçmiflte gerekse günümüzde sosyal, ekonomik ve siyasî sorunlar yaflayan
toplumlarda insanlar, dinî de¤erler etraf›nda birleflerek bir yard›mlaflma duygusuyla
toplanm›fllar ve bu sorunlar›n üstesinden baflar›yla gelebilmifllerdir. Çünkü din, ahlâ-
kî, sosyal, ekonomik birtak›m de¤erler sunarak toplum bireylerinin özellikle zor dö-
nemlerde bu de¤erler çerçevesinde birbirlerini gözetmelerini mukaddes bir görev

• Maddî kazan›mlar›n insan›n bütün ihtiyaçlar›n› doyurmad›¤› bir
gerçektir. 

• ‹nsan belirli bir maddî doyuma ulaflt›¤› zaman manevî bofllu¤unu
gerçek ilâhî din ile dolduramazsa bu bofllu¤u, daha da fazla tü-
keterek doldurma yoluna gitmektedir.
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saymaktad›r. Bu nedenle iman duygusunun güçlü oldu¤u toplumlar, zorluklar karfl›-
s›nda daha dirençli ve varl›klar›n› devam ettirmede daha baflar›l› olmaktad›r.

Din, neyin do¤ru, neyin yanl›fl oldu¤unu bildirir ve do¤ru olan› yapmay›, yanl›fl
olandan da kaç›nmay› ö¤ütler. Özellikle insandaki olumsuz davran›fllar›n neler
olabilece¤ini gösterir ve bunlar› yasaklar. Baflkalar›n›n hakk›n›n çi¤nenmesini kul
hakk› sayar ve bunu fliddetle yasaklar.

Toplumsal kurallar ve din

Toplumumuzun ayakta kalmas›nda ve sa¤lam bir flekilde devam etmesinde bir
harç görevi yapan toplumsal kurallara bakt›¤›m›zda, bunlar›n korunmas› ve gelifl-
tirilmesinde dinin ve iman umdelerinin çok önemli bir yeri oldu¤unu görürüz. 

‹nanc›m›z sosyal ve kültürel yaflant›m›z›n her alan›nda kendisini hissettirmektedir.
‹çinde yaflad›¤›m›z toplumun örf ve âdetlerinde, edebiyat›nda, sanat›nda, ahlâk
anlay›fl›nda son ilâhî din olan mukaddes dinimiz ‹slâm’›n büyük rolü ve etkisinin
oldu¤u görülür.

Toplumlumumuzun birli¤inin korunmas› ve devam› için, sahip oldu¤umuz bu inanç
de¤erlerini ve ‹slâm kültürünü yeni yetiflen nesle aktarmak zorunday›z.

“‹yilik ve takvada yard›mlafl›n” (Mâide, 5/2).

"S›la-i rahim yap›n›z, çünkü akrabalar›n› ve dostlar›n› ziyaret edenin,
Allah ömrünü uzat›r ve r›zk›n› geniflletir" (el-Edebü’l-Müfred, 1/67).

• Din, neyin do¤ru, neyin yanl›fl oldu¤unu bildirir.
• Din, do¤ru olan› yapmay›, yanl›fl olandan da kaç›nmay› ö¤ütler.
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4. Din Kavramı 

“Din” kavram›, insanl›¤›n yarat›l›fl›ndan beri var olagelmifl, gerek birey gerekse

toplum yaflam›nda önemli yer edinmifl bir olgudur. Dinin mahiyeti, birey ve toplum

hayat›ndaki rolü üzerinde birçok araflt›rma yap›lm›flt›r. 

• “Din” sözcü¤ü Arapça bir kelimedir. Sözlükte âdet, hüküm, ceza, itaat, millet, siret,

hal, hesap, mülk, hüküm, kaza, tedbir, ibadet, iman, takva gibi anlamlara gelir. 

• Ayr›ca “Din” Arapça “borç” anlam›na gelen ''deyn'' kelimesinin bir türevidir.

Din, Allah'a, kendimize, topluma, insanl›¤a ve kâinata karfl› olan borcumuzu

ve sorumluluklar›m›z› düzenledi¤i için bu anlamda kullan›lm›flt›r.

• “Din” kelimesinin baflka bir anlam› da ''ceza ve

mükâfat'' demektir. Bu nedenle insan›n dünya-

da yapt›klar›ndan dolay› sorgulanaca¤› ahi-

ret gününe ''Yevmüddin-karfl›l›klar›n verildi-

¤i gün'' denilmektedir.

• “Din” yol anlam›na da gelmektedir. ''Al-

lah’›n dini'', “Allah’›n tavsiye ve emretti¤i

yol” demektir. Yani Allah’›n emir ve tavsi-

yelerine göre hareket etmek, O’nun göster-

di¤i yoldan gitmek demektir.

• Din, dünya ve ahiret mutlu¤una yöneltir.

• Din, akrabalar ve komflularla iyi iliflkileri tavsiye eder. 

• Din, Allah’a kulluk etmeyi ve insanlara sayg›l› davranmay› ister. 
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5. Din Kavramına Farklı Bakışlar

“Din, Allah’›n peygamberleri arac›l›¤›yla gönderdi¤i ve ak›l sahiplerini kendi hür
iradeleriyle, en iyi, en do¤ru ve en güzele yönlendiren ilâhî kanunlar bütünüdür.” 

Bu tan›mda flu hususlar yer almaktad›r: 

1. Din, Allah taraf›ndan gönderilmifltir.

2. Din, Allah’›n insanlar aras›ndan seçti¤i
peygamberleri arac›l›¤›yla gönderilmifltir.

3. Dinin temel amac›, insanlar› Al-
lah’›n r›zas›n› kazanarak dünya ve
ahirette mutlu k›lmakt›r. Dinin insan-
lardan yapmalar›n› ve yapmamalar›-
n› istedi¤i fleyler bu mutlulu¤u sa¤la-
maya yöneliktir.

4. Dinin önemli bir özelli¤i de insan-
lar›n onu kendi hür irade ve arzular›yla

kabul etmeleridir. Din bask›yla kabul ettiri-
lemez. Bunu Kur'an-› Kerim flöyle dile getir-

mektedir:

“Dinde zorlama yoktur…” (Bakara, 2/256).

Din: Ceza ve mükâfat
Din: Yol
Allah’›n dini: Allah’›n tavsiye etti¤i yolu
Yevmüddin: Ahiret günü
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5. Din, iyiyi kötüden ay›rt edebilecek ak›l yetisine sahip insanlara hitap eder. Bu

özelli¤i olmayanlar dinin buyruklar›yla yükümlü (mükellef) de¤ildir. Zihinsel ve

ruhsal anlamda belirli bir olgunluk yafl›na gelmeyenler veya ruh sa¤l›¤›n› kay-

betmifl olanlar (deliler) dinin emir ve yasaklar›ndan sorumlu tutulmazlar. 

6. Dinin Kaynağı

Mukaddes dinimiz ‹slâm’a göre dinin kayna¤› Allah’t›r. Yüce Allah, insanlar ara-

s›ndan seçti¤i kiflileri peygamber k›lm›fl ve onlar arac›l›¤›yla insanlara vahiylerini

iletmifltir. Bunun yan›nda Yüce Allah, insan› da bu vahiyleri anlayacak ve Allah’›n

varl›¤›n› ve birli¤ini kabul edecek bir f›rtrat ile donatm›flt›r. Hz. Âdem’den Hz. Mu-

hammed’e kadar bütün peygamberler, kendilerine gönderilen vahiyleri aynen top-

lumlar›na bildirmifllerdir.

Dolay›s›yla ‹slâm dininin birincil kayna¤›, Allah Teâlâ taraf›ndan sevgili Peygambe-

rimiz Hz. Muhammed arac›l›¤›yla gönderilen vahiylerden oluflan Kur’an-› Kerim’dir. 

Kur’an
Hz. Peygamberin 

Söz ve Davran›fllar›

Dinin Temel Kaynaklar›

Tek Tanr› ‹nanc›
(Tevhid-Monoteizm)

Çok Tanr›c›l›k
(fiirk-Politeizm)

Tanr›tan›mazl›k
(Ateizm)

‹nanc›n Çeflitli Biçimleri

Semavî Dinler
Semavî Olmayan

Dinler

Dinler

• Dinin temel amac›: ‹nsanlar› dünya ve ahirette Allah’›n r›zas›n› ka-
zanarak mutlu k›lmakt›r.

• Dinin önemli bir özelli¤i de insanlar›n onu kendi hür irade ve ar-
zular›yla kabul etmesidir. 
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Dinimizin di¤er bir kayna¤› ise Peygamber Efendimizin söz ve davran›fllar›d›r.
Onun söz ve davran›fllar›, hadis kitaplar›nda toplanm›flt›r. Hadis kitaplar› da ‹slâm
inanç, ibadet ve ahlâk›n›n Kur’an-› Kerim’den sonra ikinci derecede kayna¤›d›r.

Peygamberimiz Veda Hutbesinde;

buyurarak ‹slâm dininin bilgi, inanç, ibadet, ahlâk ve insani iliflkilere dair de¤er-
lerin kayna¤›n›n öncelikle Kur’an ve Sünnet oldu¤unu vurgulam›flt›r. 

7. Çeşitli İnanç Biçimleri

Tek tanrıcılık

• Tevhid; Monoteizm de denir.

• Tevhid, bir tek, yüce ve aflk›n bir varl›¤a inanmayla ilgili bir inanç sistemidir. 

• ‹slâm, en son tevhid dinidir. Bütün peygamberlerin tebli¤ etti¤i din de ‹slâm’d›r.

Bu inanca göre, Allah kendi kendine var olan ve her fleyi yoktan yaratan en yü-
ce ve her fleye gücü yeten yegâne varl›kt›r.

Kur’an
Hz. Peygamberin 

Söz ve Davran›fllar›

Dinin Temel Kaynaklar›

Tek Tanr› ‹nanc›
(Tevhid-Monoteizm)

Çok Tanr›c›l›k
(fiirk-Politeizm)

Tanr›tan›mazl›k
(Ateizm)

‹nanc›n Çeflitli Biçimleri

Semavî Dinler
Semavî Olmayan

Dinler

Dinler

“Ey müminler! Size iki emanet b›rak›yorum, onlara sar›l›p uydukça
yolunuzu hiç flafl›rmazs›n›z. O emanetler, Allah'›n kitab› Kur’an-› Ke-
rim ve Peygamberin sünnetidir” (Muvatta, Kader 3, II/899).

       



Çok tanrıcılık

• fiirk; buna Politeizm veya putperestlik de denir.

• fiirk, birden çok tanr›n›n varl›¤›na iman eden inanma fleklidir. 

• fiirk, eski Yunan, M›s›r ve Nordik mitolojilerinde oldukça yayg›n olan ve birçok

kiflisel tanr›n›n varl›¤›n› kabul eden bir inanç biçimidir 

• ‹nsanlar bafllang›çta yüce bir kudrete inan›rken zaman ve zemine ba¤l› olarak

tek tanr› inanc›ndan uzaklaflm›fllar, baflka baz› varl›klar› yüce kudrete ortak kofl-

mufllar, böylece çok tanr›c›l›k ve putperestlik ortaya ç›km›flt›r.

Tanrıtanımazlık

• Ateizm de denir.

• Ateizm, Allah’›n, birtak›m tanr› veya tanr›lar›n tamamen reddedilmesidir. 

• Ateistler, yaratmada bir tanr› fikrini kabul etmezler; her fleyin kendi bafl›na te-

sadüfen var oldu¤unu ileri sürerler. 

• Ateizm, din karfl›t› kifli veya kifliler taraf›ndan benimsenen felsefi görüfltür.

8. Dinlerin Sınıflandırılması

Genelde dinler, semavî ve semavî olmayan dinler olarak ikiye ayr›l›r.

Kur’an
Hz. Peygamberin 

Söz ve Davran›fllar›

Dinin Temel Kaynaklar›

Tek Tanr› ‹nanc›
(Tevhid-Monoteizm)

Çok Tanr›c›l›k
(fiirk-Politeizm)

Tanr›tan›mazl›k
(Ateizm)

‹nanc›n Çeflitli Biçimleri

Semavî Dinler
Semavî Olmayan

Dinler

Dinler
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Semavî Dinler 

• Semavî dinler, Allah taraf›ndan peygamberleri yoluyla insanlara gönderilen va-
hiy kaynakl› dinlerdir. 

• ‹lk peygamber Hz. Âdem’den bafllay›p, son peygamber Hz. Muhammed’e
(s.a.s.) kadar peygamberler vas›tas›yla gönderilen dinler, semavî dinlerdir. 

• Bu dinlerde, insanlardan üstün olan ve insanlara ne yapmalar› ve yapmamala-
r› konusunda birtak›m ö¤ütler veren Yüce Yarat›c› inanc› mevcuttur. 

• ‹nsanlar›n bu dünyadaki temel görevleri bu Yüce Yarat›c›’y› tan›mak ve O’na
ibadet etmektir. Örnek: Yahudilik, H›ristiyanl›k ve ‹slâm.

Semavî olmayan dinler

• Semavî olmayan dinler de insanlar›n kendi düflünceleri do¤rultusunda olufltur-
duklar› dinler olarak bilinmektedir. 

• Bu dinler Allah taraf›ndan bir peygamber arac›l›¤› ile gönderilmifl de¤illerdir. 

• Bu dinlerde yüce bir tanr› inanc› yoktur. Bu dinlerin özünü, insan›n içsel dünya-
s›na yönelmesi ve kendisini yüceltmesi oluflturur. Bu amaçla yap›lan aktiviteler
de ibadet olarak alg›lan›r. Örnek: Budizm, Hinduizm, fiintoizm, Brahmanizm
ve Sihizm.

Baz› dinler de vard›r ki semavî bir din ile semavî olmayan bir dinin kar›fl›m›ndan
oluflmufltur. Bunun en önemli örne¤i, bugün Hindistan’da baz›lar› taraf›ndan kabul
edilen Sih dinidir.
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Ünitenin Özeti

• Her canl› ve cans›z varl›k, kendi yarat›l›fl amac›na yönelik davranmaktad›r. Bitki-
ler ve hayvanlar do¤alar› gere¤i ne yapmalar› gerekiyorsa onu yapmaktad›rlar.

• ‹nsana gelince o, kendini sevk ve idare etmeye yönelik irade-ak›l özelli¤ine sahip-
tir. Davran›fllar›ndan dolay› da Allah kat›nda sorumludur.

• ‹nsan ruhu dine yabanc› de¤ildir. ‹nsanda tabii olarak yüce bir varl›¤a ba¤lan-
ma e¤ilimi mevcuttur. 

• Din, insana bu dünyada çözemedi¤i birtak›m sorunlar›n çözümünde yard›mc›
olur. Dinin insanlardan yapmalar›n› istedi¤i inanç ve ibadetlerin, insan›n be-
densel, ruhsal ve sosyal yaflamlar› aç›s›ndan önemli yararlar› vard›r. 

• “Din” Arapça kökenli bir kelime olup, sözlükte âdet, hüküm, ceza, itaat, millet,
siret, hal, hesap, mülk, hüküm, kaza, tedbir, ibadet, iman, takva gibi anlamla-
ra gelir. ‹slâm kaynaklar›na göre dinin kayna¤› Allah’t›r. 

• Tanr›’n›n varl›¤› ve s›fatlar›yla ilgili birtak›m inanç biçimleri mevcuttur. Bunlar,
Tek tanr›c›l›k (Tevhid-Monoteizm), Çok tanr›c›l›k (fiirk-Politeizm), Tanr›tan›mazl›k
(Ateizm)t›r.

• Dinler, genelde semavî dinler ve semavî olmayan dinler olarak ikiye ayr›l›r. Se-
mavî dinler, Allah taraf›ndan peygamberleri arac›l›¤›yla insanlara gönderilen
dinlerdir. Semavî olmayan dinler ise insanlar›n kendi düflünceleri do¤rultusun-
da icat ettikleri dinlerdir. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim 

1. Dinin temel kaynaklar› nelerdir?
2. ‹nsan ve di¤er canl›lar›n yarat›l›fl amaçlar› nelerdir?
3. Dinin insan ve toplum hayat› aç›s›ndan önemi nedir?
4. ‹nanman›n çeflitli biçimleri nelerdir?
5. Dinleri nas›l tasnif edersiniz?

Değerlendirme Soruları

1. Afla¤›daki varl›klardan hangisi sorumluluk aç›s›ndan di¤erlerinden farkl›d›r?

A) ‹nsanlar B) Hayvanlar C) Bitkiler

D) Da¤lar E) Tafllar

2. “Her insan f›trat üzerine do¤ar, anne - babas› daha sonra onu Mecusi, Yahu-
di veya H›ristiyan yapar” hadisi ile anlat›lmak istenen afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Her do¤an çocuk Mecusi olarak do¤ar.

B) Her do¤an çocuk Yahudi olarak do¤ar.

C) Her çocuk dini kabul etmeye e¤ilimli do¤ar.

D) Her do¤an çocuk H›ristiyan olarak do¤ar.

E) Her do¤an çocuk Müslüman olarak do¤ar.

3. Afla¤›dakilerden hangisi dinin yararlar› aras›nda yer almaz?

A) Din afl›r› tüketim isteklerini engelleyerek insana ruhsal bir itidal kazand›r›r.

B) Din insan›n sosyalleflmesini engeller.

C) Din insan›n bu dünyada çözemedi¤i baz› sorular›na cevap verir.

D) Din yak›n akrabay› görüp gözetmeyi emreder, sosyal yard›mlaflmay› ö¤ütler.

E) Din insan›n Allah ile olan iliflkisi konusunda bilgi verir. 
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4. Afla¤›dakilerden hangisi dinin anlamlar›ndan de¤ildir?

A) Din borç anlam›na gelmektedir.

B) Din ceza ve mükâfat anlam›na gelmektedir.

C) Din gidilecek yol anlam›na gelmektedir.

D) Din “dünya” kelimesinden türemifltir.

E) Din, itaat anlam›na gelmektedir.

5. Afla¤›dakilerden hangisi inanman›n çeflitli biçimleri aras›nda yer almaz?

A) Tek tanr›c›l›k. B) Çok tanr›c›l›k. C) Tanr›tan›mazl›k.

D) Sihir ve büyücülük E) Gizemcilik
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Ünitede Neler Var? 

1. ‹man ve Önemi

2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i fiahadet

3. ‹man - Davran›fl ‹liflkisi Yönünden ‹nsanlar 

• Mümin

• Münaf›k

• Kâfir

• Müflrik

4. ‹man - Bilgi - Amel ‹liflkisi 

• ‹man - amel iliflkisi 

• ‹man - bilgi iliflkisi

• Taklidi iman 

• Tahkiki iman 

Ünite Hakkında

Bu ünitede; 

• Müslüman olman›n temeli olan iman konusu ele al›nmaktad›r. ‹man- insan ilifl-
kisi incelenirken öncelikle iman›n ne oldu¤u ve önemi ortaya konulmaktad›r. 

• Bir insan›n mümin say›labilmesinin ilk flart› olan Kelime-i Tevhid ve Kelime-i fia-
hadetin anlam› aç›klanmaktad›r. 

• Bundan sonra, iman - davran›fl iliflkisi yönünden insanlar ele al›nmaktad›r. 

• ‹nanma yönünden insanlar ve bunlar›n özelliklerine iflaret edilmektedir. 

• Mümin, münaf›k, kâfir ve müflrikin özellikleri ortaya konulmaktad›r. ‹çten bir ka-
bul olan iman›n bilgi ve amel (eylem) ile s›k› bir iliflkisi oldu¤undan, iman - amel
iliflkisi ve iman - bilgi iliflkisi incelenmektedir.

• Bilginin iman›n niteli¤ine etkisi, taklit ve tahkik olarak iki flekilde ortaya konmaktad›r.

     



Öğrenme Hedefleri

Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z beklenmektedir:
• ‹man›n tan›m›n› söyleme.
• ‹man›n önemini aç›klama.
• ‹man›n önemi ile ilgili ayet ve hadis meâlleri söyleme.
• ‹man - küfür farkl›l›¤›n› aç›klama.
• Kelime-i Tevhid ve Kelime-i fiahadet’i söyleme.
• Kelime-i Tevhid ve Kelime-i fiahadet’in anlamlar›n› söyleme.
• Kelime-i Tevhid ve Kelime-i fiahadet’in ‹slâm dinindeki yerini aç›klama.
• Kalp ile tasdiki tan›mlama.
• Kalp ile tasdikin önemini aç›klama.
• ‹man - davran›fl iliflkisi yönünden insanlar›n nas›l s›n›fland›¤›n› söyleme.
• Mümin, münaf›k, kâfir ve müflrik kavramlar›n› tan›mlama.
• Bu kavramlar›n birbirinden farkl› yönlerini aç›klama.
• ‹man - davran›fl yönünden yap›lan s›n›flamaya örnekler söyleme.
• ‹man - amel iliflkisini aç›klama.
• ‹man - amel iliflkisine örnek verme.
• ‹man›n ortaya ç›kard›¤› güzel davran›fllara örnekler verme.
• Kendi davran›fllar›n› iman - amel iliflkisi yönünden fark etme.
• ‹man - bilgi iliflkisini aç›klama.
• ‹man - bilgi iliflkisine örnek verme.
• Kendi inanc›n›n bilgi boyutunun fark›na varma.
• Davran›fllar›n› iman - bilgi iliflkisi yönünden irdeleyebilme.

Üniteyi Çalışırken

Bu üniteyi çal›fl›rken;
1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p-ulaflmad›¤›n›z› düflününüz. Ulaflamad›¤›-

n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.
2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.
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1. İman ve Önemi 

‹man, bir fleyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmad›r. ‹man te-
melde kalp iflidir. Bu yönüyle imanda güven ve huzura ulaflma söz konusudur.

• ‹manda, do¤rulama, tasdik etme, kabul etme vard›r. 

• ‹man›n temeli kalp ile tasdik etmedir. ‹nanmaya konu olan fleyleri kabul etmeme, on-
lar›n do¤rulu¤undan flüphe duyma söz konusu olursa, orada imandan söz edile-
mez. 

• ‹manda inand›¤›n› söyleme yani dil ile ikrar etme de vard›r. Ancak imanda gö-
nülden inan›p benimseme ile, dil ile ikrar etme ayn›
düzeyde bir flart de¤ildir. Bununla birlikte in-
sanlar›n kalplerinde olan› sadece Allah bi-
lir. Dil ile ikrar, iman›n di¤er insanlar ta-
raf›ndan bilinmesine yard›mc› olur. 

İmanla ilgili bir hadis ve

düşündürdükleri

‹slâm’a göre iman, Peygamber Efendi-
mizin Yüce Allah’tan getirdiklerinin do¤ru
oldu¤unu kabul edip, onlara gönülden
inanmakt›r. Bir hadiste flöyle belirtilmektedir: 

Hz. Peygamber, ashab› ile otururken beyaz el-
bise içerisinde bir adam gelir ve Hz. Peygamberin
önüne diz çöküp oturur. 

Rasulullah'a: "‹man nedir?" der.

Rasulullah: "‹man: Allah'a, meleklerine, kitaplar›na, peygamberlerine, ahiret
gününe (öldükten sonra dirilece¤ine), kadere, hayr›na ve flerrine inanmand›r" ce-
vab›n› verir. 
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Adam: "‹slâm nedir?" der.

Rasulullah: "‹slâm: Allah'a ibadet edip, O’na hiçbir fleyi ortak koflmaman,
namaz›n› k›lman, farz olan zekat› vermen, hacca gitmen orucu tutmand›r"
karfl›l›¤›n› verir.

Adam: "‹hsan nedir?" der. 

Rasulullah:"‹hsan: Allah'› görüyormufl gibi O’na ibadet etmendir. Her ne kadar sen
O’nu görmüyorsan da O seni görüyor." diye cevap verir. Adam sonra ç›k›p gi-
der. (Buhari, ‹man, 37; Müslim, ‹man, 1, 5).

Yukar›daki fliirden de hareket ederek, iman edilecek konular› tart›fl›n›z.

‹NANDIM, ‹MAN ETT‹M 

Allah'›m› bir tan›r›m,
Varl›¤›na inan›r›m.
Melekleri yaratan O,
Hakikati yaratan O.

Hak emridir kitaplar›,
Do¤ru yoldur hitaplar›.
Peygamberler O Ulu’nun,
Elçileri din yolunun.

Ahirette kaza günü; 
Haflir günü, ceza günü.
Rabden kader, hay›r ve fler,
O’na ba¤l› bütün befler,

Ölen kullar dirilecek, 
Hak hesab› görülecek.
Hisleriyle ruha dolan, 
Allah'›m› bir tan›r›m,

Hem Peygamber, hem kul olan,
Muhammed'e inan›r›m. 

Enver TUNÇALP

Yukar›daki hadiste nelerden söz ediliyor?
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• ‹man kiflinin davran›fllar›na yön verir ve onu etkiler. Çünkü iman›n düflünce, duy-
gu ve davran›fl ile çok s›k› bir iliflkisi vard›r. Bu yönüyle iman, benli¤imizin bü-
tününü sarar. 

• ‹man bizim kendimizle, di¤er insanlarla, canl›larla ve di¤er varl›klarla iliflkimi-
ze yön verir. 

• Allah'a inanan bir kifli, insanlara ve di¤er canl›lara karfl› görevlerini en iyi flekil-
de yerine getirmeye çal›fl›r. Felaketler karfl›s›nda sars›lmaz ve ümitsizli¤e düflmez. 

• ‹man maddî ve manevî sorunlar›m›z› çözmede ve onlar› aflmada bize güç ve-
rir. ‹manla biz, dünya hayat›nda her fleyin bir imtihan vesilesi oldu¤unun bilin-
cinde oluruz. Bu yönüyle iman, davran›fllar›m›z›n bir kayna¤›, bir hazinesidir. 

• ‹man bütün ibadet ve eylemlerimizin itici gücüdür. Onlara anlam›n› iman katar.
Çünkü, imanda bilinçli olarak içten bir kabul söz konusudur. Bu bilinç hali ya-
p›lan ifllere gerçek mana ve de¤erini verir. 

2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet

Kelime-i Tevhid ve Kelime-i fiahadet, ‹slâm dinini kabulün, yani Müslüman ve mü-

min olman›n ilk flart›; kalbe yerleflen iman›n göstergesi ve belirtisidir. Müslüman ol-

man›n olmazsa olmaz flart›, Kelime-i Tevhid'in ifade etti¤i mesaj› kabul etmektir. 

• ‹man, kiflinin kendisiyle, di¤er insanlarla, canl›larla ve öteki var-
l›klarla iliflkisine yön verir. 

• ‹man, bütün ibadet ve eylemlerimizin itici gücüdür. 
• ‹man, insan›n canl›lara karfl› vazifelerine anlam katar.

"Amentü"nün anlam›n› okuyarak içeri¤ini tart›fl›n›z.
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Kelime-i Tevhid

• Allah'›n varl›¤›n›, birli¤ini, Onun her fleyi yoktan var eden ve yegâne yaratan
oldu¤unu; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'›n elçisi oldu¤unu
ifade eden cümledir. 

• La ilâhe illallah Muhammedür Rasulullah
= Allah'tan baflka tanr› yoktur. Muhammed

Allah'›n elçisidir, demektir. 

Kelime-i Şahadet

• Kelime-i fiahadet ise, "flahitlik sözü"
demektir. Bu da insan›n bir fleyin do¤-
rulu¤una flahitlik yapmas›n› ifade eder.

• Eflhedü enlâ ilâhe illallah ve eflhe-
dü enne Muhammeden abdühu ve ra-

sûlühu= fiahitlik ederim ki, Allah'tan bafl-
ka tanr› yoktur. Yine flahitlik ederim ki, Mu-

hammed (s.a.s.) Allah'›n kulu ve elçisidir, de-
mektir. 

• Kelime-i Tevhid de kiflinin Allah’›n birli¤ini ve Hz. Peygamberin peygamberli¤i-
ni kabulü söz konusu iken, Kelime-i fiahadette bu kabulün âdeta gözle görür
gibi pekifltirilmesi vard›r. 

• ‹man›n tan›m›n› da düflünerek, Kelime-i Tevhid'i kabul eden kifli-
nin niçin müslüman say›ld›¤›n› tart›fl›n›z.

• Kelime-i Tevhid'i kabul etmek, insan›n düflünce ve gönül dünya-
s›nda neleri de¤ifltirir?

• Kelime-i fiahadet ve Kelime-i Tevhid’in anlamlar›n› araflt›r›n›z. 

• ‹slâm’› yeni kabul eden bir insan niçin Kelime-i Tevhid ve Kelime-i
fiahadeti söylemektedir?

        



3. İman - Davranış İlişkisi Yönünden İnsanlar

‹man yönünden insanlar farkl›l›k gösterirler. ‹man›n duygu, bilgi ve davran›fl boyu-
tu vard›r. ‹nsanlar ‹slâm dinine inanma, onun do¤rulu¤unu kabul etme ve ona göre
davran›flta bulunma yönünden birbirinden ayr›l›rlar. ‹nanç bak›m›ndan insanlar
dört k›sma ayr›l›rlar.

Mümin 

Mümin, Allah'a inanan, sevgili Peygamberimize Allah taraf›ndan vahyedilen her fle-
yin do¤ru oldu¤unu yürekten kabul eden kiflidir. Mümin, ayn› zamanda Müslüman’d›r. 

Kur'an'da müminlerin belli bafll› özelliklerinden baz›lar› flöyle belirtilmektedir:

Müminin özellikleri

• "Müminler gerçekten kurtulufla ermifllerdir. 
• Onlar, namazlar›nda derin huflû içindedirler. 
• Onlar, faydas›z ifllerden ve bofl sözlerden yüz çevirirler.
• Onlar, zekât› verirler.

‹nanan
(Mümin)

‹ki Yüzlü
(Münaf›k)

‹nkârc›
(Kafir)

Ortak Koflan
(Müflrik)

‹nanç Bak›m›ndan ‹nsanlar

Allah’›n Zati S›fatlar› Allah’›n Sübuti S›fatlar›

Allah’›n S›fatlar›

Suhuf Kitap

Kutsal Kitaplar

• La ilâhe illallah Muhammedür rasulullah= Allah'tan baflka tanr›
yoktur. Muhammed (s.a.s.) Allah'›n elçisidir. 

• Eflhedü enlâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden abdühu
ve rasûlühu= fiahitlik ederim ki, Allah'tan baflka ilah yoktur. Yine
flahitlik ederim ki, Muhammed (s.a.s.) Allah'›n kulu ve elçisidir. 
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• Onlar, ›rzlar›n› korurlar.
• Onlar, emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler. 
• Onlar, namazlar›n› sürekli k›larlar.
• ‹flte bunlar vâris olanlar›n ta kendileridir. Onlar firdevs cennetlerine vâris olur-

lar. Onlar orada ebedî kalacaklard›r " (Müminûn, 23/1-5, 8-11).

MÜSLÜMAN
Do¤ruluk var özünde, 
Yalan bulunmaz sözünde
Düflküne el uzat›r Müslüman. 

Yolu hep ilim yoludur
Bir Allah'›n kuludur
‹slâm yolundad›r Müslüman

Dünya ve ahirettir gayesi
Do¤rudan yanad›r hep sesi
Kaç›n›r haramdan Müslüman

Sever ve sevdirir küçükleri
Sayar ve dinler büyükleri
‹badetten zevk al›r Müslüman 

(Kur'an Kurslar› Ö¤retim Program›, 87)

Kur'an'dan müminlerin özelliklerini anlatan baflka ayetler bulunuz.
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? • Yukar›daki fliirden hareketle bir Müslüman›n baflka hangi özellik-
leri olabilir?

• Mümin bu özelliklere niçin sahip olmal›d›r? Tart›fl›n›z.

           



Münafık

• Münaf›kl›k, iki yüzlülük halini ifade eder. Münaf›k, Allah'›n birli¤ini, Peygambe-
rimiz Hz. Muhammed'in peygamberli¤ini kabul etti¤ini söyleyerek Müslüman
gibi gözükür, ancak buna kalpten inanmaz. 

• Münaf›k, inanç yönünden içi baflka d›fl› baflka insand›r. Özü ile sözü bir de¤ildir. 

Münaf›¤›n özellikleri: Yüce kitab›m›z Kur'an-› Kerim’de flöyle buyurulmaktad›r:

• “‹nsanlardan baz›lar› vard›r ki, inanmad›klar› halde 'Allah'a ve ahiret gününe
inand›k' derler. 

• Allah'› ve müminleri aldatmaya çal›fl›rlar. 

• Oysa sadece kendilerini aldat›rlar da fark›nda de¤illerdir.

• Kalplerinde münaf›kl›ktan kaynaklanan bir hastal›k vard›r.

• Allah da onlar›n hastal›klar›n› art›rm›flt›r. 

• Söyledikleri yalana karfl›l›k da onlara elem dolu bir azap vard›r.”

• Bunlara "Yeryüzünde fesat ç›karmay›n" denildi¤inde, "Biz ancak ›slah edicile-
riz" derler. ‹yi bilin ki, onlar bozguncular›n ta kendileridir. Fakat fark›nda de¤il-
lerdir. 

• Onlara, "‹nsanlar›n inand›klar› gibi siz de inan›n" denildi¤inde ise, "Biz de ak›ls›zlar
gibi iman m› edelim?" derler. ‹yi bilin ki, as›l ak›ls›zlar kendileridir, fakat bilmezler. 

• ‹man edenlerle karfl›laflt›klar› zaman "‹nand›k" derler. Fakat fleytanlar›yla (müna-

f›k dostlar›yla) yaln›z kald›klar› zaman, "fiüphesiz, biz sizinle beraberiz. Biz an-

cak onlarla alay ediyoruz." derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder; azg›nl›k-
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?‹manda kalpten tasdik zorunlu bir flart iken, dil ile söylemek zorunlu
bir flart de¤ildir? Niçin? Aç›klay›n›z.

            



• Münaf›klar kimi aldat›yorlar?
• Münaf›klar›n al›flveriflleri niçin kendilerine kâr getirmiyor?

lar› içinde bocalay›p dururlarken onlara mühlet verir. ‹flte onlar, hidayete karfl›-

l›k sap›kl›¤› sat›n alm›fl kimselerdir. Bu yüzden al›flveriflleri onlara kâr getirme-

mifl ve do¤ru yolu bulamam›fllard›r” (Bakara, 2/8-16 ). 

Münaf›klar, görünüflte Müslüman gibi olmalar›na ra¤men, gerçekte Mümin de¤il-

dir. Onlar›n Allah yolundan sapmalar›n›n nedeni, önce iman edip, sonra inkâr et-

meleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlenmifltir.

Münaf›klar, ibadet eder görünmelerine ra¤men, gerçekte ibadet etmemektedirler.

Onlar sadece insanlar› kand›rmak ve gösterifl için ibadet etmektedirler. Kur'an'da

onlar›n durumu flöyle anlat›lmaktad›r: 

Kâfir

• Kâfir (inkârc›), ‹slâm dininin temel esaslar›na inanmayan, Peygamberimizin pey-
gamberli¤ini kabul etmeyerek, onun Allah kat›ndan getirdi¤i emir ve yasaklar›n

"Onlar›n durumu, (geceleyin) atefl yakan kimsenin durumuna
benzer: Atefl tam çevresini ayd›nlatt›¤› s›rada Allah ›fl›klar›n› yok
ediverir de onlar› göremez bir flekilde karanl›klar içinde b›rak›-
verir. Onlar sa¤›rd›rlar, dilsizdirler, kördürler. Art›k (hakka) dön-
mezler" (Bakara, 2/17-18). 

“…Art›k onlar hiç anlamazlar” (Münâfikûn, 63/3). 

“fiüphe yok ki münaf›klar, cehennemin en alt kat›ndad›rlar. Art›k
onlara asla bir yard›mc› da bulamazs›n” (Nisâ, 4/145).
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hepsini veya bir bölümünü inkâr eden kiflidir. Bu durum, dinimizin temel esasla-
r›n› be¤enmeme, önemsememe ve de¤ersiz sayma fleklinde de kendini gösterir. 

• Kâfir, “örten” anlam›na gelmektedir. Kâfir kimse, gerçek ve do¤ruyu örttü¤ü,
yanl›fl fleylere inand›¤› için ona bu ad verilmifltir. 

• Kâfir, bilinçli bir flekilde gerçe¤i kabul etmez ya da görmezlikten gelerek onu
örter. Kâfirlerin ahiretteki durumlar› yüce kitab›m›zda flöyle ifade edilmektedir: 

Yukar›daki ayetlerde kâfirlerin durumu nas›l anlat›l›yor? Aç›klay›n›z. 

“(Ayetlerimizi) inkâr etmifl ve kâfir olarak ölmüfl olanlara gelince,

iflte Allah’›n, meleklerin ve bütün insanlar›n laneti onlar›n üzeri-

nedir. Onlar ebediyen o lanet içinde kal›rlar. Art›k ne azaplar›

hafifletilir, ne de onlar›n yüzlerine bak›l›r” (Bakara, 2/161-162).

"Onlar›n durumu, gökten yo¤un karanl›klar içinde gök gürültüsü

ve flimflekle sa¤anak halinde boflanan ya¤mura tutulmufl kimse-

lerin durumu gibidir. Ölüm korkusuyla, y›ld›r›m seslerinden par-

maklar›n› kulaklar›na t›karlar. Oysa Allah, kâfirleri çepeçevre ku-

flatm›flt›r. fiimflek neredeyse gözlerini al›verecek. Önlerini her ay-

d›nlat›fl›nda ›fl›¤›nda yürürler. Karanl›k çökünce dikilip kal›rlar.

Allah dileseydi, elbette onlar›n iflitme ve görme duyular›n› gide-

rirdi. fiüphesiz Allah her fleye gücü yetendir” (Bakara, 2/19-20).
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Müşrik

• fiirk, “ortak koflmak, ortak kabul etmek” anlam›na gelir. Allah’›n efli, dengi ve

orta¤› oldu¤unu kabul etmektir. 

• Müflrik ise, flirk koflan kiflidir. 

• Müflrikler, Allah’›n varl›¤›n› inkâr etmezler. Ancak O’nunla birlikte baflka tanr›-

lar kabul ederler. 

• Müflrikler, s›fat, irade ve kudret aç›s›ndan Allah’a eflde¤er oldu¤unu sand›kla-

r› güç ve varl›klar› ilâh kabul ederler. Bu varl›k, canl›-cans›z, görülebilen ya da

görülemeyen cinsten olabilir. 

• fiirk ile küfür birbirine yak›nd›r. Müflrik, kâfirlerin bir k›sm›n› tan›mlamak için kul-

lan›l›r. Her müflrik kâfirdir, fakat her kâfir müflrik de¤ildir. 

• Yüce dinimiz ‹slâm’a göre Allah’a flirk koflmak en büyük günaht›r. 

• Kitab›m›z Kur’an-› Kerim’de flöyle denilir: “Allah kendisine ortak koflulmas›n› as-

la ba¤›fllamaz. Bundan baflkas›n› diledi¤i kimse için ba¤›fllar. Kim Allah’a or-

tak koflarsa büsbütün sap›tm›flt›r” (Nisâ, 4/116).

‹nanc›m›za göre göklerin, yerin ve her fleyin mutlak hakimi sadece Allah’t›r

(c.c.). Yaratma, O’na mahsustur. Hiç kimse ona ortak olamaz. 

"…Onunla (Allah'la) birlikte baflka hiçbir tanr› yoktur. Öyle ol-
sayd› her tanr› kendi yaratt›¤›n› kabullenir (ve korur) ve mutlaka
birbirlerine üstün gelmeye çal›fl›rlard›. ..." (Mü’minûn, 23/91). 

"E¤er yerde ve gökte Allah'tan baflka ilâhlar olsayd› kesinlikle
ikisinin de düzeni bozulurdu… ” (Enbiyâ, 21/22). 
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4. İman - Bilgi - Amel İlişkisi

İman - amel ilişkisi

Ço¤u zaman insanlar›n kanaatleriyle davran›fllar› bir bütünlük arz eder. Kiflinin dü-
flüncesiyle duygular›, duygular›yla eylemleri aras›nda s›k› bir iliflki bulunmaktad›r.
‹nanan insan›n da iman› ile davran›fllar›, davran›fllar› ile düflüncesi aras›nda çok
s›k› bir iliflki olmal›d›r.

Amel, kiflinin yapm›fl oldu¤u bütün ifllerdir. Yüce dinimizde Allah'›n hoflnutlu¤unu
kazanmak amac›yla yap›lan ifller ile di¤er ifller aras›nda bir ayr›m gözetilmifltir.
Bizlerden Allah’›n r›zas›n› kazanmak amac›yla iyi ve güzel ifller yapmam›z isten-
mifltir. Davran›fllar ancak imandan kaynakland›¤›, inançla uyufltu¤u zaman “salih
amel” ad›n› almaktad›r.

‹man ile insan davran›fllar› aras›nda iliflkiler: Kur'an-› Kerim’de bir çok âyette "iman
eden ve salih amel iflleyenler" denilerek, iman ile amel aras›nda s›k› bir iliflki oldu-
¤una iflaret edilir. Buna göre herhangi bir konu ile ilgili inançlar›m›z ve de¤er yar-
g›lar›m›z de¤iflti¤inde, bunun etkisi davran›fllar›m›za da yans›r. 

‹man, davran›fllar›m›z› sürdürmede veya b›rak›p, terk etmede etkili olur. Mesela
inanan bir insan kimi davran›fllar› istekle, heyecanla yaparken, baz› davran›fllar-
dan da kaç›n›r. ‹man, kendisini eylemde gösterir. ‹man davran›fllar›n güzelleflme-
sine yol açar. Bu çerçevede salih ameller, iman›n meyveleridir.

Allah, iman edip salih amel yapanlar› ödüllendirece¤ini belirtmektedir:

"‹nan›p iyi (salih) ameller yapanlar var ya, iyi bir hayat ve güzel
bir gelecek onlar›nd›r" (Ra’d, 13/29). 

"fiüphesiz iman edip salih amellerde bulunanlara gelince; onlar
için alt›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. ‹flte bu büyük kurtu-
lufltur” (Bürûc, 85/11). 
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Yüce Allah, inanan ve inand›¤› gibi davrananlarla, salih amel yapmayanlar› bir
tutmayaca¤›n› ifade etmektedir. 

Sevgili Peygamberimiz de flöyle buyuruyor: "Kim samimi olarak kalbine iman› yerleflti-
rir ve kendini temizler, dilini do¤ru sözlü, nefsini huzura ermifl; huyunu, ahlâk›n› ve dav-
ran›fllar›n› dosdo¤ru… duruma getirirse kurtulufla ermifltir" (Ahmed, Müsned, V/147).

‹man ile davran›fllar aras›nda karfl›l›kl› bir iliflki oldu¤una göre, iman davran›fllar›-
m›z›, davran›fllar›m›z da iman›m›z› etkiler. Peygamber Efendimiz flöyle buyurur:

Bu da gösteriyor ki davran›fllar›m›z, bizde izler b›rak›yor, zamanla bunlar yerleflik
hale geliyor ve düflüncelerimizi etkiliyor. Dolay›s›yla kötülük yapmad›¤›m›z gibi,
kötülüklere karfl› sessiz de kalmamal›y›z:

Allah’›n r›zas›n› kazand›ran salih amellerin birey ve toplum hayat›n-
daki etkilerini tart›fl›n›z. 
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"Kör olanla, basiretle gören bir olmaz; iman edip salih ameller-
de bulunanlarla kötülük yapanlar da bir olmaz. Ne az ö¤üt al›p
düflünüyorsunuz” (Mü’min, 40/58). 

"Kul bir hata yapt›¤› zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir.
E¤er kifli, o hatadan nefsini uzaklaflt›r›r, af talep eder ve tövbe
ederse kalbi ar›nd›r›l›r (leke silinir). Bilâkis, ayn› günah› ifllemeye
devam ederse, kalpteki leke art›r›l›r. Hatta bir zaman sonra leke
kalbi tamamen kaplar” (Tirmizî, Tefsir, 75, (3334), V/434).

      



Bu sebeple sevgili Peygamberimiz flöyle buyuruyor: 

İman - bilgi ilişkisi 

‹man, öncelikle biz insanlarla Allah aras›ndaki özel bir ba¤d›r. Bunda bilginin
özel bir yeri vard›r. ‹nanma, kiflisel bir seçimdir; bu, neye inanaca¤›na kiflinin tam
bir özgürlük içinde karar vermesini gerektirir. Bu seçimde kiflinin bilgisi önemli bir
yer tutar. Yüce Yarat›c›m›z, bizleri düflünmeye, araflt›rmaya teflvik etmektedir. Kâ-
inattaki düzenin ve yarat›l›fl›n bilincinde olanlar, Allah’›n varl›¤›n› ve birli¤ini anla-
maya aç›kt›rlar. Bu yüzden insanlar düflünmeye davet edilmektedir. 

Kur'an-› Kerim’de "...Allah düflünesiniz diye size delillerini apaç›k bildiriyor" (Baka-

ra, 2/221) denilmektedir.

Allah, kâinat ve di¤er varl›klar hakk›nda düflünmeye yönlendirerek, bizlerin ken-
disinin varl›¤›n› anlamam›z› hedeflemektedir. Bu yüzden düflünmek ve bilgi edin-
mek, imana ulaflmaya ve onu kuvvetlendirmeye hizmet eder.

Allah hangi konularda düflünmemizi istemektedir? Niçin?
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"O; geceyi, gündüzü, günefli ve ay› sizin hizmetinize verdi. Y›ld›z-
lar da Allah'›n emri ile hareket eder. fiüphesiz ki bunlarda akl›n›
kullanan toplumlar için pek çok delil vard›r" (Nahl, 16/12).

"Kim kötü ve çirkin bir ifl görürse onu eliyle düzeltsin; e¤er buna gü-
cü yetmiyorsa, diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben
bu¤zetsin. ‹man›n asgari gere¤i budur" (Ahmed, Müsned, II/104).

            



Bilgi, iman›n oluflmas›na katk›da bulundu¤u gibi, onun geliflmesine ve olgunlaflma-
s›na da büyük katk› sa¤lar. ‹nsan›n bilgi düzeyi gelifltikçe, o bilgiyi anlamland›rma
dolay›s›yla inanma gücü, kuvveti de artar. Kitab›m›z Kur'an-› Kerim’de; "…De ki;
hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer, 39/9) buyurulmakta, ilimde derinlefl-
mifl olanlara büyük mükâfatlar verilece¤i (Nisâ, 4/162) müjdelenmektedir. Büyük sû-
fi Yûnus Emre de bir fliirinde bilgi ile iman aras›ndaki iliflkiyi flöyle dile getirmekte-
dir:

Taklîdi iman

‹man›n bilgi ile iliflkisi, iman›n niteli¤ine de yans›maktad›r. Kifli sadece çevresinin
telkini ve yönlendirmesiyle inan›yor ise, onun iman›na Taklîdi iman denir. 

Taklîdi imanın özellikleri

• Taklîdi imanda kiflinin çevresini taklit ederek inanmas› söz konusudur. Bu du-
rumda derin bir bilgi ve delile dayal› ak›l yürütme yoktur.

• Bu tür bir iman geçerli olsa da bilgi ile desteklenmeye muhtaçt›r.

• Taklîdi iman, sa¤lam delillerle oluflturulmad›¤› için etkilenmeye aç›kt›r. Küçük bir
itiraz ve elefltiriyle sars›labilir. 

• Bilinçsizce bir taklide dayal› imana, giderek flüphelerin bulaflmas› ve onu etki-
lemesi ihtimali fazlad›r.

‹lim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin ya nice okumakt›r.
Okumaktan mana ne, kifli Hakk'› bilmektir
Çün okudun bilmezsin ha bir kuru emektir. 

(Yûnus Emre)
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"Kendini bilen, Rabbini bilir" sözünü tart›fl›n›z. 

           



• Taklîdi iman ve taassup: Taklîdi iman› elde
etmede yeterince inceleme ve araflt›rma
söz konusu olmad›¤› için, böyle kimse-
lerin taassuba meyilli olmalar› ihtima-
li de vard›r. Çünkü bu kabil kimseler,
özden ziyade kabu¤a tak›labilirler. 

• Bilgisizce taklit, insan› taassuba gö-
türür. 

• Taassup sahibi insanlar ise özgür dü-
flünemez ve do¤ru ile yanl›fl› kendilikle-
rinden ay›rt edemezler. 

Yüce Allah, bilgisiz bir flekilde taklit edenlere flu
uyar›da bulunuyor:

Yüce dinimiz, bilgisizce taklidi; araflt›rma, inceleme ve düflünme ile ortadan kal-
d›rmay› amaçlar.

Tahkîki iman

Delil, araflt›rma, bilgi, anlama ve kavrama dayal› imana Tahkîki iman denilir. Bu,
kiflinin kendi sorgulama, araflt›rma ve incelemesi sonucunda oluflan imand›r. Esas
olan her Müslüman›n neye, niçin inand›¤›n›n bilincinde olmas›d›r. 

"Onlara, 'Gelin Allah'›n indirdi¤i kitaba ve peygambere uyun'
dendi¤inde 'Atalar›m›z› üzerinde buldu¤umuz yola uyar›z.' der-
ler. Ya atalar› bir fley bilmeyen ve do¤ru yolda olmayan kimse-
lerse?" (Bakara, 2/170).
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Taassubun zararlar›n› tart›fl›n›z.

        



Kur'an-› Kerim’de Yüce Allah, insanlar› düflünmeye, araflt›rmaya ve sorgulamaya
davet etmektedir.

Tahkîki imanın önemi

• Düflünen, araflt›ran, hak ve hakikati keflfeden kifliler, inançlar›n› sa¤lam temel-
lere oturturlar. 

• ‹nsan evreni ve yarat›l›fl› inceleyerek, dinin emir ve yasaklar› hakk›nda bilinçle-
nerek iman›n› taklît düzeyinden tahkîk düzeyine yükseltmekle sorumludur. 

• ‹man, tahkîk seviyesine ulaflt›¤›nda, kiflinin Allah ile ve di¤er varl›klarla iliflkisi-
nin niteli¤i de de¤iflir. Bu durum Kur’an-› Kerim’de flöyle belirtilir: 

Bu nedenle iman›m›z› sa¤lam temellere oturtmak ve gelifltirmek için bilgilerimizi sü-
rekli art›rmal›y›z. 

Peygamber Efendimiz bu konuda flöyle buyurur: "‹lim ö¤renmek kad›n, erkek her
Müslümana farzd›r" (‹bn Mâce, Mukaddime, 17, (224), I/81).

• Taklîdi iman: ‹nsan›n çevresinin telkini ve yönlendirmesi ile inanmas›d›r.

• Tahkîki iman: Delile, araflt›rmaya, bilgiye, anlamaya ve kavramaya dayal› imand›r.

"Müminler ancak onlard›r ki, Allah an›ld›¤› zaman yürekleri tit-
rer. Allah'›n ayetleri kendilerine okundu¤u zaman bu onlar›n
iman›n› art›r›r" (Enfâl, 8/2). 

"Dirilten de, öldüren de O’dur. Gece ile gündüzün birbiri ard›n-
dan gitmesi de O’nun emrine ba¤l›d›r. Hâlâ akl›n›z› kullanm›yor
musunuz?" (Mü’minûn, 23/80). 
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Bilgi, iman›n tahkîk seviyesine ulaflmas›na nas›l yard›mc› olur? Tart›fl›n›z. 

            



Ünitenin Özeti

‹man, bir fleyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmad›r. ‹man
temelde bir kalp iflidir. O, samimi, içten, gönülden bir inançt›r. ‹man›n temeli kalp
ile tasdik etmedir. ‹mana konu olan fleyleri kabul etmeme, onlar›n do¤rulu¤undan
flüphe duyma varsa, orada imandan söz edilemez. 

‹man ve ikrar: ‹manda inand›¤› fleyleri söyleme yani dil ile ikrar etme de vard›r.
‹slâm’a göre iman, Hz. Muhammed’in Yüce Allah’tan getirdiklerinin do¤ru oldu-
¤unu kabul edip, onlara gönülden inanmakt›r.

‹man, davran›fllar›m›za yön verir ve etkiler. Çünkü iman›n düflünce, duygu ve ey-
lem ile s›k› iliflkisi vard›r. Bu yönüyle iman, bütün benli¤imizi sarar. ‹man bizim ken-
dimizle, di¤er insanlar, canl›larla ve varl›klarla iliflkimize yön verir. ‹man, bütün
ibadet ve davran›fllar›m›z›n temelidir. 

Kelime-i Tevhid, ‹slâm dinini kabulün ve kalpteki iman›n bir göstergesidir. Müslü-
man olman›n ilk flart› da Kelime-i Tevhid'i kabul etmektir. Kelime-i Tevhid: La ilâhe
illallah Muhammedür rasûlüllah = Allah'tan baflka tanr› yoktur. Muhammed (s.a.s.)
Allah'›n elçisidir. 

Kelime-i fiahadet ise Eflhedü enlâ ilâhe illallah ve eflhedü enne Muhammeden ab-
dühu ve rasuluhu = fiahitlik ederim ki, Allah'tan baflka tanr› yoktur. Yine flahitlik
ederim ki, Muhammed (s.a.s.) Allah'›n kulu ve elçisidir, demektir. 

‹nanç bak›m›ndan insanlar, mümin, münaf›k, kâfir ve müflrik olarak ayr›l›rlar.
‹nsan›n iman›yla davran›fllar›, davran›fllar›yla düflünceleri aras›nda s›k› bir iliflki
vard›r. Davran›fllar›m›za, inançlar›m›z ve de¤er yarg›lar›m›z yön verir. Herhangi
bir konuyla ilgili inanç ve de¤er yarg›lar›m›z de¤iflti¤inde, bu davran›fllar›m›za da
yans›r. 

‹man davran›fllar›m›z›n süreklili¤inde ya da terkinde etkili bir unsurdur. Mesela,
inanan bir insan baz› davran›fllar› istekle ve heyecanla yaparken, baz› davran›fl-
lardan da kaç›n›r. ‹man kendisini eylemde gösterir. ‹man davran›fllar›n güzellefl-
mesine yol açar. 

Allah, evren ve di¤er varl›klar hakk›nda düflünmeye yönlendirerek, insan›n Allah'›n
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varl›¤›n› anlamas›n› ister. Bu yüzden düflünmek ve varl›k hakk›nda bilgi edinmek
hakiki imana ulaflmaya, inanc› kuvvetlendirmeye hizmet eder. 

Bilgi, iman›n oluflmas›na katk›da bulundu¤u gibi, onun geliflmesi ve olgunlaflmas›-
na da büyük katk›larda bulunur. Bilgi düzeyimiz gelifltikçe, inanma gücümüz ve
kuvvetimiz de artar.

Kifli sadece çevresinin telkini ve yönlendirmesiyle inanm›fl ise, buna taklîdi iman
denir. Yani böyle bir imanda çevresini taklit ederek inanma söz konusudur. Bu du-
rumda derin bir bilgi ve delile dayal› ak›l yürütme yoktur. Bu tür bir iman geçerli
bir imand›r. Ancak bilgiyle desteklenmeye muhtaçt›r. 

Delile, araflt›rmaya, bilgiye, anlamaya ve kavramaya dayal› iman ise tahkîki
iman denir. Yani bir araflt›rma ve incelemenin sonucunda oluflan imand›r. ‹nsan,
evreni ve yarat›l›fl› inceleyerek, dinin emir ve yasaklar› hakk›nda bilinçlenerek ima-
n›n› taklît düzeyinden tahkîk düzeyine yükseltmekle sorumludur.

Üniteyi Gözden Geçirelim 

1. ‹man kavram›n›n içeri¤inde yer alan unsurlar›n birbiriyle iliflkisini aç›klay›n›z.

2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i fiahadet'in ortak yönleri ve farkl›l›klar› nelerdir?
3. Taklîdi imandan tahkîki imana nas›l geçilir? Aç›klay›n›z. 
4. ‹lim ö¤renmek, iman›n tahkîk seviyesine ulaflmas›na nas›l yard›mc› olur? Aç›klay›n›z. 

Değerlendirme Soruları

1. Afla¤›dakilerden hangisi müminin özelliklerinden biri de¤ildir?

A) Namazlar›nda huflu içindedirler.

B) Zekatlar›n› verirler.

C) Faydas›z ifllerden ve bofl sözlerden yüz çevirirler.

D) Emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.

E) ‹nsanlar›n kusurlar›n› araflt›r›rlar.
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2. Afla¤›dakilerden hangisi iman›n esaslar›ndan de¤ildir?

A) Namaz k›lmak B) Allah'a inanmak C) Ahiret gününe inanmak 

D) Kitaplara inanmak E) Peygamberlere inanmak

3. ‹slâm dinini seçen kifli ilk olarak afla¤›dakilerden hangisini yapar?

A) Oruç tutar B) Namaz k›lar C) Hacca gider 

D) Zekat verir E) Kelime-i fiahadet’i söyler

4. Münaf›¤›n özelli¤i afla¤›dakilerden hangisidir?

A) ‹nan›r gibi gözüküp ama kalpten inanmamak

B) Kalbi ile tasdik edip dili ile ikrar etmek 

C) Allah’›n efli ve orta¤› oldu¤unu kabul etmek

D) ‹slâm dininin temel esaslar›n› kabul etmemek

E) ‹slâm’›n temel esaslar›ndan bir k›sm›n› kabul etmek

5. Araflt›rma ve inceleme sonucu oluflan bilinçli iman afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Taklîdi iman B) Tahkîki iman C) Tecrübi iman 

D) Temsili iman E) Müktesep iman
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Ünitede Neler Var? 

1. Allah ve Yarat›l›fl 
2. Yarat›lma Aç›s›ndan ‹nsan›n Konumu
3. ‹nsan›n Allah’la ‹rtibat›

• Dua
• ‹badet
• Salih amel (iyi ifl)

4. Yarat›lma Aç›s›ndan Âlem
5. ‹nsan - Âlem ‹liflkisinde ‹nsan›n Sorumlulu¤u

Ünite Hakkında

Bu ünitede;
• Kâinat›n yarat›c›s› olan Allah ile insan›n ve âlemin iliflkisi ele al›nmaktad›r. 
• Allah'›n yaratmas›n›n önemi,
• Yarat›lma aç›s›ndan insan›n konumu incelenmektedir. 
• Yaratan - yarat›lan iliflkisinde insan›n Allah'la olan irtibat›na iflaret edilerek, bu

irtibat›n nas›l sürdürüldü¤ü ele al›nmaktad›r.
• ‹nsan›n Allah'la irtibat yolu olan dua, ibadet ve benzeri iyi ifl (salih amel) ince-

lenmektedir.
• Bunlar arac›l›¤›yla insan›n Yüce Allah’a yak›nlaflmas›n›n nas›l kuvvetlendi¤ine

vurgu yap›lmaktad›r. 
• Yarat›lma aç›s›ndan âlemin özellikleri ele al›nd›ktan sonra insan - âlem iliflkisin-

de insan›n sorumluluklar›na ve görevlerine iflaret edilmektedir.

Öğrenme Hedefleri

Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z amaçlanmaktad›r: 
• Allah’›n yaratmas›n›n gayesini aç›klama.
• Allah’›n her fleyi yaratmas›yla ilgili âyet mealleri söyleme.
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• Yarat›lma aç›s›ndan insan›n konumunu aç›klama.

• ‹nsan›n Allah’la irtibat kurmas›n›n önemini ve yararlar›n› aç›klama.

• ‹nsan›n Allah’la irtibat›n› nas›l kurabilece¤ini aç›klama.

• Dua yoluyla Allah’a nas›l yaklafl›labilece¤ini aç›klama.

• ‹badet ve iyi ifllerin niçin Allah’la irtibat kurma yollar›ndan biri oldu¤unu aç›k-
lama.

• ‹badet ve iyi ifller yoluyla Allah’la nas›l irtibat kurulabilece¤ini aç›klama.

• ‹badet ve iyi ifller yoluyla Allah’la irtibat kurulabilece¤inin fark›nda olma.

• Her zaman Allah’la beraber olma fluuruna özen gösterme.

• Âlemin nas›l yarat›ld›¤›n› Kur'an-› Kerim’e göre aç›klama.

• Âlemin niçin yarat›ld›¤›n› aç›klama.

• ‹nsan - âlem iliflkisinde insan›n sorumluluklar›n›n önemini aç›klama.

• ‹nsan - âlem iliflkisinde insan›n sorumluluklar›na örnekler verme.

Üniteyi Çalışırken

1. Ünite bafl›nda verilen hedefe ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› düflününüz. Ulaflamad›¤›n›-
z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

1. Allah ve Yaratılış 
Yaratmak, bir fleyi yok iken var k›lmakt›r. Allah (c.c.) her fleyin yarat›c›s›d›r (Zümer,

39/62). Gözümüzle gördü¤ümüz ve göremedi¤imiz bütün varl›klar› Yüce Allah ya-
ratm›flt›r.
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Allah'›n yaratmas›, Allah'›n yaratmas›n›n, ortaya koymas›n›n efli ve benzeri yoktur,

emsalsizdir. O, her fleyi, önceden bir örne¤i olmaks›z›n, yoktan var etmifltir.

Allah her fleyi yoktan yaratan Yüce Rabbimizdir. Yaratan ve yaflatan sadece Al-

lah’t›r (c.c.).

Her fleyi yaratan Allah, onlar› bir ölçü ve denge içinde yaratm›flt›r. 

"Gerçekten biz, her fleyi bir ölçü ve dengede yaratt›k" (Kamer, 54/49). "O, yedi gö-

¤ü kat kat yaratand›r. Rahman'›n yarat›fl›nda hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir ke-

re daha bak. Bir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak;

bak›fllar›n (arad›¤› çatlak ve düzensizli¤i bulamay›p) aciz ve bitkin halde sana ge-

ri dönecektir" (Mülk, 67/3-4). Allah her fleyi bir düzene göre yaratm›flt›r.

Her fleyi yaratt›¤› için Allah’a flükretmeli, teflekkür etmeliyiz. "Yüce Rabbinin ad›n›

tesbih et. O, yarat›p flekillendiren, ahenk veren ve düzene koyand›r. O, her fleyi

ölçüyle yap›p yönlendirendir" (A'lâ, 87/1-4). 

"‹flte sizin Rabbiniz Allah. Ondan baflka ilâh yoktur. O her fleyin
yarat›c›s›d›r. Öyle ise O'na kulluk edin. O her fleyi görüp göze-
tendir" (En’âm, 6/102). 

"O, gökleri ve yeri yoktan yaratand›r" (En’âm, 6/101).

"Biz gökleri, yeri ve ikisi aras›ndakileri ancak hak ile yaratt›k"
(Hicr, 15/85). 
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2. Yaratılma Açısından İnsanın Konumu

• Allah yeryüzünü, bütün canl› ve cans›z varl›klar› yaratarak insan için yaflama-
ya uygun bir ortam haz›rlad›ktan sonra insan› var etmifltir. ‹nsan en güzel flekil-
de yarat›lm›flt›r."Biz insan› en güzel biçimde yaratt›k" (Tîn, 95/4). 

• Kur'an'da insan›n topraktan yarat›ld›¤› ve birçok aflamadan geçerek bu haline
geldi¤i belirtilmektedir. "O'nun ayetlerinden biri de sizi topraktan yaratmas›d›r"
(Rûm, 30/20). 

• Çeflitli aflamalardan geçerek yarat›lan insana Allah (c.c.) can vermifltir. "Sonra
onu flekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için iflitme, görme ve idrak duyula-
r›n› yaratt›. Ne kadar az flükrediyorsunuz!" (Secde, 32/9).

Kur’an’da insanın yaratılış amacı

• Allah insan› yaratm›fl ve meleklerin ona secde etmesini istemifltir (Bakara, 2/34). 

• En güzel flekilde yarat›lan insan, Allah'›n emir ve yasaklar›na uyarak melekler-
den daha üst konuma gelebilece¤i gibi, daha afla¤› bir konuma da düflebilir.

Kur'an'dan insan›n yarat›l›fl aflamalar›n› anlatan ayetleri bularak
okuyunuz. Örne¤in; 22/5, 23/12-14, 39/6.

Âlemde bir düzensizlik var m›d›r? Tart›fl›n›z. 

"Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratt›. Sizi flekillendirdi ve flekil-
lerinizi de güzel yapt›. Dönüfl ancak Allah'ad›r" (Te¤âbün, 64/3).

Ünite 
3

54

        



"Biz, geçekten insan› en güzel bir biçimde yaratt›k. Sonra onu, afla¤›lar›n afla-
¤›s›na indirdik. Ancak, iman edip salih ameller iflleyenler baflka. Onlar için de-
vaml› bir mükâfat vard›r" (Tîn, 95/4-6). 

• ‹nsan yarat›l›fl› itibariyle çok yüce bir varl›kt›r. ‹nsan›n yarat›l›fl amac›, Allah
(c.c.) taraf›ndan flöyle ifade ediliyor: "Ben insanlar› ve cinleri ancak bana kul-
luk etsinler diye yaratt›m" (Zâriyât, 51/56). 

• Allah'a kulluk amac›yla yarat›lan insan›n hem iyili¤e hem de kötülü¤e yönele-
bilme kabiliyeti vard›r. Ancak insan ak›l ve iradesini kullanarak, yarat›l›fl ama-
c›na yönelik bir rol üstlenebilir. "Andolsun biz insano¤lunu flerefli k›ld›k. Onlar›
karada ve denizde tafl›d›k. Kendilerini en güzel ve temiz fleylerden r›z›kland›r-
d›k ve onlar› yaratt›klar›m›z›n bir ço¤undan üstün k›ld›k" (‹srâ, 17/70).

3. İnsanın Allah’la İrtibatı

Allah Teâlâ insan› yaratm›fl, fakat onu bafl›bofl b›rakmam›flt›r. Allah (c.c.) insana
her an çok yak›nd›r. Ancak, baz› insanlar Allah'la ba¤›n› koparmaya çal›flmakta
ya da O’nunla ba¤›n›n fark›nda olmamaktad›r. ‹nsan, Allah'a yaklaflmaya çal›fl-
t›kça, Allah da ona yaklaflmaktad›r.

Rasûlullah (s.a.s.) flöyle buyurdu: "Allah Teâla hazretleri diyor ki: Ku-
lum, hakk›mda nas›l bir zan yürütürse ben öyleyimdir. O, beni an›nca
ben onunla beraberim. O beni içinden geçirirse, ben de onu içimden
geçiririm. O, beni bir cemaat içerisinde anarsa, ben de onu, onunkin-
den daha hay›rl› bir cemaatte anar›m. O, bana bir kar›fl yaklafl›rsa,
ben ona bir arfl›n yaklafl›r›m. O bana bir arfl›n yaklafl›rsa, ben ona bir
kulaç yaklafl›r›m. O bana yürüyerek gelirse ben ona koflarak giderim"
(Buhari, Tevhid 50, VIII/212; Müslim, Zikr 2, (2675), III/2061). 
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• Niçin Allah'la irtibat kurmak ve Ona yönelmek istedi¤inizi aç›klay›n›z.

Dua

Allah Teâlâ ile irtibat kurma, O’nunla bu ba-
¤› sürdürme veya güçlendirme yollar›ndan

biri duad›r. Dua ile Allah'a ba¤l›l›¤›m›-
z› ifade eder, O’na olan inanc›m›z›,
sevgimizi pekifltiririz. Allah'a hangi
dilde ve ne flekilde dua edersek
edelim, O bizleri duyar ve dualar›-
m›z› kabul eder. 

"Kullar›m, beni senden sorarlarsa,
(bilsinler ki), gerçekten (onlara çok) ya-

k›n›m. Bana dua edince, dua edenin du-
as›na cevap veririm. O halde, do¤ru yolu

bulmalar› için benim davetime uysunlar, bana
iman etsinler" (Bakara, 2/186).

• ‹nsan Allah ile ba¤›n› bilinçli bir flekilde sürdürmekle yükümlüdür. 

• ‹nsan›n Allah ile irtibat› çeflitli flekillerde olabilir. Bunlar; Dua, ‹ba-
det ve Salih amellerdir.
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• Nas›l dua etmeliyiz? 

• Dua ederken neler söylemeliyiz? Tart›fl›n›z.

           



Dua ve insan

• Dua ederek duygu ve düflüncelerimizi Yüce Allah’›m›zla paylafl›r, isteklerimizi
O’na iletiriz. Onunla içten ve samimi bir flekilde konufluruz. 

• Dua ile Rabbimizden bir fleyler istemenin yan› s›ra, istedi¤imiz fleylerin gerçek-
leflmesi için elimizden gelenleri de yapmal›y›z. 

• Bazen dualar›m›z›n gerçekleflmedi¤i de olabilir. Bu durumda aceleci olmaya-
rak, sabretmeliyiz. 

Niçin dua edilir? 

• Dualar›m›z› üzüntülü anlar›m›zda yapt›¤›m›z gibi mutlu oldu¤umuz zamanlarda
da yapar›z. 

• Dualar›m›zda hem kendimiz hem yak›nlar›m›z hem de tüm insanlar için iyi olan-
lar› isteriz. 

Yukar›daki fliirden de hareket ederek, 

• Dua ederken neler hissederiz?

• Dua ile Allah'tan neler isteriz? Tart›fl›n›z.

DUA
Dualar›m, sana s›¤›nd›¤›m anlar›m.
Dünyadan uzaklafl›r, kanatlan›r uçar›m. 
Her fleye gücü yeten Kadir-i Mutlak'tan 
Gönlümce ister, gönlümce umar›m. 

Hacer AKIN (Diyanet Dergisi, 109).
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• Sevinçli anlar›m›zda yapt›¤›m›z dua ile bu sevinci bize yaflatan Allah'›m›za
flükretmek isteriz. Böylece bizim Rabbimize, Rabbimizin de bize olan sevgisi
artar.

• Sevgili Peygamberimiz flöyle dua etmifltir:

• Üzüntülü anlar›m›zda da dua ederek, Allah'›n yard›m› ile manevî güç kazan›r›z. Böy-
lece zorluklar› yenmede güç ve direnç elde ederiz.

• Duay› her zaman ve her yerde yapabilece¤imizi belirtmifltik. Dualar›m›z gün-
lük yaflant›m›zda kendini gösterir. Sabah kalk›nca, akflam yatarken, yemekten
önce ve sonra, hastalan›nca ve iyileflince, bir ifle bafllarken ve onu tamamla-
y›nca vb. dua ederiz. 

"...Rabbimiz! Bize taraf›ndan rahmet ver ve bize, flu durumumuz-
dan bir kurtulufl yolu haz›rla..." (Kehf, 18/10).

• Sevinçli anlarda yapt›¤›n›z bir duay› arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.

• Sevinçli anlarda yap›lm›fl bir duay› inceleyiniz. 

• Üzüntülü anlarda yapt›¤›n›z bir duay› arkadafllar›n›zla paylafl›n›z.

• Üzüntülü anlarda yap›lm›fl bir duay› inceleyiniz.

"Vücuduma sa¤l›k ve bana kendisini anma f›rsat› veren Allah'a
flükürler olsun" (Tirmizi, Daavat, 20, (3401), 5/473).
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İbadet

Allah Teâlâ ile irtibatımız

Allah ile ba¤›m›z› ibadetlerimizle de sürdürürüz. Rabbimiz bizden kendisine iba-
det etmemizi istemektedir. 

Allah'a kulluk

Allah'a kulluk bilinciyle yap›lan her ifl bir nevi ibadettir. Çünkü, bu ifller, Allah'›n
hoflnutlu¤unu ve sevgisini kazanmak amac›yla yap›lm›flt›r. Bu, ibadetin genifl an-
lam›d›r. Ayr›ca yüce kitab›m›z Kur'an-› Kerim’de ve sevgili Peygamberimizin hadis-
lerinde belli esaslar dairesinde yapmakla yükümlü oldu¤umuz kimi ibadetler var-
d›r. Bafll›ca ibadetler bir hadiste flöyle haber verilmektedir: 

"‹slâm befl fley üzerine kurulmufltur: 

Allah'tan baflka bir tanr› bulunmad›¤›na inanmak, Hz. Muhammed'in
Allah'›n elçisi oldu¤unu kabul etmek, namaz k›lmak, zekât vermek,
hacca gitmek, oruç tutmakt›r" (Tirmizî, ‹man, 3, (2609), V/5).

• "Yaln›z sana ibadet eder ve yaln›z senden yard›m dileriz" (Fâ-

tiha, 1/5) .

• "…Rabbinize ibadet edin, hay›r iflleyin ki kurtulufla eresi-
niz..." (Hac, 22/77).
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• Kur'an'dan ve Peygamberimizin hayat›ndan dua örnekleri bulunuz.

            



• ‹badetler, Allah'a kulluk etmek, sayg› göstermek, buyruklar›n› yerine getirmek
amac›yla yap›l›r. Bize birçok nimet veren Yüce Allah'a flükrümüzü ibadet ede-
rek ifade ederiz.

• ‹badet ederek, Allah'a karfl› görevlerimizi yerine getirir, mutlu ve huzurlu oluruz. 

Salih amel (iyi iş)

• Allah'›n r›zas›n› ve hoflnutlu¤unu kazanmak amac›yla yap›lan ve faydal› olan
iyi, güzel ifllere “salih amel” denir. 

• Dinin emir ve tavsiye etti¤i bu kabil davran›fllar, imanla uyum içinde ve onun
gösterdi¤i yönde oldu¤u için, uzlaflan, bar›fl›k ve yararl› anlam›nda salih söz-
cü¤üyle nitelendirilmifltir. 

• Salih amellerin özü ibadetlerdir. ‹badetler, nas›l salih amel ise, insanlara güler
yüz göstermek, selam vermek, ihtiyac› olanlara yard›mda bulunmak gibi tutum
ve davran›fllar da salih ameldir.

• ‹yi ifller pek çoktur. Bunlardan bir kaç›n› Peygamber Efendimizin hadislerinden
de yola ç›karak görelim:  

• Hadiste belirtilen ibadetler nelerdir? Baflka hangi ibadetler vard›r?

• ‹badetler Allah ile irtibat›m›za nas›l katk›da bulunur?

• Allah'a flükretmek onunla ba¤›m›z›n güçlenmesine nas›l katk›da bulunur?
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"Anne-babaya iyilik...” (Müslim, ‹man, 36, (137), I/89).

“Kardefline güler yüz göstermek...” (Tirmizi, Birr, 36, (1956), IV/340).

"Yoldan geçenleri rahats›z eden fleyleri kald›rmak…" (Müslim, ‹man, 12,

(58), I/63).

                



• Yüce Allah, iyi ve yararl› ifller yaparak, kendisiyle ba¤›n› koparmayanlar› ödül-
lendirece¤ini belirtiyor:

• Salih amelleri Allah’›n r›zas›n› kazanmak amac›yla yapar›z. 

• Allah’›n hoflnutlu¤unu arad›kça da onunla ba¤›m›z kuvvetlenir. Allah kendisiy-
le ba¤›n› koruyan ve kuvvetlendirenleri çok fazla ödüllendirir. 

Sevgili Peygamberimiz flöyle buyuruyor: 

"Hay›rl› ameller en az on misliyle yaz›l›r, bu yedi yüz misline kadar
ç›kar" (‹bn Mace, Edeb, 58, (3832), II/1556). 
"Amellerin Allah’›n hofluna gideni, az da olsa devaml› olan›d›r"
(Buhari, ‹man, 32 I/16). 

"fiüphesiz iman edip salih amel iflleyenlere gelince; onlar için al-
t›ndan ›rmaklar akan cennetler vard›r. ‹flte büyük kurtulufl ve mut-
luluk budur" (Bürûc, 85/11).
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Yolunu kaybeden kimseye yol göstermek…" (Tirmizi, Birr, 36 (1956),

IV/340). 

Bütün ifllerinde Yüce Allah'›n sevgisini kazanmay› amaçlayan bir insan›n Al-
lah ile iletiflimi niçin canl› kal›r?

Devaml› olarak yap›lan ifller, insan›n Allah ile irtibat›n›n canl› kalmas›na na-
s›l yard›m eder? Aç›klay›n›z.

         



4. Yaratılma Açısından Âlem

Yaratılış ve âlemin düzeni

Kâinatta bulunan hiçbir fley, kendi kendine var olmam›flt›r. Her fleyin yarat›c›s›

olan Yüce Allah, âlemi yaratm›flt›r. O, âlemlerin Rabbidir. Allah evreni bir düzen

ile yaratm›flt›r. 

Yukar›daki fliirde neler anlat›lmaktad›r?

B‹R USTANIN EL‹ DE⁄M‹fi

Gözlerini aç da bir bak,
fiu semavat zambak zambak.
Göklerdeki düzene bak,
Bir ustan›n eli de¤mifl. 

Su vurmam›fl sahralara,
Ya¤mur inen topraklara,
Yefleren flu a¤açlara,
Bir ustan›n eli de¤mifl.

Ifl›k saçan bal›klara,
Alev alev volkanlara,
Yere düflen yapraklara, 
Bir ustan›n eli de¤mifl. 

‹rfan Çoflkun 
(Diyanet Dergisi, 78)

"Göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, geceyle gündüzün birbiri ard›n-
ca gelip gidiflinde ak›l sahipleri için gerçekten ibretler vard›r”
(Âl-i ‹mrân, 3/190). 

“Güneflin do¤uflu; ay›n, gezegenlerin ve y›ld›zlar›n hareketleri,
dünyan›n ve y›ld›zlar›n dönüflünde de bir düzen vard›r” (Bakara,

2/164); "Günefl ve ay›n hareketleri bir hesaba göredir" (Rahmân,
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Yaratılışın amacı

Yarat›lan her fleyin bir yarat›lma amac› ve hikmeti vard›r. 

• Gökleri ve yeri hak ile yaratan Allah't›r. "Biz gökleri, yeri ve ikisi aras›nda bu-
lunanlar› hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratt›k. ‹nkâr
edenler ise, uyar›ld›klar› fleylerden yüz çevirmektedirler" (Ahkâf, 46/3). 

• "Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratm›flt›r. ‹flte bunda ina-
nanlar için bir ibret vard›r" (Ankebût, 29/44).

• Allah bu âlemi, ahiret hayat›n›n kazan›lmas› için bir imtihan yeri olarak yarat-
m›flt›r. Evren insan›n hizmetindedir ve ona yard›mc› olarak yarat›lm›flt›r. 

Okuma Parçası

Seçilmiş Gezegen

Dünya, kendi ekseni çevresindeki dönüflünü daha uzun ya da daha k›sa sürede
tamamlasayd› ne olurdu dersiniz? Günler yine 24 saat olur muydu? Peki ya Dün-
ya'm›z, mevcut büyüklü¤ünde olmasayd›? Mesela o, kendisinden %8 nispetinde
küçük olan Merkür, ya da 318 kat daha büyük olan Jüpiter kadar olsayd› neler
de¤iflirdi?

fiüphesiz dünyam›z›n yarat›l›fl›ndaki hiçbir fley sebepsiz olmad›¤› gibi büyüklü¤ü,
gecesi, gündüzü veya uzay bofllu¤undaki konumu da rasgele de¤ildir. 

E¤er dünyan›n kendi ekseni etraf›ndaki dönüfl süresi flimdikinden farkl› olsayd›, bu
durumda belki geceler daha uzun olurdu. O zaman da yeryüzü daha fazla so-
¤urdu. Uzun gündüzlerde ise daha fazla ›s›n›rd›. Ekseni etraf›nda çok yavafl dön-
dü¤ü için dünyam›z, gecesi ile gündüzü aras›ndaki ›s› fark› 1000 dereceyi bulan
Merkür'e benzerdi. 

Daha küçük bir dünya, daha zay›f bir yerçekimine sahip olaca¤›ndan atmosfer
gazlar›n› kolayl›kla uzay bofllu¤una kaç›r›rd›. Bu da hayali bile çok kötü olan, at-
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mosfersiz bir dünya demektir. Daha büyük bir dünya olmas› halinde ise yer çeki-
mi artaca¤›ndan, zehirli gazlar atmosferde kalacak ve o zaman nefes almak bile
imkâns›zlaflacakt›. 

Ya atmosfer olmasayd›? Dünyam›z da atmosfersiz olan Ay gibi gündüzleri 120

dereceye ulaflan kavurucu s›caklar, geceleri de s›f›r›n alt›nda 150 dereceye ka-

dar düflen dondurucu so¤uklar m› yaflard› acaba? Atmosfer olmay›nca, karbondi-

oksit ve su buhar› da olmazd›. Gündüzleri Günefl'ten gelen ›fl›nlar›n bir k›sm›n› tu-

tan ve uzay bofllu¤una geri b›rakmayan bu gazlar›n olmamas›, onlar›n görevleri-

nin yap›lmamas› anlam›na gelecekti. Yani o zaman dünyam›z, gündüz günefl ›fl›n-

lar›ndan korunamayacak, gece ise gündüz s›cakl›¤›n› saklayamayacakt›.

fiimdi de güneflin dünyaya daha yak›n ya da daha uzak oldu¤unu düflünelim.

E¤er günefl enerjisi dünyam›za flimdikinden %10 bile daha az gelseydi, yeryüzü

metrelerce kal›nl›kta buzullarla kaplan›rd›. Enerjideki az bir art›flta ise bütün canl›-

lar kavrularak ölürdü. Peki dünyam›z, dönme ekseniyle 20 27' derecelik aç› yap-

masayd› ne olurdu? Mevsimler bu e¤im sayesinde olufltu¤una göre, aç›daki her-

hangi bir farkl›l›k, mevsimler aras›ndaki afl›r› s›cakl›k farklar›n› olufltururdu. Bu da

yeryüzünde dayan›lmaz s›cakl›ktaki yazlar›n ve afl›r› so¤uk k›fllar›n yaflanmas› de-

mekti. 

Oysaki dünyam›z, ne Mars gibi so¤uktan donuyor, ne de Venüs gibi s›caktan kav-

ruluyor. Yak›n komflusu Ay bile göktafl› ya¤murlar›na ve zararl› ›fl›nlara maruz ka-

l›rken dünyam›z, ›l›man ve hofl bir iklime sahip. 

Çok hassas dengeler üzerine kurulmufl bir düzen içinde her varl›k görevini eksik-
siz yap›yor: Dünya durmadan dönüyor. Günefl her gün do¤uyor. Toprak hep aya-
¤›m›z›n alt›nda. Belki de ne kadar önemli oldu¤unu ancak olmad›¤›nda anlaya-
bilece¤imiz hava, bizi hiç yaln›z b›rakm›yor. Dünyam›z her haliyle özel konumu-
nu ve seçilmiflli¤ini hissettiren s›cac›k ve capcanl› bir yuva. 

Ünite 
3

64

         



Evren - uzay

Allah Teâlâ yaratt›klar›n›, insan için yaratm›flt›r. 

5. İnsan - Âlem İlişkisinde İnsanın Sorumluluğu
Âlem ve ondaki her fley insan›n hizmetine verilmifltir. Ancak insan, âleme ve bütün
yarat›klara karfl› davran›fllar›ndan sorumludur. Allah'›n kendisine verdi¤i nimetleri en
yararl› bir flekilde kullanma ve onlar› korumakla yükümlüdür. "Biz emaneti göklere,
yer ve da¤lara tevcih ettik. Onu yüklenmekten kaç›nd›lar, onun sorumlulu¤undan
korktular. Onu insan yüklendi..." (Ahzâb, 33/72).

"O (Allah), yeryüzünde olanlar›n hepsini sizin için yaratan, son-
ra gö¤e yönelip onlar› yedi gök halinde düzenleyendir. O, her
fleyi hakk›yla bilendir" (Bakara, 2/29). 

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'›n sizin hizmetinize
verdi¤ini ve aç›kça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamam-
lad›¤›n› görmediniz mi?.." (Lokmân, 31/20).

"Göklerdeki ve yerdeki her fleyi kendi kat›ndan (bir nimet olarak)
sizin hizmetinize veren (Allah) dir. Elbette bunda düflünen bir
toplum için deliller vard›r” (Câsiye, 45/13).
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Dünyan›n yarat›l›fl›ndaki incelikler nelerdir?

• Allah'›n insanlara verdi¤i nimetler nelerdir?

• Yukar›daki ayetlerden hareketle, "düflünen toplum için olan delil-
ler" neler olabilir? Tart›fl›n›z.

                



Allah’a kul olma

Yüce Allah’a kul olarak yarat›lan insan, canl› - cans›z bütün di¤er varl›klarla iliflki-
lerinde bu kullu¤un bilincini muhafaza etmelidir. Sorumluluk bilinciyle hareket ede-
rek, kendisine verilen nimetleri, en iyi ve en yararl› flekilde kullanmal›d›r. ‹nsan›n
sorumluluklar›ndan biri de yeryüzünü ve her fleyi araflt›rarak Allah'›n ayetlerini an-
lamak, onlar üzerine düflünmektir. ‹nsan›n bunlar üzerinde düflünme, tefekkür etme
sorumlulu¤u vard›r.

"fiüphesiz, göklerin ve yerin yarat›l›fl›nda, gece ile gündüzün bir-
biri ard›nca geliflinde, insanlara yarar sa¤layacak fleylerle deniz-
de seyreden gemilerde, Allah'›n gökyüzünden indirip kendisiyle
ölmüfl topra¤› diriltti¤i ya¤murda, yeryüzünde her çeflit canl›y›
yaymas›nda, rüzgârlar› ve gökle yer aras›ndaki emre amade bu-
lutlar› çevirmesinde elbette düflünen bir topluluk için deliller var-
d›r" (Bakara, 2/164). 
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Ünitenin Özeti

Allah (c.c.) her fleyin yarat›c›s›d›r. Gözümüzle gördü¤ümüz ve göremedi¤imiz her
fleyi, bütün varl›klar› Allah Teâlâ yaratm›flt›r. Allah'›n yaratmas›, ortaya koymas›
emsalsizdir. O, bir örnek olmaks›z›n, yoktan var etmifltir. Her fleyi yaratan Allah
onlar› bir ölçü ve denge içerisinde yaratm›flt›r. Bu yüzden ona sonsuz flükürler et-
meliyiz.

Yüce Rabbimiz yeri, bütün canl› ve cans›z varl›klar› yaratarak insan için yaflama-
ya uygun bir ortam haz›rlad›ktan sonra insan› var etmifltir. ‹nsan yarat›l›fl itibariyle
en güzel flekilde yarat›lm›flt›r. Allah'a kulluk amac›yla yarat›lan insan›n hem iyili¤e
hem de kötülü¤e yönelebilme kabiliyeti vard›r. Ancak insan ak›l ve iradesini kulla-
narak, yarat›l›fl amac›na uygun bir hayat yaflayabilir.

Allah Teâlâ insan› yaratm›fl ve bafl›bofl b›rakmam›flt›r. Allah (c.c.) insana her an
çok yak›nd›r. ‹nsan da Allah ile bilinçli bir flekilde ba¤›n› sürdürmekle yükümlüdür.
‹nsan›n Allah ile irtibat› çeflitli flekillerde olabilir. Bunlar dua, ibadet ve benzeri sa-
lih amellerdir. 

Allah ile irtibat kurma; bu ba¤› sürdürme veya güçlendirme yollar›ndan biri duad›r.
Dua ile Allah'a ba¤l›l›¤›m›z› ifade eder, ona olan inanc›m›z›, sevgimizi pekifltiri-
riz. Allah'a hangi dilde ve ne flekilde dua edersek edelim, O bizleri duyar ve du-
alar›m›z› kabul eder. Dualar›m›z› sevinçli anlar›m›zda yapt›¤›m›z gibi üzüntülü an-
lar›m›zda da yapar›z. Allah ile irtibat›m›z› ibadetlerimizle ve iyi ifllerle de sürdürü-
rüz; böylece Allah'›n r›zas›n› ve hoflnutlu¤unu kazan›r›z. 

Her fleyin yarat›c›s› olan Yüce Allah, âlemi de yaratm›flt›r. O, âlemlerin Rabbidir.
Allah bu âlemi, ahiret hayat›n›n kazan›lmas› için yaratm›flt›r. 

Âlem insana hizmet için yarat›lm›flt›r. ‹nsan da bu dünyada yapt›klar›ndan sorum-
ludur. Allah'›n kendisine verdi¤i nimetleri en yararl› bir flekilde kullanma ve onlar›
korumakla yükümlüdür. ‹nsan, canl› - cans›z bütün di¤er varl›klarla iliflkilerinde kul-
lu¤un bilincinde olmal›d›r. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim 

1. Bu dünya ve insanlar nas›l yarat›lm›flt›r? Araflt›r›n›z. 

2. Allah ile irtibat›m›z› sürdürmek için neler yapmal›y›z? Düflününüz. 

3. Ne zaman dua etme ihtiyac› duyar›z. Niçin?

4. ‹badet etmek, Allah'la ba¤›m›z›n güçlenmesine nas›l katk›da bulunur?
Aç›klay›n›z.

5. Âlem niçin yarat›lm›flt›r? Aç›klay›n›z.

6. ‹nsan - âlem iliflkisinde insan›n sorumluluklar› nelerdir? Örnekler veriniz.

Değerlendirme Soruları

1. "‹flte sizin Rabbiniz Allah. Ondan baflka tanr› yoktur. O her fleyin yarat›c›s›d›r"
ayetinde vurgulanan temel düflünce afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Allah tektir.

B) Allah'tan baflka tanr› yoktur. 

C) Her fleyi Allah yaratm›flt›r. 

D) ‹nsan kendi yapt›klar›ndan sorumludur. 

E) ‹nsan seçme özgürlü¤üne sahiptir.

2. Afla¤›dakilerden hangisi Allah ile iletiflim kurma yollar›ndan biri de¤ildir?

A) Dua etmek B) Namaz k›lmak C) Çal›flmak 

D) Kur’an okumak E) Oruç tutmak

3. Bütün varl›klar›n kendisi için yarat›ld›¤› varl›k afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Melek B) ‹nsan C) Cin 

D) fieytan E) Peygamber
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4. Afla¤›daki seçeneklerden hangisi insan›n evrene karfl› sorumluluklar›ndan biri
de¤ildir?

A) Canl› varl›klar› korumak

B) Allah'›n ayetlerini anlamak 

C) Kendine verilen nimetleri en iyi flekilde kullanmak 

D) Çevreyi kirletmek

E) Evrenin dengesini bozmamak

5. Afla¤›daki davran›fllardan hangisi amel-i salih de¤ildir?

A) Anne - babaya iyilik yapmak

B) Kardefline güler yüz göstermek

C) Okul, cami vs. yapt›rmak

D) Yolunu kaybeden kimseye yol göstermek

E) ‹nsanlar›n yapt›klar› iyilikleri söylemek
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Ünitede Neler Var? 

1. Allah’›n Varl›¤› ve Birli¤i
2. Kur’an’da Allah’›n S›fatlar›
3. Allah’›n Yaratt›klar›na Rahmet ve Sevgisini ‹fade Eden Güzel ‹simleri (Esmâ-i

Hüsnâ)
4. Allah’›n Rahmetini ‹fade Eden Güzel ‹simleri
5. Allah’›n Kudretini ‹fade Eden Güzel ‹simleri

Ünite Hakkında

Bu ünitede; 
• Yüce Allah’›n varl›¤› ve birli¤i, O’nun s›fatlar› anlat›lmaktad›r.
• Allah Teâlâ’n›n s›fatlar› yan›nda O’nun güzel isimleri de konu edilmektedir.
• Allah’›n (c.c.) varl›¤›, s›fat ve isimleri, âlemle iliflkisi, âlemin yarat›l›fl›, sevk ve

idare edilifli ele al›nmaktad›r. 
• Dinimiz ‹slâm’a göre, Allah’›n kendine mahsus Zati s›fatlar› ve bu âlemle mü-

nasebeti aç›s›ndan Sübuti s›fatlar› bulunmaktad›r. Ayr›ca, bu s›fatlar›n yan›nda,
Allah Teâlâ insanlar›n daha iyi tan›yabilmeleri için, kendisini de¤iflik isimlerle
tan›tmaktad›r. 

• Allah’›n bu güzel isimlerinin neler oldu¤u, insan davran›fllar›na etkisi ele al›n-
maktad›r.

Öğrenme Hedefleri

Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z beklenmektedir:
1. Allah’›n var ve bir oldu¤unu ifade etme.
2. Allah’›n s›fatlar›n›n neler oldu¤unu ifade etme.
3. Allah’›n sevgisini ifade eden s›fatlar›n› aç›klama.
4. Allah’›n rahmetini ifade eden s›fatlar›n› aç›klama.
5. Allah’›n kudretini ifade eden s›fatlar›n› söyleme.
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Üniteyi Çalışırken

1. Ünite bafl›nda verilen hedeflere ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› düflününüz. 

2. Ulaflamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

3. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

4. Kfltab›n sonundaki kaynakçadan ulaflabildiklerinizi inceleyiniz.

1. Allah’ın Varlığı ve Birliği

“Tevhid dini“ olan dinimiz ‹slâm’›n temeli, bir olan Allah inanc›na dayan›r. Nite-
kim sevgili Peygamberimiz Muhammed (s.a.s.) iman›n asl›n› “Allah’tan baflka tan-
r› olmad›¤›n› tasdik etmek” (Müslim, ‹man, 8, (33), I/52) fleklinde tan›mlamaktad›r.
Kur’an-› Kerim’de Allah’›n varl›¤› ve birli¤i daima birlikte vurgulanmaktad›r. Kur’an-
› Kerim’in, özellikle Mekke döneminde inen ayetleri, Allah’›n varl›¤› ve birli¤i üze-
rinde yo¤un olarak durmaktad›r.

Allah Teâlâ’n›n varl›¤›na inanmak mümin olman›n ilk esas›d›r. ‹man›n di¤er esas-
lar› bundan sonra gelir. De ki: “O, Allah bir tektir” (‹hlâs, 112/1).

‹slâm dinine göre, evreni, en ince ayr›nt›lar›na kadar bir ahenk içerisinde yaratan,
idare eden, her fleye gücü yeten Yüce Allah’t›r. Allah’›n varl›¤›n›n daha iyi anla-
fl›lmas› için Yüce Rabbimiz, Kur’an’da âlemin, tabiat›n ve tabiattaki varl›klar›n na-
s›l yarat›ld›klar›na bak›lmas›n› ve bunlar üzerinde düflünülmesini istemektedir.

Dünyadaki birtak›m olaylardan ç›kard›¤›m›z sonuçlar ve deliller de Allah’›n var ve

“O, Allah’t›r, bir tektir” (‹hlâs, 112/1).

“Sizin tanr›n›z bir tek tanr›d›r. O’ndan baflka tanr› yoktur...” (Ba-

kara, 2/163).
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bir oldu¤unu göstermektedir. Bu âlemin iflleyiflindeki ahenk ve düzen, her fleyin
yerli yerinde yarat›lmas›, bütün canl› ve cans›z varl›klar›n kendi amaçlar›na göre
düzenlenmesi O’nun varl›¤›n›n ve birli¤inin eseridir. 

2. Kur’an’da Allah’ın Sıfatları

• Allah Teâlâ, insanl›¤a gönderdi¤i son ilâhi kitap Kur’an-› Kerim’de bizlere ba-
z› s›fatlar›n› bildirmektedir. Allah kendisini s›fatlar›yla tan›tmaktad›r. 

• O, varl›k âlemindeki hiçbir varl›¤a benzemez. 

• ‹slâm âlimlerine göre Allah, fiili olarak bütün mahlukat ile
irtibat halindedir. 

• Allah, âlem ile olan irtibat›n›, isim ve s›fat-
lar›yla gerçeklefltirir.

• Bu s›fatlar sayesindedir ki biz Allah’›
tan›yabiliyoruz.

Allah’›n bir, eflsiz ve benzersiz oldu¤u-
nun anlafl›labilmesi, s›fatlar›n›n ve bu
s›fatlar›n âlemle olan iliflkisinin; yaratan
ve yarat›lm›fllar›n özelliklerinin iyi bilin-
mesiyle mümkündür. Baz› dinlerde ve dö-
nemlerde Allah, insana benzer özelliklerle

“E¤er yerde ve gökte Allah’tan baflka ilahlar olsayd› kesinlikle iki-
sinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, arfl›n Rabbi Allah onlar›n
nitelemelerinden uzakt›r, yücedir” (Enbiyâ, 21/22).
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an›lm›fl ve birtak›m somut nesnelerle ifade edilmek istenmifltir. Bu da putperestli¤e
yol açm›flt›r. ‹nsan›n, sahip oldu¤u duyular›yla, Allah’›n zat›n› idrak etmesi asla
mümkün de¤ildir. Bu nedenle Allah Teâlâ, kendisinin s›fatlar› üzerinde düflünülme-
sini ister. ‹nsan ancak s›fatlar›yla O’nu bilebilir.

Yüce Allah’›n Kur’an-› Kerim’de ve hadislerde yer alan s›fatlar› genelde flu flekilde
s›n›fland›r›lmaktad›r:

Kur’an-› Kerim, Allah’›n Zati s›fatlar›na öncelik vermekte, böylelikle ‹slâm’dan ön-
ce var olan Allah ile ilgili birtak›m yanl›fl inan›fllar›n önüne geçmeye çal›flmakta-
d›r. Bu nedenle, ‹slâm’›n ilk y›llar›nda Mekke döneminde indirilen ‹hlas suresi ta-
mamen Allah’›n Zati s›fatlar›yla ilgili bilgiler vermektedir. Bu sureye göre Allah:

Tevrat Zebur ‹ncil Kur’an

‹lâhi Kitaplar

S›dk Emanet ‹smet Fetanet Tebli¤

Peygamberlerin Özellikleri

Allah’›n Zati S›fatlar›
1. Vücûd 
2. K›dem 
3. Bekâ 
4. Muhalefetün li’l-havâdis 
5. K›yam Binefsihî 
6. Vahdaniyyet 

Allah’›n Sübuti S›fatlar›
1. Hayat
2. ‹lim 
3. ‹rade 
4. Kudret 
5. Semî‘ (‹flitme) 
6. Basar (Görme) 
7. Kelâm
8. Tekvin

‹nanan
(Mümin)

‹ki Yüzlü
(Münaf›k)

‹nkârc›
(Kafir)

Ortak Koflan
(Müflrik)

‹nanç Bak›m›ndan ‹nsanlar

Allah’›n Zati S›fatlar› Allah’›n Sübuti S›fatlar›

Allah’›n S›fatlar›

Suhuf Kitap

Kutsal Kitaplar
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Allah’ın zati sıfatları

Yüce Allah'›n zat›yla ilgili s›fatlard›r. Bu s›fatlar, Yüce Allah'›n varl›¤›n› ve hakika-
tini ö¤renmede bize yard›m eder. Bu s›fatlar flunlard›r:

1. Vücûd: Yüce Allah’›n var oldu¤unu ifade eden s›fat›d›r. Allah Teâlâ’n›n varl›¤›
baflka bir varl›¤a ba¤l› de¤ildir. Kendisi, kendi varl›¤›n›n nedenidir.

2. K›dem: Allah’›n varl›¤›n›n bir bafllang›c› yoktur. O, sonradan olmam›flt›r. O,
ezelîdir. Yani daha önce yok iken sonradan var olmufl de¤ildir. Geçmifle do¤ru
ne kadar gidilirse gidilsin, Cenab-› Hakk'›n var olmad›¤› bir an, bir zaman tasav-
vur edilemez, “O, ilk ve sondur; görünen ve görünmeyendir...” (Hadîd, 57/3).

3. Bekâ: Allah Teâlâ'n›n varl›¤›n›n sonu olmamas›, O’nun daima var olmas› de-
mektir. Allah Teâlâ'n›n varl›¤›n›n bafllang›c› olmad›¤› gibi, sonu, nihayeti de yok-
tur. “Yeryüzünde bulunan her fley fânidir. (Yok olacakt›r). Ancak yüce ve cömert
olan Rabbinin varl›¤› bakidir” (Rahmân, 55/26-27).

4. Muhalefetün li’l-havâdis: Bu s›fat, Cenab-› Hakk'›n zat ve s›fatlar› aç›s›ndan hiç
bir fleye benzemedi¤ini ifade eder. “O’nun benzeri hiçbir fley yoktur” (fiûrâ,

42/11). Allah, flekilden, zamandan, mekândan münezzehtir. Yani Allah herhangi
bir flekilde düflünülemez, O’nun herhangi bir iskan yeri yoktur, O zamanla kay›tl›

“De ki: O, Allah’t›r, bir tektir. 

Allah samed’dir. (Her fley O’na muhtaçt›r, O, hiçbir
fleye muhtaç de¤ildir.) 

O’ndan çocuk olmam›flt›r (kimsenin babas› de¤ildir).
Kendisi de do¤mam›flt›r (kimsenin çocu¤u de¤ildir). 

Hiçbir fley O’na denk ve benzer de¤ildir” (‹hlâs,

112/1-4).
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olarak da düflünülemez. Hiçbir fley Allah’a benzemez; “O’nun benzeri hiçbir fley
yoktur. O, hakk›yla iflitendir, hakk›yla görendir” (fiûra, 42/11).

5. K›yam Binefsihî: Var olmak ve varl›¤›n› sürdürmek için bir baflkas›na ihtiyaç duy-
mamas›d›r. Yüce Allah kendi zat›n›n gere¤i vard›r. Allah’›n varl›¤› bir baflkas›n›n

varl›¤›n›n neticesi de¤ildir. 

“Allah, kendisinden baflka Tanr› olmayan, diri ve
kendi kendine kaim oland›r” (Âl-i ‹mrân, 3/2).

6. Vahdaniyyet: Yüce Allah’›n zat›nda, s›-
fatlar›nda, fiillerinde bir olmas›, efli, orta-
¤› ve benzerinin bulunmamas›d›r. “Ey
habibim, senden önce gönderdi¤imiz
her peygambere; “Benden baflka Tanr›
yoktur. Bana kulluk edin” diye vahyetmi-

flizdir” (Enbiyâ, 21/25). Yine ‹hlâs suresin-
de "De ki: O Allah birdir” (‹hlâs, 112/1).

• ‹hlâs suresi, Allah’›n Vahdaniyyet s›fat›n› ve
özelliklerini aç›klamaktad›r. Bu sureye göre,

O'nun orta¤›, o¤lu veya k›z› yoktur. O, bir anne-baba
de¤ildir. Bir babaannenin o¤ul veya k›z› da de¤ildir. Hiç bir fley O'nun efli ve
benzeri de olamaz. 

• Allah’tan baflka tanr› yoktur. Allah’›n d›fl›nda baflkalar›na kul olmak ‹slâm inan-
c›na göre kesinlikle yasaklanm›flt›r.

• ‹slâm dini, insan›n insana kul olmas›n›n önüne geçmektedir. Baz› dinlerde gö-
rülen putlara, tabiat olaylar›na, insanlara tap›nmay› ‹slâm dini kesin olarak ya-
saklam›fl, Allah’tan baflkas›na ibadeti flirk saym›flt›r.

76

Ünite 
4

   



Allah’ın sübuti sıfatları

Bu s›fatlar, Yüce Allah’a nispet edilmesi gereken ve O’nun niteliklerini ifade eden
s›fatlard›r.

1. Hayat: Yüce Allah’›n canl› ve diri olmas› demektir. Allah’›n bir hayat sahibi
olmas›, O’nun ezeli, ebedi ve ölümsüz olmas›d›r. "Allah hayat sahibidir" (Âl-i ‹mrân,

3/2). Allah’›n hayat›, mahlûkatta görülen geçici ve maddî olan hayata benzemez.
Hayat›n z›dd› ölümdür. Ölüm, bir noksanl›k s›fat›d›r. Allah ise noksanl›klardan
münezzehtir. Hayat s›fat›, Allah'›n ezeli ve ebedi olarak diri olmas›n› ifade eder.
“Sen, O ölümsüz ve daima diri olana (Allah’a) tevekkül et…" (Furkân, 25/58).

2. ‹lim: Yüce Allah’›n olmufl, olacak ve olan her fleyi bilmesi demektir. Allah’›n ilmi
belirli bir zaman ve mekân ile s›n›rl› de¤ildir. “De ki: ‹çinizdekini gizleseniz de,
aç›¤a vursan›z da Allah onu bilir. Göklerdeki her fleyi, yerdeki her fleyi de bilir...”
(Âl-i ‹mrân, 3/29). Allah’›n iyi kullar›n› mükâfatland›rmas›, kötüleri cezaland›rmas› bu
kimselerin yapt›klar›n› bütün teferruat› ile bilmesiyle mümkündür.

3. ‹rade: Yüce Allah’›n her fleyi istedi¤i gibi dilemesi demektir. Bu kâinatta olmufl
ve olacak her fley, Allah'›n dilemesi ve iradesiyle olmaktad›r. O'nun her diledi¤i
mutlaka olur, dilemedi¤i ise asla olmaz. "Bir fleyin olmas›n› istedi¤imiz zaman sö-
zümüz sadece ona “Ol” demektir ve o hemen oluverir” (Nahl, 16/40).

4. Kudret: Yüce Allah'›n varl›klar üzerinde irade ve ilmine uygun olarak tasarruf hak-
k›na sahip olmas›, her fleyi yapmaya ve yaratmaya gücünün yetmesi demektir. Bu
evren ve onda olanlar Yüce Allah’›n kudret s›fat›n›n bir göstergesi olarak durmakta-
d›r. “…Muhakkak ki, Allah her fleye kâdirdir, gücü yetendir...” (Bakara, 2/20).

5. Semi’ (‹flitme): Allah'›n her fleyi iflitmesi demektir. Allah'›n iflitip görmesine, uzak-
l›k-yak›nl›k, gizlilik-aç›kl›k, karanl›k-ayd›nl›k gibi mefhumlar, engel teflkil edemezler.
O, içimizdeki f›s›lt›lar›, kalpten ve gönülden yapt›¤›m›z dualar› iflitir. “…Allah flüp-
hesiz her fleyi iflitir ve görür” (Hac, 22/61).
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6. Basar (Görme): Allah'›n, her fleyi görmesi demektir. Allah'›n görmesine, uzak-
l›k-yak›nl›k, gizlilik-aç›kl›k, karanl›k-ayd›nl›k engel teflkil edemez. Hiçbir fley O’nun
görüfl alan›n›n d›fl›nda de¤ildir. “…Biliniz ki, Allah flüphesiz yapt›klar›n›z› görür”
(Bakara, 2/233).

Yüce Allah’›n Semi’ ve Basîr, yani her fleyi bütünüyle iflitti¤i ve gördü¤ü hususu
Kur'an-› Kerim'de genellikle birlikte zikredilir. O’nun iflitmesi ve görmesi biz insan-
lar›nkine asla benzemez.

7. Kelâm: Allah Teâlâ'n›n harf, ses, hece ve yaz› gibi insanlara mahsus vas›tala-
ra muhtaç olmadan konuflmas› demektir. “…Allah Musa ile konufltu” (Nisâ, 4/164).
Kur'an-› Kerim'e “Kelâmullah” denilir. Allah'›n peygamberlerine bildirdi¤i vahiyler,
onlara verdi¤i ilâhi kitaplar, mahlûkat›na lütfetti¤i ilhamlar, hep O'nun kelâm s›fa-
t›n›n bir ifadesidir.

8. Tekvin: Allah’›n yaratma s›fat›d›r. Tekvin, olmayan bir fleyi yokluktan ç›karmak,
varl›¤a kavuflturmak demektir. Hak Teâlâ'n›n yaratmak, r›z›k ve nimet vermek, suç-
lular› cezaland›rmak, diriltmek, öldürmek gibi bütün fiilleri, tekvin s›fat›yla ilgilidir.
Bunlar, O’nun eser ve tecellisi say›l›r. ‹cad etmek, yaratmak, bilfiil vücuda getir-
mek, Hak Teâlâ'n›n kudret s›fat›yla olur. “De ki; onlar› ilk defa yoktan var edip ya-
ratan, yeniden diriltir. O bütün yarat›lm›fl› hakk›yla bilendir ” (Yâsîn, 36/79).

3. Allah’ın Yarattıklarına Rahmet ve Sevgisini 

İfade Eden Güzel İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ)

Esmâ-i hüsnâ ve anlamları

• Allah’›n güzel isimlerinin bir k›sm›, insan ve di¤er canl›lara olan flefkatini gös-
termektedir. 

• Allah’›n güzel isimlerinin s›k olarak an›lmas›, zikredilmesi, O’nun yüceltilmesi bunu ya-
pan kiflinin de zamanla bu isimlerden etkilenerek onlarla bezenmesine neden olur. 
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• Allah’›n güzel isimleriyle bezenmek, insan› daha olgun, dingin ve güzel ahlâk-
l› yapar.

• Allah’›n güzel isimlerindeki nitelikleri kendisinde toplayan insan, Allah’›n en
seçkin, kâmil kullar› ve insanl›¤›n örnek simalar› aras›na yükselir. ‹nsan-› kâmil
s›fat›n› kazan›r. 

"Allah'›n ahlâk›yla ahlâklan›n›z." deyifli, kültürümüze malolmufl bir vecizedir. Bunun-
la kendinizi, ahlâk›n›z› Allah Teâlâ’n›n istedi¤i flekilde düzeltiniz, gelifltiriniz, O’nun
isimlerinde belirtilen niteliklerle befler düzeyinde donan›n›z denilmek istenmektedir. 

Müslümanlar, Allah’›n güzel isimlerinin, önüne “kul” anlam›na gelen “Abd” sözcü-
¤ünü getirmek suretiyle çocuklar›na bu isimleri koymaktad›rlar. Örne¤in, Abdullah,
Abdulkadir, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdulkerim, Abdussamed gibi.

Allah’›n isimleri çoktur. Allah’›n güzel isimleri, ‹slâm gelene¤inde “Esmâ-i Hüsnâ”
olarak bilinir. Yaln›z Allah’›n isimleri 99 rakam› ile s›n›rl› de¤ildir.

İnsanların maddî ve manevî ihtiyaçları

• ‹nsanlar›n hem maddî/bedensel, hem de manevî/ruhsal baz› ihtiyaçlar› vard›r. 

• Maddî ihtiyaçlar; yeme - içme, giyinme, bar›nma ve benzeri ihtiyaçlar›d›r. 

• ‹nsan›n maddî ihtiyaçlar› kadar, manevî ihtiyaçlar›n›n da karfl›lanmas› gerekli-
dir. Bunlar da maddî ihtiyaçlar kadar önemlidir. 

• Manevî ihtiyaçlar› karfl›lanmad›¤› takdirde insan, psikolojik ve ruhî olarak y›k›-
l›r; tahrip edici olur ve zamanla ak›l ve ruh sa¤l›¤›n› yitirebilir. ‹nsan›n manevî

“En güzel isimler Allah’›nd›r. O’na o güzel isimleriyle dua edin
ve O’nun isimleri hakk›nda gerçe¤i çarp›tanlar› b›rak›n. Onlar
yapt›klar›n›n cezas›na çarpt›r›lacaklard›r” (A’râf, 7/180). 

“O, yaratan, yoktan var eden, flekil veren Allah’t›r. Güzel isimler
O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her fley O’nu tesbih eder. O,
mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” (Haflr, 59/24).
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ihtiyaçlar›n› karfl›layan en önemli unsurlar aras›nda Rabbine ibadet etmesi,
O’nu anmas›, O’na yakar›p dua etmesi ve benzeri hususlar gelir.

• Ayr›ca insan görülmeye, tan›nmaya, ay›rt edilmeye, iflitilmeye, sevilip say›lma-
ya, de¤er verilmeye ihtiyaç duyar. Sevmek ve sevilmek insan›n en önemli ruh-
sal ihtiyaçlar› aras›nda yer almaktad›r.

• Sevgi; insan› k›ymet verdi¤iniz bir fleye veya bir kimseye karfl› yak›n ilgi ve
ba¤l›l›k göstermeye yönelten duygudur. 

• Sevgi ile sevilen, sevenin gözünde bir de¤er ifade eder. Sevgi sayesinde insan
içinde yaflad›¤› bütünün bir parças› oldu¤u ve önemsendi¤i bilincine var›r. 

• Sevgi baflkalar›yla birlikte bir fleyleri paylaflmak anlam›na gelir. ‹nsan›n ekmek
ve sudan sonra en çok ihtiyaç duydu¤u fley sevgidir. Ruhun gerçek g›das› bu-
dur.

Allah sevgisi

Allah’›n sevgisi her sevginin üstündedir ve sonsuzdur. Yüce Allah, insanlar› ne ka-
dar sevdi¤ini ve onlara karfl› flefkat dolu oldu¤unu flu ayetlerle dile getirmektedir: 

Allah 'ın sevdikleri ve kendilerinden razı oldukları

Allah Kur’an-› Kerim’in de¤iflik yerlerinde, 

• ‹yilik edenleri, 
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“O, çok ba¤›fllayand›r, çok sevendir” (Bürûc, 85/14).

“…Allah iman›n›z› bofla ç›karacak de¤ildir. fiüphesiz Allah insan-
lara çok flefkatli ve çok merhametlidir” (Bakara, 2/143). 

“Rabbinizden ba¤›fllanma dileyin, sonra O’na tövbe edin. fiüphe-
siz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir” (Hûd, 11/90).

        



• Tövbe edenleri, temiz olanlar›, 

• Sözünü yerine getirenleri, 

• Allah’a karfl› gelmekten sak›nanlar›, 

• Allah yolunda harcayanlar›, 

• Ümitsizli¤e düflmeyip sabredenleri,

• Güzel davrananlar›, 

• Tevekkül edenleri, 

• Affedenleri,

• Adil davrananlar›, 

• Alçak gönüllüleri, 

• Tertemiz olanlar›,

• Güzel amel iflleyenleri, 

• ‹yilik için çaba harcayanlar›, 

• Dürüst davrananlar›, 

• Haks›zl›k karfl›s›nda güç ve onurunu koruyanlar›, 

• Olgun bir imana sahip olanlar›, 

• fiükredenleri, 

• Samimi olanlar› ve
• Hz. Muhammed’i sevenleri, çok sevdi¤ini bildirmektedir.
Bunun yan›nda Yüce Allah peygamberleri gönderirken onlara insanlar aras›nda
sevgi ve sayg›y› yayma görevini de vermifltir. Özellikle sevgili Peygamberimiz Mu-
hammed (s.a.s.) için flöyle demektedir: 

Allah Teâlâ kendisinin ve gönderdi¤i peygamberlerin insanlar› ve di¤er canl›lar›

“Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmifltir ki,
sizin s›k›nt›ya düflmeniz ona çok a¤›r gelir. O size çok düflkün, mü-
minlere karfl› da çok flefkatli ve merhametlidir” (Tevbe, 9/128).
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çok sevdi¤ini bildirmenin yan›nda, insanlar›n da birbirlerini çok sevmelerini iste-
mektedir. ‹slâm’›n en temel beyanlar›ndan birisi, komflusunun s›k›nt›lar›n› paylaflma-
yan, onu sevmeyenin gerçek mümin olmayaca¤›d›r.

Sevgi ve içtenli¤in oldu¤u yerde, kalpler temiz, insanlar aras›ndaki iliflkiler saf ve
samimi olur, yalan dolan ortadan kalkar; kine, nefrete h›nca gerek kalmaz. Al-
lah’›n varl›¤›n›n delillerinden biri de bizde yaratt›¤› sevgi duygusudur. 

Allah’›n do¤ufltan verdi¤i sevgi duygusu; Allah’›n insanlara olan sevgisinin en
önemli göstergelerinden birisidir.

• Sevgi, Allah’›n insanlara bir lütfudur. ‹nsana düflen, bu duyguyu gelifltirmesi ve
çevresine bu duyguyla yaklaflmas›d›r.

• Sevginin insan iliflkilerini düzenledi¤ini, nefretin ise insan iliflkilerini tahrip etti¤i-
ni Allah Teâlâ flu ayetinde bildirmektedir: 

“Allah’›n rahmeti sayesinde sen onlara karfl› yumuflak davrand›n.
E¤er kaba, kat› yürekli olsayd›n, onlar senin etraf›ndan da¤›l›p
giderlerdi. Art›k sen onlar› affet. Onlar için Allah’tan ba¤›fllama
dile. ‹fl konusunda onlarla müflavere et. Bir kere de karar verip
azmettin mi, art›k Allah’a tevekkül et, (O’na dayan›p güven). fiüp-
hesiz Allah, tevekkül edenleri sever” (Âl-i ‹mrân, 3/159).

“Kendileri ile huzur bulas›n›z diye sizin için türünüzden efller ya-
ratmas› ve aran›zda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun
(varl›¤›n›n ve kudretinin) delillerindendir. fiüphesiz bunda düflü-
nen bir toplum için elbette ibretler vard›r” (Rûm, 30/21).
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Allah’ın sevgi ve merhametini ifade eden güzel isimleri

Allah’›n sevgi ve merhametini ifade eden isimlerinden baz›lar› ve anlamlar› flöyledir.

AFUVV: Merhametli, daima affeden, günahlardan diledi¤ini affedip, suçlar› ba-
¤›fllayand›r.

B‹RR: ‹yilik ve güzellik, ba¤›flta bulunma, kullar›na yard›mc› olma anlamlar›nda Yü-
ce Allah'›n ismidir. O’nun iyili¤i ve ihsan› çoktur. ‹yilik ve ihsan gibi güzel duygu-
lar› veren O‘dur.

Yukar›daki fliirde sevginin hangi yararlar› anlat›lmaktad›r?

SEVG‹ ÜSTÜNE

‹nsan› insan eden sevgidir, dostluktur,

Bu yolun sonu inan ki mutluluktur,

Sevgi üstüne kurmufl evreni, Yaradan,

Süslemifl dünyay› maviden, yeflilden, karadan!…

Mevlana, Yunus, Hac› Bektafl-› Velî,

Sevginin, kardeflli¤in en coflkulu seli,

Allah’›n iradesi kâlû belâ’dan beri,

Muhabbettir, sevgidir, insanl›¤›n eseri!…

Hasan ARAL 

(Diyanet Dergisi, 105)
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⁄AFFÂR: Kullar›n›n günahlar›n› affeden ve çok ba¤›fllayan yüce varl›k anlam›na
gelir. Günahlar› örtmek ve ba¤›fllamak da Yüce Allah'›n ayr›lmaz s›fatlar›ndand›r.

HÂDÎ: Hidayet eden, do¤ru yolu gösteren; hidayeti yaratan; isteyeni iyi ifllerde
baflar›ya ulaflt›ran, kullar›na do¤ru yolu gösteren, onlar› murada erdirendir.

HALÎM: Acele etmeyen, günahkârlar›n cezas›n› vermeye güç yetirdi¤i halde, ace-
le etmeyip, onlara mühlet vererek cezaland›r›lmalar›n› erteleyendir.

RAÛF: Çok merhamet eden, insanlar› yükümlü tutmada pek müsamahal› ve yumu-
flak davranand›r.

REZZÂK: Allah'›n, bütün yarat›klar›n r›z›klar›n› veren oldu¤unu ifade eder. Her can-
l› için gerekli r›zk› yaratan ve bol bol veren Allah't›r.

TEVVÂB: Kullar›n› tövbe etmeye muvaffak k›lan ve tövbelerini kabul edendir.

VEHHÂB: Allah'›n çok hibe eden, çok fazla ba¤›fllayan oldu¤u anlam›na gelir.
Hak sahibi olmad›klar› halde yarat›klar›na çok çok verendir.

VEKÎL: Allah’a tevekkül ederek hayat›n› düzenleyen ve O'na s›¤›nanlara ifllerinde
yard›m edendir; idaresinde hiçbir kayda ve flarta ba¤l› olmayand›r. Güvenilen,
koruyucu, yard›m eden, her fleyin maliki.

VELÎ: Emir sahibi ve iyi insanlar›n, yani müminlerin dostu (velisi) olup onlara yar-
d›m ederek ifllerini yönetendir.

4. Allah’ın Rahmetini İfade Eden Güzel İsimleri

Allah’›n rahmetini ifade eden isimlerinden baz›lar› ve anlamlar› flöyledir:

RAHMET: Rahmet, kelime anlam› itibariyle ‘bir canl›n›n karfl›laflt›¤› kötü durumdan
duyulan üzüntü, ac›ma, merhamet etme’ anlamlar›na gelmektedir. 

• Kur’an-› Kerim’e göre, rahmetin, merhametin esas kayna¤› Yüce Allah’t›r. 

• Allah kendisini s›n›rs›z ihsan, ölçülemeyecek derecede merhamet, sonsuz ke-
rem sahibi olarak tan›t›r. 
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• Rabbimiz, kullar›n› devaml› olarak kollar ve gözetir; lütuflar›n›, nimetlerini, ik-
ramlar›n› onlardan hiç esirgemez.

• Kullar›n›n dileklerini daima dinleyen, kendine s›¤›nanlara rahmet kap›lar›n›
açan O’dur. 

• Allah’›n rahmetini en iyi flekilde ifade eden ve yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim’de
en çok geçen iki ismi Rahmân ve Rahîm’dir.

• ‹slâm dininde her ifle “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek bafllamak çok önemli-
dir. Bu: “Rahmân ve Rahîm Allah’›n ad›yla iflime bafll›yorum” demektir. Buna
“besmele” denir. 

• Allah’›n rahmet ifade eden isimlerini anarak ifle bafllamak, o iflten bereket al›n-
mas›na imkân tan›r. Çünkü kiflinin ifline, Allah’›n ismiyle bafllamas›, Allah’›n ken-
disiyle birlikte oldu¤u inanc›yla hareket etmesi, iflini en güzel, en verimli, en iyi
flekilde yapmas›na ve o iflte Allah’›n r›zas›n› gözetmesine yard›mc› olmaktad›r.

RAHMÂN: Allah’›n, Kur’an-› Kerim’de, Allah lafz›ndan sonra en çok geçen ismidir. 

• Allah'›n pek merhametli, çok rahmet sahibi olmas› anlamlar›na gelen bir ismi-
dir. Bu kelime, flefkat, rikkat, yürek yufkal›¤›, ba¤›fllama, ac›ma ve ihsan an-
lamlar›na gelen “rahmet” kelimesiyle ba¤lant›l›d›r. 

• O'nun rahmeti, bütün mahlûkata iyilik dilemesi ve say›lamayacak kadar nimet-
ler vermesidir. Çünkü Allah Teâlâ bu konuda flöyle buyuruyor; 

De ki: “O merhamet etmeyi kendi zat›na farz k›ld›” (En’âm, 6/12). 

“Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten ya¤mur indiren ve onun-
la size r›z›k olarak türlü meyveler ç›karan, emri gere¤ince deniz-
de yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetini-
ze sunand›r” (‹brahim, 14/32).
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Bunun yan›nda Yüce Allah, rahmetinden asla ümit kesilmemesini istemekte ve bunun
insan› yanl›fl yollara götürece¤ini bildirmektedir. Çünkü insan›n her zaman olumlu ve
umut dolu olmas› onun için bir rahmettir ve böyle bir ümit kifliyi Rabbine ba¤lar. 

Allah’›n rahmeti, ilâhi lütuf ve koruyuculu¤u ifade eder. Bu rahmet bütün âlemi ku-
caklar; ümitsizli¤e, karamsarl›¤a imkân b›rakmaz. 

RAHÎM: Rahîm ismi, yapt›klar›m›z›n Allah taraf›ndan mükâfatland›r›laca¤›n› ifade
etmektedir. Emirleri ve r›zas› do¤rultusunda çal›flanlara, çal›flt›klar›n›n karfl›l›¤›n›
vermek anlam›na gelmektedir.

MECÎD: Yüce, flanl› ve flerefli, lütuf ve keremi bol oland›r. 

LATÎF: Yarat›lm›fllar›n ihtiyaçlar›n› en ince noktas›na kadar bilip, sezilmez yollarla
karfl›layand›r. 

fiEKÛR: Az bir iyili¤e karfl›l›k, çok mükâfat verendir.

BÂS‹T: Allah'›n, her hayr› veren, lütuf ve rahmetini kullar›na yayan Yüce Yarat›c›
oldu¤unu ifade eder. Allah, insanlara r›z›k, nefle, rahatl›k ve bolluk vererek, onla-
ra lütuf ve rahmetiyle muâmele etmektedir.

MUKÎT: R›z›klar› yaratand›r.

KERÎM: Cömert, kerem sahibi; muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren,
vaâdini yerine getirendir.

VÂS‹': Ba¤›fllamas› bol ve rahmeti çok oland›r. Yaratt›klar›na maddî ve manevî ge-
nifllik verendir.

MUHSÎ: Her fleyi tek tek ve bütün ayr›nt›lar›yla bilendir.

ZÜLCELÂL-‹ VE'L-‹KRÂM: Celâl ve azamet sahibidir. ‹krâm ve ihsan edicidir. Hür-
met ve sayg›ya yegâne lay›k ve tüm büyüklüklere sahip oland›r. Bütün canl›lar›n
yaflamlar›n› devam ettirebilmeleri için her türlü bedensel ihtiyaçlar› da yaratan

De ki: “Rabbinin rahmetinden, sap›klardan baflka kim ümit ke-
ser? ” (Hicr, 15/56).
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O’dur. O, her fleyi bilen, gören, ifliten, her fleye gücü yeten, bütün varl›¤›n ilk ve
son sahibi, efli ve benzeri bulunmayand›r.

Rabbimiz, sundu¤u nimetlerin de¤erinin bilinmesini ve takdir edilmesini istemekte-
dir. Bu takdir etme de flükürdür. Bütün bu nimetlere karfl› Allah’›n insandan bekledi-
¤i tek fley, onun flükretmesidir. fiükrü de ancak bu nimetlerin k›ymetini iyi bilenler
yapabilir. E¤er ilâhî rahmetin k›ymeti bilinmez, inkâr edilirse, bu nankörlük olur. Bir-
çok ayette küfür, nankörlük anlam›nda kullan›lmaktad›r. Çünkü küfür, Allah’›n insan-
lara karfl› gösterdi¤i iyili¤in k›ymetini bilmemek, iyili¤e karfl› nankörlük etmektir. 

5. Allah’ın Kudretini İfade Eden Güzel İsimleri
• Allah, kendi irade ve arzusuyla kâinat› ve onun içindekileri yoktan var etmifl ve

bir düzen kurmufltur.

• Günefl, ay ve di¤er gezegenler bu flaflmaz ve ak›l ötesi düzen içerisinde hare-
ketlerine devam edeceklerdir. 

• Allah, sonsuz kudretinin iyi anlafl›labilmesi için ›srarl› bir flekilde yere, gö¤e ve
bu ikisinde yer alanlar›n nas›l yarat›ld›klar›na bak›lmas›n› ve üzerinde düflünül-
mesini istemektedir.

“O, yeri yay›p döfleyen, orada da¤lar, nehirler meydana geti-
ren, orada her türlü meyveden (erkekli-diflili) iki efl yaratand›r. O
geceyi gündüze bürüyor. fiüphesiz bunlarda, düflünen bir kavim
için (Allah’›n varl›¤›n› gösteren) deliller vard›r” (Ra’d, 13/3).

“Meyvelerinden yesinler diye biz orada hurmal›klar, üzüm ba¤-
lar› var ettik ve içlerinde p›narlar f›flk›rtt›k. Bunlar› onlar›n elleri
yapm›fl de¤ildir. Hâlâ flükretmeyecekler mi?” (Yâsîn, 36/35).
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MÜTEKEBB‹R: Allah'›n her hususta çok büyük ve azamet sahibi bir yarat›c› oldu¤u
anlam›ndad›r. Büyüklük O'nun hakk›d›r. Allah zat›nda, s›fatlar›nda ve ifllerinde,
mutlak manada büyüklü¤ün tek sahibidir. Hiçbir insan için bu manada bir büyük-
lükten söz edilemez. Kendilerini büyük sanan nicelerinin, Allah'›n sonsuz kudreti
ve büyüklü¤ü karfl›s›nda ne kadar küçüldükleri bir gerçektir. Büyüklük sevdas›na
kap›lanlar›n yok olmalar›na, bazen küçücük bir olay, hatta çok küçük bir yarat›k,
bir mikrop bile yetmifltir. 

KAHHÂR: Her fleye galiptir ve her fley O’nun kudreti alt›ndad›r.

Âyetü’l-kürsî

“Âyetü’l-kürsî” olarak bilinen ve s›kça okunan ayette Allah kendisini flöyle tan›tmaktad›r: 

AL‹YY: Yüksek, büyük ve yüce olan; kudrette, bilgide, hükümde, iradede ve di¤er
bütün kemâl s›fatlar›nda üstün oland›r. Her fley O'nun hükmü ve emri alt›ndad›r.

BÂRÎ: Allah'›n, yaratt›klar›n› temiz ve sa¤lam bir nizam üzere yaratmas›, olgunlaflt›-
rarak birbirinden farkl› niteliklerde meydana getirmesi manas›ndad›r. fiüphesiz var-
l›klar› seçip, düzenleyip olgunlaflt›rarak her birini ayr› bir özellikte yaratan Allah't›r.

“Allah kendisinden baflka tanr› olmayand›r. Diridir, kayyumdur.
O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her
fley, yerdeki her fley O’nundur. ‹zni olmaks›z›n O’nun kat›nda fle-
faatte bulunacak kimdir? O, kullar›n önlerindekileri ve arkalar›n-
dakileri (yapt›klar›n› ve yapacaklar›n›) bilir. Onlar O’nun ilmin-
den, kendisinin diledi¤i kadar›ndan baflka bir fley kavrayamaz-
lar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplay›p kuflatm›flt›r. (O,
göklere, yere, bütün âleme hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri ko-
ruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür” (Baka-

ra, 2/255).
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BASÎR: Her fleyi her yönüyle eksiksiz gören, yarat›klar›na da görme duyusunu ve-
ren anlam›n› tafl›r.

CÂM‹: Derleyen, toplayan, her fleyi kudreti içinde bulundurup diledi¤ini istedi¤i
anda ve istedi¤i yerde toplayand›r.

CELÎL: Büyüklük ve ululu¤u pek yüce oland›r. S›fat ve isimlerde her türlü büyüklük
kendine ait oland›r.

HABÎR: Her fleyden haberdar olan, her fleyin iç yüzünden ve gizli taraf›ndan her
yönüyle haberdar olan, onlara yumuflak davranarak cezalar›n› geriye b›rakand›r.

HÂL‹K: Allah'›n yarat›c› oldu¤unu belirten bir s›fatt›r. Yaratmak ise bir fleyi var et-
mek, hiç benzeri olmayan bir fleyi meydana getirmek demektir. Bu manada Al-
lah'tan baflka yarat›c› yoktur. Her fleyi yaratan O'dur. ‹nsanlar›n ortaya koydukla-
r› fleyler yaratma de¤ildir; var olanlardan yeni bir fley elde etmektir.

KÂBIZ: Allah, her fleyi sonsuz kudreti alt›na alan, bu kudretiyle kuflat›p kavrayan,
her fleyi emri alt›na al›p tutan en yüce varl›kt›r.

KADÎR: Kudret sahibi, tükenmez kudreti olan, istedi¤ini diledi¤i gibi yapmaya
muktedir oland›r. Her türlü güç ve kuvvet de O'ndand›r.

KAVÎ: Kudretli, güçlü ve s›n›rs›z kuvvet sahibi oland›r. Her fley O'nun kudret ve kuv-
veti karfl›s›nda güçsüzdür; O'na boyun e¤mek zorundad›r.

KAYYÛM: Baki ve ebedi olan; her fleyin O'nun kudret ve iradesiyle varl›¤›n› sür-
dürebildi¤i tek varl›kt›r.

KEBÎR: Büyük, yüce anlam›nda olup, Allah'›n kâinat› ve ondakileri hüküm ve kud-
retiyle idare eden, her fleyi hükmü alt›na alan ismidir.

METÎN: Metanetli, kuvveti çok fliddetli olup, hiçbir ifl O'na zor de¤ildir.

MUHYÎ: Dirilten, canland›ran ve hayat verendir. O'nun öldürdü¤üne kimse hayat
veremez.

MUKTED‹R: Gücü her fleye yeten, her fleyi diledi¤i duruma getiren, kuvvet sahip-
leri üzerinde istedi¤i gibi tasarruf edendir.
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fiEHÎD: Her fleye flahit olan, her fleyi hakk›yla gören, bilen ve muamelesini de bu-
na göre yapand›r.

Ünitenin Özeti

• Tek bir Allah’›n (c.c.) varl›¤›na inanmak, mümin olman›n ilk flart›d›r. Allah’›n var-
l›¤›n›n daha iyi anlafl›lmas› için Yüce Allah, âlemin, tabiat›n ve tabiatta olanla-
r›n nas›l yarat›ld›klar›na bak›lmas›n› ve bunlar üzerinde düflünülmesini istemek-
tedir. 

• Bu âlemin iflleyiflindeki ahenk ve düzen, her fleyin yerli yerinde yarat›lmas›, bü-
tün canl› ve cans›z varl›klar›n kendi amaçlar›na göre düzenlenmesi, O’nun var-
l›¤›n›n ve birli¤inin bir eseridir.

• Allah (c.c.), ancak s›fatlar›yla bilinebilir. O, bu dünyadaki varl›klardan hiçbiri-
ne benzemez. 

• ‹nsan›n sahip oldu¤u duyularla, Allah’›n zat›n› idrak etmesi mümkün de¤ildir. 

“O, yeri yay›p döfleyen, orada da¤lar, nehirler mey-
dana getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-difli-
li) iki efl yaratand›r. O geceyi gündüze bürüyor. fiüp-
hesiz bunlarda, düflünen bir kavim için (Allah’›n var-
l›¤›n› gösteren) deliller vard›r” (Ra’d, 13/3).
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• Allah’›n s›fatlar›, Zati ve Sübuti olarak ikiye ayr›lmaktad›r.

• Allah, yaratt›¤› varl›klar› çok sevmektedir. Allah’›n sevgisi her sevginin üstünde-
dir ve sonsuzdur.

• Allah’›n sevgi ve rahmetini en iyi flekilde ifade eden ve Kur’an’da en çok ge-
çen iki ismi Rahmân ve Rahîm’dir.

• Allah (c.c.), çok büyük ve azamet sahibi bir yarat›c›d›r. Büyüklük O'nun hakk›-
d›r. Yarat›lm›fllar›n hiçbirinin böyle bir hakk› yoktur. Allah (c.c.), zat›nda, s›fat-
lar›nda ve ifllerinde, mutlak manada büyüklü¤ün tek sahibidir. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim 

1. Allah’›n varl›¤› ve birli¤ini nas›l biliyoruz?

2. Allah’›n s›fatlar› kaça ayr›l›r? Say›n›z.
3. Allah’›n sevgisini ifade eden befl ismini ve anlamlar›n› söyleyiniz.
4. Allah’›n rahmetini ifade eden befl ismini say›n›z ve anlamlar›n› söyleyiniz
5. Allah’›n büyüklü¤ünü ifade eden befl ismini say›n›z ve anlamlar›n› söyleyiniz.

Değerlendirme Soruları

1. “E¤er yerde ve gökte Allah’tan baflka ilâhlar olsayd› kesinlikle ikisinin de düze-
ni bozulurdu” ayeti afla¤›dakilerden hangisini ifade etmektedir?
A) Birli¤ini B) Kudretini C) Kelâm›n› 
D) Rahmetini E) Yarat›c›l›¤›n›

2. Afla¤›dakilerden hangisi Allah’›n Zati S›fatlar›ndand›r?
A) Hayat B) ‹lim C) K›dem
D) Tekvin E) Kudret

3. Afla¤›dakilerden hangisi Allah’›n sevgisini ifade eden s›fatlar›ndan biri 
de¤ildir?
A) Vedûd B) Gafûr C) Muntekim
D) Rahmân E) Halîm

4. Afla¤›dakilerden hangisi Allah’›n rahmetini ifade eden s›fatlar›ndan biri 
de¤ildir?
A) Rahmân B) Hâlik C) Rahîm 
D) Kerîm E) Afuvv
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5. Afla¤›dakilerden hangisi Allah’›n kudretini ifade eden s›fatlar›ndan biri 
de¤ildir?
A) Vâsi B) Mütekebbir C) Kâb›z
D) Hâlik E) Habîr
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Ünitede Neler Var? 

1. Meleklerin Özellikleri 
2. Meleklerin Görevleri
3. Meleklerden Baflka Görünmeyen Varl›klar

• Cinler
• Cinlerle ilgili bat›l inançlar 
• Ruh ça¤›rma
• Sihir/Büyü 
• Falc›l›k
• fieytan
• fieytandan Allah’a s›¤›nma
• Satanizm (fieytana tap›c›l›k)

Ünite Hakkında
Bu ünitede;
• ‹çinde yaflad›¤›m›z kâinat› birçok varl›kla paylaflmaktay›z. Bunlardan bir k›sm›-

n› gözlerimizle görebilirken, bir k›sm›n› da görememekteyiz. Bu ünitede görün-
meyen varl›klar ele al›nmaktad›r. 

• Görünmeyen varl›klardan meleklerin özellikleri ve görevleri anlat›lmaktad›r. 
• Ayr›ca di¤er görünmeyen varl›klar olan cin ve fleytan hakk›nda bilgi verilerek;

cinlerle ilgili bat›l inan›fllar›n neler oldu¤u ve bunlar›n zararlar› incelenmektedir. 
• Kur'an'da fleytan›n nas›l anlat›ld›¤› belirtilerek, fleytana tapman›n olumsuzlukla-

r›na iflaret edilmektedir. 

Öğrenme Hedefleri
Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z beklenmektedir: 
• Görünmeyen varl›klar›n adlar›n› söyleme.
• Görünmeyen varl›klar›n birbirlerinden farklar›n› aç›klama.
• Meleklerin özelliklerini ifade etme.
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• Meleklerin görevlerini söyleme.

• Kur’an’dan hareketle cinlerin özelliklerini kavrama.

• Cinlerle ilgili bat›l inan›fllar›n neler oldu¤unu ifade etme.

• Bu bat›l inan›fllar›n niçin yanl›fl oldu¤unu aç›klama.

• Cinlerle ilgili bat›l inan›fllar› elefltirme.

• Kur’an’dan hareketle fleytan›n özelliklerini söyleme.

• fieytandan nas›l korunulaca¤›n› aç›klama.

• Satanizmin niçin bat›l bir inan›fl oldu¤unu aç›klama. 

Üniteyi Çalışırken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen hedefe ulafl›p-ulaflmad›¤›n›z› düflününüz. Ulaflamad›¤›n›-
z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tekrar okuyunuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Kitab›n sonundaki kaynakçadan ulaflabildiklerinizi inceleyiniz.

1. Meleklerin Özellikleri

Meleklere iman: Çevremizde pek çok varl›k bulunmaktad›r. Bu varl›klardan bir k›s-
m›n› gözlerimizle görebilirken (örne¤in tafl, toprak, ev vb.), bir k›sm›n› da baz›
araçlar yard›m›yla görebiliriz (mikrop, bakteri, galaksiler vb.). Yine baz› varl›klar
vard›r ki, onlar› ne gözlerimizle ne de herhangi bir araçla görebiliriz. Ancak bu
âlemde bulunan ve gözümüzle göremedi¤imiz baz› varl›klara da inan›r›z. Bu var-
l›klardan bir grubu da meleklerdir. 

“Orada, Allah’a asla isyan etmeyen, O’nun emirlerini yerine ge-
tiren güçlü ve muktedir melekler vard›r” (Tahrîm, 66/6).
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Meleklerin varl›¤›na inanmak, yüce dinimiz ‹slâm’›n temel iman esaslar›ndan biri-
sidir. Kur’an-› Kerim’de Allah’a iman ile meleklere iman birlikte zikredilmifltir
(Bakara, 2/285; Nisâ, 4/136).

Melek; elçi, haberci, kuvvet gibi anlamlara gelmektedir. 

• Melekler, nurdan yarat›lm›fl varl›klard›r. 

• Kur’an-› Kerim’de insanlar›n topraktan, cinlerin ve fleytan›n ateflten yarat›ld›kla-
r› ifade edilmekte, ancak meleklerin hangi fleyden yarat›ld›klar› aç›k olarak be-
lirtilmemektedir. 

• Meleklerin nurdan yarat›ld›klar›n› sevgili Peygamberimiz bildirmifltir (Ahmed,

Müsned, VI/158; Müslim, Zühd, 10, (60), III/2294).

Dört büyük melek ve görevleri

Cebrâil
Vahiy 
Mele¤i

Mîkâil
Yer yüzünün
iflleyifliyle
görevli Melek

Azrâil
Ölüm 
Mele¤i

‹srâfil
K›yamet
Mele¤i

Dört Büyük Melek ve Görevleri

Suhuf
S›n›rl› co¤rafi alan ve sosyal
çevrede yaflayan küçük toplu-
luklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak üzere gönderilen ve bir-
kaç sayfadan oluflan kitapç›k-
lard›r.

Kitap
Genifl bir co¤rafi alan ve sos-
yal çevrede yaflayan, nüfus
bak›m›ndan daha kalabal›k
topluluklar›n ihtiyaçlar›na
cevap verebilen çok sayfal›
olanlar›d›r. 

Melekler yemek, içmek, uyumak, evlenmek, diflilik, erkeklik gibi
vas›flardan uzak varl›klard›r (‹srâ, 17/40; Sâffât, 37/150; Zuhruf,

43/19). 

"Onlar, Rahman›n kullar› olan melekleri de difli sayd›lar. Acaba
meleklerin yarat›l›fllar›n› m› görmüfller? Onlar›n bu flahitlikleri ya-
z›lacak ve sorguya çekileceklerdir” (Zuhruf, 43/19).
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2. Meleklerin Görevleri

• Melekler öncelikle, Allah Teâlâ’n›n ken-
dilerine verdi¤i görevleri eksiksiz biçim-

de yerine getirirler. 

• Bu görevlerin en baflta geleni in-
sanlara yard›m etmek, âlemin iflleyi-
flinde üzerlerine düflen görevleri yeri-
ne getirmektir. 

• Allah'›n (c.c.) insanlarla irtibat kur-
ma vas›talar›ndan biri de meleklerdir. 

• Melekler, Allah'›n vahyini peygamberle-
re ulaflt›r›rlar. 

Yukar›daki fliirden de hareketle meleklerin özelliklerini söyleyiniz.

MELEKLER NED‹R?

Allah'›n melekleri, 
Nurdan birer yarat›k.
Kaplam›fl arfl›, yeri,
Hizmetlerine sad›k. 

Yemezler ve içmezler,
Diflilik ve erkeklik yok.
Hak hududu geçmezler,
Vazifeleri pek çok. 

(Tunçalp, 36)
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Cebrâil

Cebrâil, vahiy mele¤idir. 

Mîkâil

Allah'›n emriyle yer yüzünün iflleyiflinde görevlendirilen melekler vard›r. Bu ifllerle
görevli büyük melek Mîkâil'dir. 

MÎKÂ‹L
Rüzgâr, ya¤mur, bereket,
Onun hizmet alan›.
Hayat bulur memleket, 
O yeflertir tarlan›. 

R›zk› hükme ba¤layan, 
fiüphesiz Cenab-› Hak.
Bu taksimi sa¤layan, 
Mîkâil'dir muhakkak. 

(Tunçalp, s. 43) 

CEBRÂ‹L

Rabbe en yak›n olan
O dört büyük melekten biri. 
Rabbin buyruklar›n›,
Peygamberlere sunar.
Arz›n ufuklar›n›, rahmete bo¤an p›nar. 

(Tunçalp, s. 41) 

"Allah kendi taraf›ndan bir vahiy ile melekleri, kullar›ndan diledi-
¤i kimselere, "Benden baflka tanr› yoktur. Bana karfl› gelmekten
sak›n›n" diye uyarmak üzere gönderir" (Nahl, 16/2).
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Azrâil

Allah'›n emriyle eceli gelenlerin can›n› almakla görevli melekler vard›r. Bu ifllerle
görevli büyük melek ise Azrâil'dir.

İsrâfil

Allah taraf›ndan meleklere verilen görevlerden biri de k›yametin kopaca¤› zama-
n› haber vermektir. Bu görevi yerine getirecek olan melek, ‹srâfil'dir. 

"Sura üflenince, Allah'›n diledi¤i kimseler d›fl›nda olmak üzere
göklerde ve yerde ne varsa ölecektir. Sonra O’na bir defa da-
ha üflenince, bir de bakars›n, onlar aya¤a kalkm›fl bak›yorlar”

(Zümer, 39/68).

AZRÂ‹L
Her yaflayan ölümü 
Tadacakt›r muhakkak.
Bir ilahi dönümü
Emreder Cenab›hak.
Ölüm flüphesiz Rabbin
Kesin buyru¤udur, bil.
Bu çetin hizmet için 
Görevlidir Azrâil. 

(Tunçalp, s. 41) 

Kur'an'da flöyle buyurulur: "De ki: Üzerinize vekil edilen ölüm
mele¤i, can›n›z› al›r, sonra Rabbinize döndürülürsünüz” (Secde,

32/11).
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Diğer melekler ve görevleri 

Yukar›da belirtilen dört büyük melekten baflka Allah Teâlâ taraf›ndan görevlendi-

rilen baflka melekler de vard›r. 

Koruyucu melekler (Hafaza)

‹nsanlar› korumakla görevlidirler. ‹nsanlar› iyili¤e yönlendirir, kötülüklerden sak›n-
d›rmaya çal›fl›rlar. Her zaman yan›m›zda bizi koruyan meleklerin oldu¤unu bil-
mek bize güven verir, davran›fllar›m›za özen göstermemizi sa¤lar. Melekler Al-
lah'›n izni ile insanlar›n yard›m›na koflan dostlar›d›r. 

"fiüphesiz, Rabbimiz Allah't›r deyip sonra dosdo¤ru yolda yü-
rüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara,"Korkmay›n, üzülme-
yin, size vaad edilen cennetle sevinin" derler. 

“Biz dünya hayat›nda da ahirette de sizin dostlar›n›z›z…” 
(Fussilet, 41/30-31). 

‹SRÂF‹L
‹srâfil de bir melek,
‹tibarl›, olumlu.
K›yamet için gerek,
Görevlerden sorumlu.
Emir al›p nihayet,
Suru üfleyecektir.
Kopacakt›r k›yamet;
Bu flüphesiz gerçektir.

(Tunçalp, s. 44). 
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Yazıcı melekler (Kirâmen Kâtibîn)

‹nsanlar›n davran›fllar›n› gözler, iyilikleri ve kötülükleri yazarlar. 

Sorgu melekleri (Münker-Nekir)
Sorgu Melekleri, insanlar›n kabirde sorgulamalar›n› yapmakla görevlidirler. 

3. Meleklerden Başka Görünmeyen Varlıklar

Kur’an’da cinler

• Gözümüzle göremedi¤imiz varl›klardan biri de cinlerdir. Gözle görülemeyen
bu varl›klar hakk›nda birçok farkl› inan›fl ve fikirler bulunmaktad›r. 

• Yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim cinlerin var oldu¤unu bize haber vermekte; an-
cak nas›l varl›klar olduklar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi vermemektedir. 

• Kur’an-› Kerim’de cinlerden söz edilmekte, hatta “Cin” ad›nda bir sure bulunmaktad›r.

• Cinler, Allah taraf›ndan yarat›lm›fl varl›klard›r. Kur’an’da “Cinleri de halis atefl-
ten yaratt›k” (Rahmân, 55/15) denilmektedir. Buradan da anlafl›l›yor ki, cinler
ateflten yarat›lm›fl varl›klard›r.

Meleklere inanmak davran›fllar›m›z› nas›l etkiler?

“Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, de¤erli yaz›c›lar vard›r”
(‹nfitar, 82/10-12).

"‹ki melek (insan›n) sa¤›nda ve solunda oturarak yapt›klar›n› yaz-
maktad›r” (Kâf, 50/17). 
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Cinler ve peygamberler

Cinlere de peygamberler gönderilmifltir. 

“Ey cin ve insan toplulu¤u, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün
gelip çataca¤› hakk›nda sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” (En’âm, 6/130). 

Cinlerin de kendilerine gelen peygamberlerin uyar›lar›na inananlar ve inanmayan-
lar vard›r. 

“De ki: Bana vahyolundu ki, cinlerden bir topluluk Kur’an’› dinlediler de flöyle de-
diler: Biz harikulade güzel bir Kur’an dinledik. O do¤ru yola iletiyor, ona inand›k”
(Cin, 72/1-2). 

Cinlerin de iyileri ve kötüleri vard›r. Onlar›n kötülüklerinden Allah’a s›¤›nmak gerekir. 

Cinlerle ilgili batıl inançlar 
(Ruh çağırma, sihir/büyü ve falcılık)

Ruh çağırma

• Cinler görünmeyen varl›klar oldu¤u için haklar›nda pek çok inanç ve söylenti
vard›r. Bu inançlar›n pek ço¤u da bat›ld›r. Biz ancak cinler hakk›nda Kur’an’›n
bildirdiklerine inan›r›z. 

•  Cinlerin kötülüklerinden sak›nmak için neler yap›labilir?

•  "Nâs Suresi"nin anlam›n› aç›klay›n›z. 

Cinler de insanlar gibi Allah’› tan›mak, O’na ibadet etmekle yü-
kümlüdürler. “Ben cinleri ve insanlar›, ancak bana kulluk etsinler
diye yaratt›m” (Zâriyât, 51/56).

103

Ünite 
5

?

           



• Cinlerle ilgili bat›l inan›fllardan bir k›sm› ruh ça¤›rma, falc›l›k, büyü ve sihirdir. 

• Baz› insanlar toplan›rlar, ruh ça¤›rd›klar›n› ve ruhlarla konufltuklar›n›, onlardan
bugün ve gelecek ile ilgili haberler ald›klar›n› iddia ederler. Bu haberlere gö-
re yaflamlar›n› düzenlemeye ve kararlar almaya çal›fl›rlar. 

• Ölen insanlar›n ruhlar›n›n tekrar dünyaya gelmedi¤i Kur’an’da belirtilmektedir. 

• Ruhlar›n yaflayan insanlarla ba¤lant› kuraca¤›na dair herhangi bir ayet ya da
hadis bulunmamaktad›r. Bu yüzden, ruh ça¤›rma yoluyla elde edildi¤i iddia edi-
len bilgilere güvenerek kararlar almak, davran›fllarda bulunmak yasaklanm›flt›r. 

Sihir/Büyü 

• Mukaddes dinimizce sihir/büyü ile u¤raflmak, bunlar› yapt›rmak kesinlikle ya-
saklanm›flt›r. 

• Sevgili Peygamberimiz sihir/büyü ile u¤raflmay› büyük günahlar aras›nda saym›flt›r. 

• Sihir/büyü gibi bat›l inançlardan kaç›nmal›y›z. 

• Gücümüzü aflan tehlike ve olas› kötülüklerden her zaman Allah'a s›¤›nmal›y›z. 

Falcılık

• ‹nsanlar aras›nda yayg›n olan bat›l inançlardan biri de falc›l›kt›r. Falc›l›k gele-
ce¤i ö¤renmek, flans ve k›smeti anlamak amac›yla yap›lmaktad›r. Bunun için

"De ki; yaratt›¤› fleylerin kötülü¤ünden, karanl›k çöktü¤ü zaman
gecenin kötülü¤ünden, dü¤ümlere üfleyenlerin kötülü¤ünden, ha-
set etti¤i zaman hasetçinin kötülü¤ünden, a¤aran sabah›n Rab-
bine s›¤›n›r›m" (Felâk, 113/1-5).

“Biz dünya hayat›nda da ahirette de sizin dostlar›n›z›z....” (Fus-

silet, 41/31).
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oyun kâ¤›d›, kahve telvesi, avuç içi gibi fleylere bak›larak anlamlar ç›kar›lma-

ya çal›fl›lmaktad›r. Bu iflleri yapanlar “falc›” olarak bilinmektedir.

• Falc›lar, insanlar›n bugünü ve gelece¤ini ö¤renme, bafllar›na gelecekleri bilme

merak›n› kullan›rlar. Bu merak› besleyerek, insanlar› aldat›rlar. Oysa insanlar›n

gelecekteki olaylar› bilmeleri hiçbir flekilde mümkün de¤ildir. 

• Peygamberler bile ancak Allah'›n kendilerine bildirdiklerini bilebilirler. Nitekim

Hz. Nuh çevresindekilere; 

• Falc›l›k bir çeflit, "gerçe¤i" anlamay› engelleyen mania haline geliyor. Bu yüz-

den olsa gerek, falc›lar›n söyledikleri ile hareket eden pek çok insan daha son-

ra hüsrana u¤rayabiliyor. 

Falcılık ve istismarcılık

• Falc›lar, insanlar›n para, zaman ve duygular›n› istismar etmektedirler. Böylece

haks›z kazanç ve güç sa¤lamaktad›rlar. 

• Dinimiz falc›l›k, kâhinlik gibi ifllerle u¤rafl›lmas›n› ve bu ifllerle u¤raflan insanla-

ra itibar edilmesini yasaklam›flt›r. 

Sihir ve büyünün zararlar› nelerdir?

"Ey inananlar, içki, kumar, dikili tafllar ve fal oklar› ancak, fley-
tan ifli birer pisliktir. Onlardan kaç›n›n ki, kurtulufla eresiniz"
(Mâide, 5/90).

"Ben size Allah'›n hazineleri benim yan›mdad›r, demiyorum.
Ben gayb› da bilmem..." diyor (Hûd, 11/31).
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Kur'an'da şeytan

• Gözle görülmeyen varl›klardan biri de
fleytand›r. 

• fieytan›n Kur’an-› Kerim’de geçen
adlar›ndan biri de ‹blis’tir

• fieytan; varl›¤› Kur'an'da haber
verilen, insanlar› do¤ru yoldan
sapt›rmaya çal›flan bir varl›kt›r. 

• fieytan kötülü¤ün simgesidir. 

• fieytan insanlara yapt›klar› iflleri ca-
zip göstererek onlar› do¤ru yoldan sapt›r-

maktad›r. 

• ‹nsanlardan da baz›lar› zaman zaman fleytanlaflabilmektedir.

• fieytan, insanlar› birbirine düflürmek ve insanlar aras›nda düflmanl›k meydana ge-
tirerek, aralar›n› bozmak, onlar› iyi iflleri yapmaktan al›koymak için çal›flmaktad›r.

"fieytan, içki ve kumarla aran›za düflmanl›k ve kin sokmak, sizi Al-
lah'› anmaktan ve namazdan al›koymak ister..." (Mâide, 5/91).

"…fieytan, gerçekten apaç›k sapt›r›c› bir düflmand›r" (Kasas, 28/15).

“...fieytan onlara yapt›klar› iflleri süsleyip onlar› yoldan ç›kar-
d›..." (Ankebût, 29/38). 

106

Ünite 
5

    



• Kötülükler yoluyla insan› yoldan ç›karmaya çal›flan fleytan kendisini yaratana karfl›
da nankör ve isyankârd›r. "…fieytan Rabbine karfl› çok nankördür" (‹srâ, 17/27).

Şeytandan Allah'a sığınma

fieytandan korunmak için Allah’a güvenme: ‹nsana karfl› düflmanl›k yapan fleytan-
dan korunmak için öncelikle Yüce Rabbimiz Allah'a güvenmek ve O’na dayan-
mak gerekir. Çünkü Allah'a inan›p güvenenlere fleytan›n kötülü¤ü bir zarar ver-
mez. Bu durum kitab›m›z Kur'an-› Kerim’de flöyle belirtilmektedir: 

fieytandan korunmak için iyi ifller yapma: Ayr›ca yapt›¤›m›z bütün ifllerde iyi ve
güzel davran›fllar› yapmaya Allah'›n emir ve yasaklar›na uymaya çal›flmal›y›z. 

"Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz fleylerden yiyin.
fieytan›n ad›mlar›n› izlemeyin. Çünkü o sizin apaç›k düflman›n›z-
d›r" (Bakara, 2/168).

"‹nananlara ve Rablerine dayananlara fleytan›n bir gücü yoktur.
O’nun gücü, sadece fleytan› dost tutanlara ve Allah'a ortak ko-
flanlarad›r" (Nahl , 16/99-100). 

"Kullar›ma söyle, en güzel sözü söylesinler. Çünkü fleytan arala-
r›na girer..." (‹srâ , 17/53).

Yukar›daki ayetlere göre fleytan›n özellikleri nelerdir? Aç›klay›n›z. 
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fieytandan korunmak için ak›l ve iradeyi kullanma: Allah insana ak›l ve irade ver-
mifl, peygamber ve kitaplar göndererek onu uyarm›flt›r. ‹nsan, ak›l ve iradesini kul-
lanarak iyi ve güzel ifller yapabilir, fleytan›n kötülüklerinden ve yönlendirmelerin-
den uzak durabilir. fieytan›n kötülüklerinden korunmak için üzerimize düflen görev-
leri yerine getirmeli, Allah'a s›¤›nmal›y›z. 

Şeytana tapıcılık (Satanizm )

Şeytan

fieytan, insan›n yarat›l›fl›nda kibrinden dolay› Allah'›n secde emrini yerine getirme-
yerek ilâhî huzurdan kovulmufltur. Bu yüzden de insana düflman olmufltur. Fakat
fleytan "tanr›l›k" iddias›nda bulunmam›flt›r. Buna ra¤men baz› insanlar, fleytan› tan-
r› konumuna getirmifl, ona tapmaya bafllam›fllard›r. 

Satanizm

Günümüzde fleytana tapmaya "satanizm", fleytana tapanlara da "satanist" den-
mektedir. Satanistler fleytan› tanr› olarak kabul eder ve ona taparlar. Satanizmin
tarihi Orta Ça¤’a kadar uzanmaktad›r. 

"Ey Âdemo¤ullar›, ben size fleytana tapmay›n, o sizin apaç›k
düflman›n›zd›r. Bana kulluk edin, bu do¤ru yoldur, diye bildirme-
dim mi? Andolsun ki o sizden nice nesilleri sapt›rm›flt›. Akl›n›z›
kullanmaz m›s›n›z? " (Yâsîn, 36/60-62).

"Deki; s›¤›n›r›m insanlar›n kalplerine vesvese sokan, (insan Al-
lah’› and›¤›nda) pusuya çekilen cin ve insan fleytan›n›n flerrinden
insanlar›n Rabbine, insanlar›n Melikine (mutlak sahip ve hakimi-
ne), insanlar›n ‹lâh›na s›¤›n›r›m!” (Nâs, 114/1-6).
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Orta Ça¤’da büyücüler 14.-16.yy. aras›nda, fleytana tap›nmakla suçlanm›fllard›r.
Satanizm önceleri Hristiyan kiliselerine bir bafl kald›r› ve meydan okuma fleklinde
ortaya ç›km›flt›r. 

Satanizm baflta Hristiyanl›k olmak üzere bütün dinlere ve kutsal de¤erlere karfl› ç›k-
makta, onlara tepki göstermektedir. Günümüzdeki Satanizm anlay›fl›n› ise
1960’larda Amerika’da La Vey üstlenmifltir. 

Satanistler ve Eylemleri

Satanizm insanlar› yanl›fl inançlara ve zararl› uygulamalara sürükleyen bat›l bir
ak›md›r. Satanistler kiflileri alkol, uyuflturucu, canl› varl›klar› öldürme, onlar› kurban
etme gibi insanl›k d›fl› eylemlere yöneltmektedir. 

Satanist ayinlerde hayvanlara ve insanlara iflkence, eziyet edilmektedir. Hatta ba-
zen bunlar ölümle bile sonuçlanmaktad›r. Oysa dinlerin ortak amaçlar›ndan biri,
insanlar›n varl›¤›n› korumak ve toplumun geliflmesine katk› sa¤lamakt›r. 

Ünitenin Özeti

Çevremizde pek çok varl›k bulunmaktad›r. Bunlardan bir k›sm›n› gözle görebilir-
ken bir k›sm›n› da görememekteyiz. Ancak gözümüzle göremedi¤imiz halde ba-
z› varl›klar›n var oldu¤una inan›r›z. 

Bu varl›klardan biri de meleklerdir. Melek; elçi, haberci, kuvvet gibi anlamlara gel-
mektedir. Melekler, nurdan yarat›lm›fl varl›klard›r. Melekler yemek, içmek, uyu-
mak, evlenmek, diflilik-erkeklik gibi vas›flardan uzak ruhani varl›klard›r. 

Melekler, Allah’a asla isyan etmezler ve O’nun emirlerini usanmadan yerine geti-
rirler. Onlar kendilerine verilen en büyük iflleri yapmaya, en k›sa zamanda en
uzak yerlere gitmeye muktedirdir.

Satanizm gibi zararl› ak›mlardan korunmak için neler yap›lmal›d›r?
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Melekler ve görevleri: Meleklere inanmak, Kur’an-› Kerim’e ve peygamberlere
inanmakla yak›ndan iliflkilidir. Meleklerin çeflitli görevleri vard›r. Onlar öncelikle,
Yüce Allah'›n kendilerine verdi¤i görevleri eksiksiz yerine getirirler. Bu görevlerin
en baflta geleni insanlara yard›m etmek, âlemin iflleyiflinde üzerlerine düflen gö-
revleri yerine getirmektir. Allah Teâlâ’n›n vahyini peygamberlere ulaflt›ran melek,
Cebrâil'dir. Yer yüzünün iflleyiflinde görevlendirilen melek, Mîkâil'dir. Can almak-
la görevli olan ise Azrâil'dir. K›yametin kopaca¤› zaman› haber veren melek de
‹srâfil'dir. Dört büyük melekten baflka Allah (c.c.) taraf›ndan görevlendirilen baflka
melekler de vard›r. "Koruyucu Melekler (Hafaza)", insanlar› korumakla görevlidir-
ler. Melekler, insanlar› iyili¤e yönlendirir, kötülüklerden sak›nd›rmaya çal›fl›rlar.
Her zaman yan›m›zda bizi koruyan meleklerin oldu¤unu bilmek bize güven verir,
davran›fllar›m›za özen göstermemizi sa¤lar.

Gözümüzle göremedi¤imiz varl›klardan biri de cinlerdir. Gözle görülemeyen bu var-
l›klar hakk›nda çok farkl› inan›fl ve fikirler bulunmaktad›r. Yüce kitab›m›z Kur’an-› Ke-
rim cinlerin var oldu¤unu bize haber vermekte; ancak nas›l olduklar› hakk›nda ay-
r›nt›l› bilgi vermemektedir. Cinler, Allah taraf›ndan yarat›lm›fl varl›klard›r. Kur’an’da
cinlerin ateflten yarat›ld›klar› belirtilmektedir. Cinler de insanlar gibi Allah’› tan›-
mak, O’na ibadet etmekle yükümlüdür. Cinlerin de kendilerine gelen peygamber-
lerin uyar›lar›na inananlar› ve inanmayanlar› vard›r. Onlar›n içinde iyiler ve kötü-
ler bulunmaktad›r. Cinlerin kötülüklerinden Allah’a s›¤›nmak gerekir. 

Cinler görünmeyen varl›klar oldu¤u için haklar›nda pek çok inanç ve söylenti var-
d›r. Biz cinler hakk›nda ancak kitab›m›z Kur’an’›n bildirdiklerine inan›r›z. Cinlerle
ilgili bat›l inan›fllardan bir k›sm› ruh ça¤›rma, falc›l›k, büyü ve sihirdir. 

Ruh ça¤›rma yoluyla elde edilen bilgilere güvenmek, onlara göre kararlar alarak
davran›fllar sergilemek bat›l inanca göre davranmakt›r. ‹nsanlar aras›nda yayg›n
olan bat›l inançlardan biri de falc›l›kt›r. Falc›lar, insanlar›n bugünü ve gelece¤i ö¤-
renme, bafllar›na gelecekleri bilme merak›n› kullan›rlar. Dinimizce sihir ve büyü ile
u¤raflmak, bunlar› yapt›rmak kesinlikle yasaklanm›flt›r.
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Gözle görülmeyen varl›klardan biri de fleytand›r. fieytan; varl›¤› Kur'an'da haber
verilen, insanlar› do¤ru yoldan sapt›rmaya çal›flan bir varl›kt›r. fieytan kötülü¤ün
simgesidir. ‹nsana karfl› düflmanl›k yapan fleytandan korunmak için öncelikle Al-
lah'a güvenmek ve O’na dayanmak gerekir. Çünkü Allah'a inan›p güvenenlere
fleytan›n kötülü¤ü bir zarar vermez. Ancak unutmamak gerekir ki, insanlardan ba-
z›lar› da zaman zaman fleytanlaflabilmektedir.

fieytan, kibrinden dolay› Allah'›n secde emrini yerine getirmeyerek ilâhi huzurdan
kovulmufltur. Buna neden olan insana ise düflman olmufltur. Fakat fleytan "Tanr›l›k"
iddias›nda bulunmam›flt›r. Buna ra¤men baz› insanlar, fleytan› tanr› konumuna ge-
tirmifl, ona tapmaya bafllam›fllard›r. ‹flte fleytana tapmaya "satanizm", fleytana ta-
panlara da "satanist" denmektedir. Satanistler fleytan› tanr› olarak kabul eder ve
ona taparlar. 

Satanizmin tarihi Orta Ça¤’a kadar uzanmaktad›r. Orta Ça¤’da büyücüler 14.-
16.yy. aras›nda, fleytana tap›nmakla suçlanm›fllard›r. Satanizm H›ristiyan kilisele-
rine bir bafl kald›r› ve meydan okuma fleklinde ortaya ç›km›flt›r. Satanizm insanla-
r› yanl›fl inançlara ve uygulamalara sürükleyen bat›l bir ak›md›r. Satanistler kiflileri
alkol, uyuflturucu, canl› varl›klar› öldürme, onlar› kurban etme gibi zararl› eylemle-
re yöneltmektedir. Satanist ayinlerde hayvanlara ve insanlara iflkence, eziyet edi-
lebilmektedir. Bazen bunlar ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Oysa dinlerin ortak
amaçlar›ndan biri, insanlar›n varl›¤›n› korumak, onun ve toplumun geliflmesine kat-
k› sa¤lamakt›r.
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Üniteyi Gözden Geçirelim 

1. Varl›klar›n ortak ve farkl› özelliklerini gösteren bir tablo haz›rlay›n›z.

2. Varl›klar›n nas›l s›n›flanabilece¤ini düflününüz. Göremedi¤imiz varl›klar›n adla-
r›n› belirleyiniz. Niçin bunlar› göremiyoruz?

3. Meleklerin özellikleri nelerdir?

4. Meleklere inanmak, davran›fllar›m›z› nas›l etkiler? Aç›klay›n›z.

5. Çevrenizde cinlerle ilgili hangi inan›fllar var? ‹nsanlar niçin bu bat›l inan›fllara
yöneliyorlar? Araflt›r›n›z. 

6. Satanizm niçin bat›l bir inan›flt›r? Aç›klay›n›z. 

Değerlendirme Soruları

1. Afla¤›dakilerden hangisi meleklerin özelliklerindendir?

A) Nurdan yarat›lm›fl olmak B) Yemek - içmek 

C) Erkek veya kad›n olmak D) Evlenmek

E) Yafllanmak

2. ‹nsanlar›n iyilik ve kötülüklerini yazmakla görevli olan melek afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) Münker - Nekir B) Koruyucu C) Kirâmen Kâtibîn 

D) Cebrâil - ‹srâfil E) Mikâil - Azrâil

3. Afla¤›dakilerden hangisi meleklerin görevlerinden de¤ildir?

A) Allah'a ibadet etmek 

B) Vahiy getirmek 

C) ‹nsanlar› hesaba çekmek

D) ‹nsanlara yard›m etmek 

E) Allah’a itaat etmek
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4. Afla¤›dakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden de¤ildir?

A) Görülemezler B) ‹nananlar› vard›r C) ‹nanmayanlar› vard›r 

D) Ateflten yarat›lm›fllard›r E) Vahiy getirirler

5. Afla¤›dakilerden hangisi bat›l inan›fl de¤ildir?

A) Fal bakt›rmak B) Satanizm C) Büyü yapt›rmak 

D) Nazar için dua okumak E) Sihir yapt›rma
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Ünitede Neler Var? 

1. Vahiy ve Vahye Duyulan ‹htiyaç
2. ‹lâhî Kitaplar

• Tevrat
• Zebur
• ‹ncil
• Kur’an-› Kerim

3. Kur’an-› Kerim’in ‹ndirilifli
4. Kur’an-› Kerim’in Yaz›l›fl› ve Mushaf Haline Getirilifli
5. Kur’an-› Kerim’in Bilgi Aç›s›ndan Hedefledi¤i ‹nsan Modeli
6. Kur’an-› Kerim’in ‹man Aç›s›ndan Hedefledi¤i ‹nsan Modeli
7. Kur’an-› Kerim’in Davran›fl Aç›s›ndan Hedefledi¤i ‹nsan Modeli

Ünite Hakkında
Bu ünitede; 
• Yüce dinimizin inanç esaslar›ndan biri olan Kitaplara ‹man konusu ifllenmektedir. 
• Vahyin anlam› aç›klanmakta ve insanlar›n vahye niçin ihtiyaç duydu¤u belirtil-

mektedir. 
• ‹lahi kitaplar; Tevrat, Zebur, ‹ncil ve Kur’an-› Kerim hakk›nda tan›t›c› ve genel

bilgiler verilmektedir. 
• Mukaddes kitab›m›z Kur’an-› Kerim’in, Peygamberimize indirilifli, yaz›l›fl› ve

mushaf haline getirilifli ana hatlar›yla anlat›lmaktad›r. 
• Kur’an-› Kerim’in amac›, insana yol göstermek ve onun Allah’›n r›zas›na uygun

bir hayat sürmesini sa¤lamakt›r. Bu ba¤lamda bilgi, inanç ve davran›fl aç›s›n-
dan Kur’an’›n hedefledi¤i insan modelinin özellikleri de bu ünitede ortaya ko-
nulmaya çal›fl›lmaktad›r.

Öğrenme Hedefleri
Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z beklenmektedir: 
1. Vahyin anlam›n› söyleme.
2. Vahye duyulan ihtiyac› aç›klama.
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3. ‹lahi kitaplar›n özelliklerini ifade etme.

4. Kur’an-› Kerim’in bilgi aç›s›ndan hedefledi¤i insan modelinin özelliklerini aç›klama.

5. Kur’an-› Kerim’in iman aç›s›ndan hedefledi¤i insan modelinin özelliklerini söyleme.

6. Kur’an-› Kerim’in davran›fl aç›s›ndan hedefledi¤i insan modelinin özelliklerini
söyleme.

Üniteyi Çalışırken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünitenin bafl›nda verilen ö¤renme hedeflerine ulafl›p ulaflmad›¤›n›z› düflününü-
nüz. Ulaflamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› yeniden okuyunuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma ve inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Üniteyi ö¤renmek için sadece ders kitab›yla yetinmeyiniz. Kitab›n sonundaki
kaynakçadan ulaflabildiklerinizi inceleyiniz.

1. Vahiy ve Vahye Duyulan İhtiyaç

Vahiy

Vahiy sözlükte; gizli konuflma, gizli ve süratli olarak bildirme, gönderme, iflaret gi-
bi anlamlara gelmektedir.

• Vahiy, Allah Teâlâ’n›n insanlar için gerekli gördü¤ü bilgileri peygamberlerine
iletme yoludur. 

• Ayn› zamanda, iletilen bu bilgilere de vahiy denilmektedir. 

Kur’an-› Kerim’de vahiy konusuyla ilgili olarak flöyle denilmifltir:

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdi¤i
kitaba ve daha önce indirdi¤i kitaba iman edin...” (Nisâ, 4/136).
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Vahiy ve ilâhî sesleniş
Allah, insanlar aras›ndan seçmifl oldu¤u peygamberleri arac›l›¤›yla insanlara ses-
lenmifl ve mesajlar›n›; emirlerini ve yasaklar›n› bu yolla iletmifltir. Peygamberler, Al-
lah’tan ald›klar› biçimiyle vahyi toplumlar›na aktarm›fllar, aç›klam›fllar ve nas›l uy-
gulanaca¤›n› göstermifllerdir.

Vahyin faydaları 

Allah, vahiy göndermek suretiyle insanlara büyük bir lütuf, yard›m ve destek sa¤-
lam›flt›r. 

Vahiyle gelen bilgiler, insan›n dünya hayat›nda do¤ru yolu bulmas›n›, yanl›fllar-
dan korunmas›n› sa¤lar; güvenli, huzurlu ve Allah’›n iradesine uygun mutlu bir ha-
yat›n ilkelerini verir. 

‹nsan›n saf ve temiz olan yarat›l›fl›n› koruyabilmek için Allah’›n yard›m›na ve yol gös-
termesine ihtiyac› vard›r. Allah, vahiyle insan›n kendisini ve yaratan›n› tan›tm›fl; insa-
n›n Allah ve evrenle olan iliflkisini yönlendirmifl ve ona bir hayat plan› vermifltir.

Vahiy ve insan aklı
• ‹nsan ak›l sahibi bir varl›kt›r. Akl› sayesinde iyi ile kötüyü, do¤ru ile yanl›fl› ay›rt

edebilir.

“Allah, insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkas›ndan ko-
nuflur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona diledi¤ini vahyeder”
(fiûrâ, 42/51).
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iliflkileri konusunda bilgi vermesinin nedenini aç›klay›n›z. 

            



• Allah, vahiy göndererek hem insan›n akl›n›, iyi, do¤ru ve güzel olan fleylere yön-
lendirmifl, hem de insan›n akl›yla bulamayaca¤› yüksek hikmetleri dile getirmifltir. 

• ‹nsan, dünyada baz› fleyleri akl› ve tecrübesiyle elde edebilir ve bunlar› gelifltirebilir. 

• Vahiy, bir hayat k›lavuzudur; hayat›n ilâhî iradeye uygun olmas› için gerekli
yüksek de¤erler bütünüdür. 

• Vahiy, insan tekinin ve topluluklar›n›n sözleri, davran›fllar› hatta niyetleri hakk›n-
da de¤er yarg›s›nda bulunur; Allah nezdinde onlar›n iyi veya kötü, do¤ru ve-
ya yanl›fl oldu¤unu söyler. 

• ‹nsan vahyin sundu¤u bu de¤erler içinde kalarak kendini, di¤er varl›klardan
ay›ran ahlâk-› hamîde sahibi, erdemli bir varl›k haline gelir.

Vahiy ve dünya - ahiret ilişkisi

• Vahiy, Allah’›n varl›¤›, âlemin yarat›l›fl›, ölümden sonraki hayat ve ruhanî var-
l›klar hakk›nda da bilgi verir. 

• ‹nsan›n alg› gücünü aflan bu kabil konular, vahiy sayesinde daha iyi anlafl›labilir.
Böylece insan, hakikatin gözlemlenenden çok daha ileri oldu¤unu anlar ve haya-
t›n ilâhî iradeye uygun olan gerçek anlam ve amac›na ulaflma yolunda ilerler. 

• ‹nsan›n dünyadan baflka bir de ahiret hayat› vard›r. Ahiret hayat›nda nelerin
olaca¤› ve burada insan›n dünyadaki kazan›mlar›na göre karfl›laflaca¤› durum-
larla ilgili bilgileri insan›n akl›yla elde etmesi mümkün de¤ildir. 

• Ölüm sonras› yeniden dirilifl, k›yamet günü, hesap, cennet, cehennem vb. gi-
bi konularda bilgilerimizin kayna¤› vahiydir. 

• Dünya hayat›nda vahiy yoluyla bilgilendirilen insan, buna uygun davran›fllar›y-

la dünyas›n› güzellefltirdi¤i gibi, ayn› zamanda sonsuz hayat olan ahiret mut-

lulu¤unu da kazanabilir.
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2. İlâhi Kitaplar

Kitaplara iman

• Kitaplara inanmak, yüce dinimizin te-
mel iman esaslar›ndan biridir. 

• Kitaplara iman, Allah’›n peygam-
berlerinden bir bölümüne kitap gön-
derdi¤ine ve bunlar›n bütünüyle
do¤ru ve gerçek oldu¤una inanmak
demektir. 

• Allah’a ve peygamberlere iman ile kitap-
lara iman aras›nda yak›n bir iliflki vard›r. Çün-
kü peygamberler, kitaplar› oluflturan vahyi Allah’tan
almaktad›r. 

• ‹lâhi kitaplar, Allah’›n peygamberler arac›l›¤›yla insanlara gönderdi¤i kitaplar-
d›r ve Allah’›n insanlara bildirdi¤i bilgi, emir ve yasaklar›n› içerir. 

• Bunlara semavî kitaplar da denir. Bu kitaplarda, peygamberlerin içinde yafla-
d›¤› toplumun dili kullan›lm›flt›r (‹brahim, 14/4).

• ‹lâhi kitaplar›n temel amaçlar›, insanlar› dünya ve ahiret hayat›nda, Allah
Teâlâ’n›n r›zas›n› kazanarak mutlu edebilmektir. Onlar›n her biri insanlara do¤-
ru yolu gösteren k›lavuzdur. 

• ‹lâhi kitaplar, farkl› zamanlarda ve farkl› toplumlara gönderilmifl olsalar da, top-
lumlar› taraf›ndan tahrif edilmemifl halleriyle hepsinin ça¤r›s› ayn› yöndedir. 

• ‹nsanlar› sa¤lam bir iman, do¤ru davran›fl, hak ve adalete dayanan bir iliflki
anlay›fl› ve güzel ahlâk sahibi yapmak onlar›n gösterdi¤i nihai hedeftir. 

• Kur’an, kendinden önce de semavî kitaplar gönderildi¤ini kabul eder. Bu kitap-
lar hakk›nda bilgi verir. 
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• Allah’›n vahiyleri olmalar› yönüyle semavî kitaplar›n orijinalleri aras›nda hiçbir
ayr›m yapmaz.

• Ba¤l›lar›n›n bu kitaplar› daha sonra tahrif ettiklerini söyler.

• Allah’tan geldi¤i flekliyle onlar›n hepsine birden inanmay› emreder: 

‹lâhi kitaplar, hacimlerine göre suhuf ve kitap diye iki gruba ayr›l›rlar. 

Suhuf

Bir kitab›n yapraklar› veya kâ¤›t tomar› anlam›na gelmektedir. Kur’an, Hz. ‹bra-
him’in suhufuna da at›fta bulunur (Necm, 53/37; A’lâ, 87/19). 

Cebrâil
Vahiy 
Mele¤i

Mîkâil
Yer yüzünün
iflleyifliyle
görevli Melek

Azrâil
Ölüm 
Mele¤i

‹srâfil
K›yamet
Mele¤i

Dört Büyük Melek ve Görevleri

Suhuf
S›n›rl› co¤rafi alan ve sosyal
çevrede yaflayan küçük toplu-
luklar›n ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak üzere gönderilen ve bir-
kaç sayfadan oluflan kitapç›k-
lard›r.

Kitap
Genifl bir co¤rafi alan ve sos-
yal çevrede yaflayan, nüfus
bak›m›ndan daha kalabal›k
topluluklar›n ihtiyaçlar›na
cevap verebilen çok sayfal›
olanlar›d›r. 

‹nanan
(Mümin)

‹ki Yüzlü
(Münaf›k)

‹nkârc›
(Kafir)

Ortak Koflan
(Müflrik)

‹nanç Bak›m›ndan ‹nsanlar

Allah’›n Zati S›fatlar› Allah’›n Sübuti S›fatlar›

Allah’›n S›fatlar›

Suhuf Kitap

Kutsal Kitaplar

“Allah, insanlara yol gösterici olarak daha önce de Tevrat’› ve ‹ncil’i
indirmiflti. O, Furkan’› (Kur’an’›) da indirmifltir” (Âl-i ‹mrân, 3/3–4).
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Baz› peygamberlere verilen sayfalar›n toplam say›-
s›n›n 100 oldu¤u ve bunlardan Hz. Âdem’e 10,
Hz. fiît’e 50, Hz. ‹dris’e 30, Hz. ‹brahim’e 10
sayfa verildi¤i rivâyet edilir, ancak bu sayfa-
lardan hiçbiri günümüze kadar gelememifltir
(Suyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, VIII/489). 

Kitap

Suhuf’a göre genifl bir co¤rafî alan ve sos-
yal çevrede yaflayan, nüfus bak›m›ndan daha
kalabal›k topluluklar›n ihtiyaçlar›na cevap vere-
bilen çok sayfal› olan vahiyler bütününe kitap den-
mektedir. Kitap sözlükte, yazmak ve yaz›l› belge anlam›-
na gelir. Yahudilere ve H›ristiyanlara kitap gönderildi¤i için onlara Ehl-i kitap den-
mifltir. Bu kitaplar›n say›s› dört olup, bunlar gelifl s›ras›yla Tevrat, Zebur, ‹ncil ve
Kur’an-› Kerim’dir. Semavî kitaplar denince, öncelikle bu dört kitap anlafl›lmaktad›r.

Tevrat

• Tevrat, Hz. Musa arac›l›¤›yla ‹srailo¤ullar›na gönderilen kitapt›r. 

• Tevrat sözcü¤ü kanun, kutsal yasa, emir ve rehber gibi anlamlara gelir. Ona
Eski Ahit anlam›na gelen Ahd-i Atîk de denir. 

• Tevrat’›n dili ‹branîce olup di¤er dillere çevirisi yap›lm›flt›r. 

Tevrat Zebur ‹ncil Kur’an

‹lâhi Kitaplar

S›dk Emanet ‹smet Fetanet Tebli¤

Peygamberlerin Özellikleri

Allah’›n Zati S›fatlar›
1. Vücûd 
2. K›dem 
3. Bekâ 
4. Muhalefetün li’l-havâdis 
5. K›yam Binefsihî 
6. Vahdaniyyet 

Allah’›n Sübuti S›fatlar›
1. Hayat
2. ‹lim 
3. ‹rade 
4. Kudret 
5. Semî‘ (‹flitme) 
6. Basar (Görme) 
7. Kelâm
8. Tekvin

Allah, insanlara niçin belli aral›klarla kitap göndermifltir?
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Tevrat’ın bölümleri

Tevrat, afla¤›da özetle verilen befl bölümden oluflmaktad›r:

1. Tekvîn: Bu bölümde ilk insan›n ve evrenin yarat›l›fl›, Nuh tufan›, Hz. Yusuf’un
M›s›r’daki hayat›, ‹srailo¤ullar›n›n M›s›r’a geliflleri ve insan›n iflledi¤i ilk günah üze-
rinde durulur. 

2. Hurûc/Ç›k›fl: Burada ‹srailo¤ullar›n›n çekti¤i s›k›nt›lar, Hz. Musa’n›n ortaya ç›-
k›fl› ve M›s›r’dan Sina’ya geçiflleri anlat›l›r. 

3. Levililer: Yahudi din adamlar›n›n görevlerinden, dinî ve ahlâkî kurallardan söz
edilir. Günahlar›n kefareti, haram olan yiyecekler, temizlik, evlilik, dinî ayinler,
bayramlar ve adaklar hakk›nda bilgi verilir. 

4. Say›lar: ‹srailo¤ullar›n›n çölde geçirdikleri hayat ve olaylar› anlat›l›r.

5. Tesniye: Hz. Musa’n›n ölmeden önce Yahudilere verdi¤i ö¤ütler, Hz. Musa’n›n
vefat›, gömülmesi ve tutulan yas› anlat›l›r. 

Kur’an-› Kerim’de, Allah’›n insanlara yol göstermek için gönderdi¤i kitaplar›ndan
birinin de Tevrat oldu¤u belirtilir (Mâide, 5/44).

Zebur

• Zebur, Hz. Dâvud’a gönderilen kitapt›r (‹srâ, 17/55). 

• Zebur sözcü¤ü kitap ve mektup anlam›na gelir. 

• Zebur’un dili ‹branîcedir. 

• Kutsal kitaplar›n hacim yönüyle en küçü¤ü olan Zebur, Tevrat’tan farkl› olarak
yeni dinî hükümler getirmemifltir. 

• Zebur, Allah’a övgü, flükran duygular›, hikmetli sözler, ahlâkî ö¤ütler ve ilâhî-
lerden oluflur. 

• Zebur, günümüzde Mezmurlar ad›yla Eski Ahit’in içinde bulunur. Mezmur, Ze-
bur’un surelerinden her birine verilen add›r ve ilahi tarz›nda okunur.

• Yahudiler ve H›ristiyanlar ibadetleri esnas›nda Mezmurlar’dan bölümler okurlar.
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İncil

• Hz. ‹sa’ya gönderilen kitap ‹ncil’dir. 

• ‹ncil sözcü¤ü iyi haber, müjde, ö¤retici anlam›na gelir.

• H›ristiyanlar›n elindeki en eski ‹ncil nüshas›n›n dili Grekçedir.

• Zaman içerisinde yüzlerce ‹ncil nüshas› ortaya ç›km›flt›r. Günümüzde H›ristiyan
dünyas›n›n ço¤unlu¤unun kabul etti¤i ‹nciller dört tanedir. Bunlar Matta, Mar-
kos, Luka ve Yuhanna ‹ncilleridir. 

• ‹ncillerde Hz. ‹sa’n›n hayat›, mucizeleri ve sevgi, dürüstlük, alçak gönüllülük gi-
bi konular yer al›r. 

• ‹ncil’deki flu sözler vahiy gelene¤inin bütünlü¤ünü göstermesi bak›m›ndan dik-
kat çekicidir: 

• Kur’an-› Kerim, ‹ncil’in geldi¤i dönemde yol bulmak isteyenler için bir yol gös-
terici ve ö¤üt oldu¤unu belirtmektedir (Mâide, 5/46).

Kur’an-ı Kerim
• Kur’an, okumak, toplamak, bir araya getirmek anlam›na gelir. Mukaddes kita-

b›m›z›n ad›d›r: “O, kuflkusuz de¤erli bir Kur’an’d›r” (Vâk›’a, 56/77). 

• O, dinimizin temel kayna¤› ve semavî kitaplar›n sonuncusudur. 

• Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in yaflad›¤› toplumun dili Arapça oldu-
¤u için Kur’an da Arapça indirilmifltir:

“Ey Muhammed! Böylece Mekke ve çevresinde bulunanlar› uyar-
man için sana Arapça bir Kur’an vahyettik…” (fiûrâ, 42/7).

“Kutsal Yasa’y› ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz k›lmak
için geldi¤imi sanmay›n. Ben geçersiz k›lmaya de¤il, tamamla-
maya geldim” (Matta, 5: 17). 
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Neden Kur’an adıyla anılıyor?

Kitab›m›za Kur’an ismi verilmesinin nedenlerinden biri de hem kendisini oluflturan
vahiyleri bir araya getirmesi, hem de Allah’›n daha önceden gönderdi¤i kitapla-
r›n özünü içinde bulundurmas›d›r. 

Kur’an-ı Kerim’in diğer adları

Kitap, Furkân, Hüdâ, Tenzîl, Kelâmullah, Beyân, fiifâ, Mübîn’dir. 

Kur’an-ı Kerim ve kapsamı

Yüce kitab›m›z Kur’ân-› Kerim, sure ve ayetlerden oluflur. Sure ve ayetlerin uzunluk-
lar› birbirinden farkl›d›r. 

Kur’an’ın temel konuları

Allah, âlem, yarat›l›fl, iman, ahlâk, ibadet, bilgi, geçmifl peygamber ve milletlerin
k›ssalar›, ahiret hayat›, insan davran›fllar›na yönelik emir, yasak ve tavsiyeleridir.

• Kur’an-› Kerim Peygamber Efendimizin en büyük mucizesidir. 

• Kur’an-› Kerim hayat k›lavuzudur. Kur’an, insana Allah, âlem ve di¤er insanlar-
la iliflkiler konusunda yol gösterir. Kur’an, insanlar› iyiye ve güzele yönlendirir,
ö¤üt verir, hat›rlat›r, uyar›r. Gerçekleri aç›klar, ayd›nlat›r ve hayat› anlamland›r-
mam›za yard›mc› olur.

“Kur’an’› kesinlikle biz indirdik ve yine onu elbette biz koruyaca-
¤›z” (Hicr, 15/9).
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3. Kur’an-ı Kerim’in İndirilişi

• Kur’an-› Kerim, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla gelmifltir. 

• Mekke’de inmeye bafllayan vahiy, Medine’de devam etmifl ve Peygamberimi-
zin vefat›na kadar 23 y›l sürmüfltür. 

• Bu süreç içinde Kur’an ayetleri; bir olay, bir soru, Peygamberimizi içine düfltü-
¤ü zor durumdan ç›karmak veya Müslümanlar için çözülmesi gereken herhan-
gi bir problem üzerine inmifltir.

Mekke’de inen ayetler

• Mekke’de inen ayetler genelde k›sa ve özlüdür. Bu ayetler, oldukça zengin ve
yo¤un anlamlar içermektedir. 

• Bu ayetlerde, a¤›rl›kl› olarak iman esaslar›, Allah’›n birli¤i, yard›mlaflma, put-
lardan ve flirk ahlâk›ndan uzak durma, yeniden diriltilme, insan›n yapt›klar›n›n
hesab›n› vermesi, vb. konular ifllenmektedir. 

• Müflriklerin yanl›fl inanç ve düflünceleri bu ayetlerde ortaya konulmaktad›r. 

• Ayr›ca önceki peygamberlerin k›ssalar›, k›yamet, cennet ve cehennem sahne-
leri de anlat›lmaktad›r. 

• Mekke’de inen ayetler genelde: “Ey insanlar!” hitab›yla bafllamaktad›r. 

Medine’de inen ayetler

• Medine döneminde inen ayetler, Mekke’dekilere göre daha uzun ve aç›klama-
l›d›r. 

• Bu ayetlerde daha çok, Müslümanlar›n yapmalar› gereken ibadetler, insanlar-
la iliflkilerinde uymalar› gereken kurallar belirlenmifltir. 

• Bu ayetlerdeki ça¤r› da genelde: “Ey iman edenler!” biçiminde yap›lm›flt›r. 
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Kur’an-ı Kerim’in ayet ayet indirilmesi

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in bütün hayat›na yay›lan mesajla toplum bu sü-
reç içinde e¤itilmifltir. Bu durum, Kur’an’›n getirdi¤i ilkelerin anlafl›lmas›nda ve uy-
gulanmas›nda önemli kolayl›klar sa¤lam›flt›r. Kur’an toptan indirilseydi, Müslüman-
lar bir anda büyük bir sorumluluk ve kald›ramayacaklar› bir yükün alt›na girecek-
lerdi. 

Kur’an’›n indirilifl sürecini bilmek, ayetlerin do¤ru anlafl›lmas›na büyük katk›lar sa¤-
lar. Baz› ayet veya sureler, bir olay veya soru üzerine inmifltir. Bu yüzden ayetle-
rin hangi ortam, olay, davran›fl ve kifliler için indi¤ini bilmek, çok önemlidir.

4. Kur’an-ı Kerim’in Yazılışı ve Mushaf Haline Getirilişi
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve vahiy süreci

• Peygamberimiz (s.a.s.) kendisine gelen vahiylerin ezberlenmesine ve yaz›lmas›-
na büyük özen göstermifltir. 

• O, vahiy geldi¤inde okuma - yazma bilen sahabelerden birini hemen ça¤›r›r,
bunlar› yazd›r›rd›. 

• Kur’an’› yaz›ya geçiren bu kimselere vahiy kâtipleri denir. 

• Peygamberimiz, Kur’an-› Kerim’i ezberlemekle yetinmemifl ve inifli süresince
yazd›rd›¤› bütün vahiy parçalar›n› yan›nda bulundurmufltur. 

“‹nkâr edenler: “Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli de¤il
miydi?” dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerlefltirmek
için azar azar indirdik ve a¤›r a¤›r okuduk” (Furkân, 25/32).

“O, kuflkusuz yüce bir Kur’an’d›r” (Vâk›’a, 56/77).
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• Vahiy kâtipleri de gelen her ayet ve surenin bir suretini kendileri için yazm›fllar,
ezberlemifllerdir. 

• Kur’an-› Kerim’in indirilifl sürecinde bölümler hâlinde gelen bu vahiyler, birçok
sahabi taraf›ndan hem yaz›lm›fl, hem de ezberlenmifltir. Böylece Peygamberi-
miz henüz hayattayken, Kur’an’›n tamam› ezberlenmifl ve yüzlerce haf›z saha-
be yetiflmifltir. Yazma ve ezber yoluyla kitab›m›z Kur’an-› Kerim, çifte koruma
alt›na al›nm›flt›r.

Kur’an-ı Kerim’in yazılışı

• Hicaz bölgesinde yaflayan o dönemdeki Araplar aras›nda okuma - yazma pek
yayg›n olmad›¤› için, yaz› malzemeleri pek fazla geliflmemiflti ve oldukça da
s›n›rl›yd›. 

• Kur’an-› Kerim, o günün imkânlar› içinde kâ¤›t yerine kullan›lan üzerine yaz›
yazmaya elveriflli ifllenmifl ince deri, kabu¤u soyulmufl hurma dallar›, beyaz ve
yass› tafllar, kürek kemikleri, tahta levhalara yaz›l›yordu.

• Kur’an-› Kerim’in tamam› Peygamber Efendimiz hayattayken yaz›lm›fl, ayet ve
surelerin yerleri, onun gösterdi¤i biçimde düzenlenmifltir. Vahyin gelifli neredey-
se onun hayat›n›n son anlar›na kadar sürdü¤ü için Kur’an, onun sa¤l›¤›nda
mushaf hâlinde bir araya getirilip kitap biçimine sokulamam›flt›r.

Kur’an-ı Kerim’in birleştirilmesi

• Hz. Peygamber’in vefat›ndan sonra, farkl› yaz› malzemeleri üzerinde yaz›l› bu-
lunan Kur’an parçalar› birlefltirilerek, birinci halife Hz. Ebu Bekir zaman›nda
mushaf hâline getirilmifl ve tek bir yaz› malzemesi üzerine yaz›l›p bir metin ola-
rak koruma alt›na al›nm›flt›r. 

Kur’an-ı Kerim’in kitap hâline gelişi

• Vahiy kâtiplerinden Zeyd b. Sâbit’in baflkanl›¤› alt›nda büyük bir titizlikle kitap
hâline dönüfltürülen Kur’an nüshas›, Hz. Ebu Bekir’den sonra ikinci halife Hz.
Ömer’e ve ondan sonra da Peygamber Efendimizin efli Hz. Hafsa’ya teslim
edilmifltir.
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Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması
• Kur’an nüshalar›n›n ço¤alt›lma ifllemi üçüncü halife Hz. Osman zaman›nda

gerçekleflmifltir. Bu dönemde Arap yaz›s›n›n farkl› okumalara elveriflli durumu,
‹slâm co¤rafyas›n›n genifllemesi ve Müslümanlar›n say›sal art›fl›n›n da bir sonu-
cu olarak, farkl› okunufl biçimleri ortaya ç›km›flt›r. Bu ve benzeri nedenlerle
Müslümanlar›n tek bir nüsha üzerinde birleflmeleri, toplumsal huzurun sa¤lan-
mas› aç›s›ndan da bir zorunluluk hâline gelmifltir.

Kur’an-ı Kerim’in yazdırılması
• Hz. Osman, Müslümanlar aras›nda okuyufl birli¤ini sa¤lamak için Hz. Hafsa’daki

Kur’an nüshas›n› as›l alarak, Zeyd b. Sâbit’in de içinde bulundu¤u
seçkin bir komisyona yazd›rma iflini yapt›rm›flt›r. Bunlar›n

say›s›n›n yedi oldu¤u söylenmektedir. Nüshalardan
bir tanesi Hz. Osman’›n yan›nda, Medine fleh-

rinde b›rak›lm›flt›r. 
Kur’an-ı Kerim’in dağıtılması 
• Di¤erleri de dönemin belli bafll›
yerleflim merkezleri olan Mekke, Basra,
Kûfe, fiam, Yemen ve Bahreyn’e gönde-
rilmifltir. Bunlardan yap›lan ço¤altmalarla

mushaflar›n say›s› k›sa sürede artm›flt›r. Bu-
gün dünyan›n her yerinde Müslümanlar›n el-

lerinde bulunan Kur’an, Hz. Osman’›n yazd›-
r›p ço¤altt›rd›¤› nüshalar›n ayn›s›d›r ve hiçbir de-

¤iflikli¤e u¤ramadan da günümüze kadar gelmifltir.

5. Kur’an-ı Kerim’in Bilgi Açısından Hedeflediği
İnsan Modeli
Allah, insan› evrende birlikte yaflad›¤› di¤er varl›klarda bulunmayan baflta ak›l ol-
mak üzere birtak›m yeteneklerle donatm›flt›r. Kur’an-› Kerim’de insan›n üstün ve de-
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¤erli say›lmas›n›n as›l nedeni, düflünme, anlama, kavrama ve bilgi edinme yete-
ne¤ine ba¤lanmaktad›r. 

‹nsan› seçkin yapan bilgi sayesinde insan, çevresindeki canl› ve cans›z varl›klar› kendi-
sine hizmet ettirmifl, onlar› yararlar› do¤rultusunda çekip çevirmifltir. Bilgi, bilinen varl›k
veya nesne ile bilen insan aras›ndaki iliflkiden ortaya ç›kar. Bilgi hakikati bulmak, insa-
n›n hayat›n› kolaylaflt›rmak, onu her yönden kemale erdirmek için üretilir. Bunun sonu-
cunda hem birey, hem de toplum erdemli hâle gelir.

Bilginin hikmetleri

• ‹nsan› bilgeli¤e tafl›yan bilgi, insan›n kendini ve Rabbini bilmesine engel olan
ba¤lar› çözer, 

• Onu mahlûkattan ve nefsani arzulardan özgürlefltirerek, mutlak hakikate yöneltir, 

• ‹nsan bilgilendikçe, varl›¤› ve varolmay› do¤ru biçimde de¤erlendirme imkân›-
n› elde eder,

• Bilgi bireysel, toplumsal ve varoluflsal sorunlar›n çözüme kavuflturulmas›n› sa¤lar,

• Bilgi, insan› basiretsizlikten kurtar›r, 

• Kur’an-› Kerim, sa¤duyunun onaylad›¤› bilgiye kulak vermeye ça¤›r›r, bilgisiz

inanç, düflünce ve eylemle flirke düflen taklitçi toplumlara dikkat çeker (bkz. Ba-

kara, 2/170).

Kur’an’ın bilgilenmeyi teşviki 

Kur’an-› Kerim, insan› hakikate götüren, onun ahlâkî olgunlu¤una katk› yapan bil-
giyi teflvik eder ve bilgi sahiplerinin sorumlulu¤una dikkat çeker: 

Bilginin ahlâki yönüne özel bir önem veren Kur’an, özellikle bilginin hangi amaç
için elde edilmesi gerekti¤i konusuyla ilgilenir. 

“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir/eflit olur mu? Ancak ak›l
sahipleri ö¤üt al›r” (Zümer, 39/9).
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Kur’an’da bilgiye övgü; cahilli¤e yergi vard›r. Kur’an-› Kerim bilgiyi, bilen kimse-

yi övmektedir. ‹lk inen ayetler bilgiyi ve bilmeyi, okumay› ve ö¤renmeyi emreder,

bilgiyi ve bilgilenmeyi temsil eden kaleme özel vurgu yapar (Alak, 96/3-4). Kur’an-

› Kerim, insanlar aras›ndaki üstünlük ölçülerinden en önde gelenin bilgi ve bilgiye

dayal› takva oldu¤una iflaret eder, bilgisizli¤i yerer.

Kur’an-› Kerim cahillikten sak›nd›r›r. Cahil kalmaktan/bilgisiz kalmaktan Allah’a s›-

¤›n›lmas›, cahiller grubunda yer al›nmamas› ve onlardan yüz çevrilmesi gerekti¤i-

ni bizzat Kur’an ifade eder (bkz. Bakara, 2/67; Hûd, 11/46; En’âm, 6/35; A’râf,

7/199). Cahillik, bilgisizlik ve ahlâki gerçeklerden habersizlik oldu¤u gibi, ayn›

zamanda gerçekleri inatla görmezlikten ve duymazl›ktan gelmektir. Hakikate gö-

türen bilgiye kendini kapatmak da cehalettir.

Kur’an-ı Kerim’de bilgi ile davranış bütünlüğü

Kitab›m›z Kur’an-› Kerim, bilgi ile davran›fl aras›nda tam bir uyum olmas› gerekti-

¤ini vurgular. Bilen insan, bildi¤ine uygun davranan insan demektir. Kur’an’›n bil-

gi aç›s›ndan model gösterdi¤i insan, bilgisini özümseyen insand›r. Bilgisinin gös-

terdi¤i yola giremeyenler, bilginin yükledi¤i sorumlulu¤u tafl›yamad›klar› ve bildik-

lerine ayk›r› davrand›klar› için Kur’an’da elefltirilir (Tevbe, 9/34). 

Kur’an-› Kerim, Allah’› hakk›yla bilenlerin ancak bilge insanlar oldu¤unu söyler. Bu

sayede insan›n Allah’a olan inanc› güçlenir ve O’na daha yak›n olur: “…Kullar›

aras›ndan ancak âlim olanlar Allah’a derin sayg› duyarlar…” (Fât›r, 35/28). 

Kur’an-ı Kerim’de bilgi ve iman ilişkisi 

Bilgi ile iman aras›ndaki yak›n iliflkiye ve bilginin iman› gerektirdi¤i konusuna da

yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim özel bir vurgu yapar: “Fakat onlardan ilimde derin-

“Onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene inan›rlar...”
(Bakara, 2/4).

130

Ünite 
6

       



leflmifl olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eder-

ler” (Nisâ, 4/162; Âl-i ‹mrân,3/7).

Allah’a (c.c.) karfl› sorumlulu¤unu bilenlere rehber olan Kur’an’›n ö¤ütlerini, dersle-
rini de gerçek anlamda bilgi sahipleri anlayabilir. 

6. Kur’an-ı Kerim’in İman Açısından Hedeflediği
İnsan Modeli

Kur’an’ın uyarıları

• Kur’an-› Kerim, insanlar›n hidayete ve felaha ermeleri için do¤ru inanc› benim-
semeleri, her türlü bat›l ve bozuk inançtan uzak durmalar› gerekti¤ini birçok
ayetinde belirtmifltir. 

• ‹nsanl›k tarihinde bütün peygamberlerin yapt›klar› ça¤r›n›n amac› da insanlar›
hak olan inanca ulaflt›rmak olmufltur. 

• Sa¤lam, do¤ru ve güvenilir bilgi temeline dayanan iman, insan› do¤ru davra-
n›fla götürür. 

“‹flte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onlar› ancak bil-
ginler düflünüp anlarlar” (Ankebût, 29/43); 

“Göklerin ve yerin yarat›lmas›, dillerinizin ve renklerinizin farkl›
olmas› da O’nun (varl›¤›n›n ve kudretinin) delillerindendir. fiüp-
hesiz bunda bilenler için elbette ibretler vard›r” (Rûm, 30/22).

“Kullar› aras›ndan ancak âlim olanlar Allah’a derin sayg› (hafl-
yet) duyarlar” (Fât›r, 35/28).
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Sağlam bilgi ve iman

• Do¤ru düflünen, sa¤lam bilgi ve imana sahip olanlar hak ve hakikati görebile-
ceklerdir. Böyle bir yetkinli¤e de ancak bilgi-iman birlikteli¤iyle ulafl›labilir. 

• Önce iman edilecek fleyler bilinecek ki, sonra iman söz konusu olsun. Kur’an,
bu yüzden insanlar› varl›klar ve olaylar hakk›nda düflünmeye, araflt›rmaya ve
bilgi sahibi olmaya ça¤›rmaktad›r (bkz. Câsiye, 45/3–4). Öte yandan bilginin,
iman›n oluflmas›nda gerekli olsa da tek bafl›na yeterli olmad›¤› aç›kt›r. 

İman ve özgür seçim

• ‹man için bilginin yan› s›ra özgür bir seçim de gereklidir. Çünkü Allah ile insan
aras›nda özel bir ba¤ olan iman, bütünüyle kiflinin seçimi, kabulü ve ba¤l›l›-
¤›yla ilgilidir.

İnançlar ve sorumluluklar

• ‹nanc›m›z›n yükledi¤i görev ve sorumluluklar›n bi-
lincinde olmak ve gereklerini yerine getirmek du-

rumunday›z. E¤er böyle yapmazsak, inanc›-
m›z yaln›zca sözde kal›r ve ahlâk›m›za yans›-
maz. Bu noktada inanc›n kalbe girip tam
olarak yerleflmifl olmas›n›n önemi ortaya ç›k-
maktad›r (bkz. Hucurât, 49/14). 

• Gerçek iman sahibi olabilmek, iman›n söz
ve davran›fllarla bütünleflmesiyle mümkündür.

Bu bak›mdan Kur’an, iman ve salih amel aras›n-
daki s›k› iliflkiyi vurgular (bkz. Bürûc, 85/11; Fussilet,

41/33; Asr, 103/3).

Kur’an-› Kerim, iman bak›m›ndan hedefledi¤i mümin insan modelini aç›k ve anla-
fl›l›r biçimde tavsif etmifltir. ‹lim - iman - amel çizgisini koruyabilen ve bunu hayat
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tarz› haline getirebilen insan, örnek insand›r. Kur’an’da gerçek müminlerin temel
baz› özelliklerini dile getiren ayetlere, afla¤›daki ayetler örnek verilebilir:

Kur’an-ı Kerim’in hedeflediği insan modeli

7. Kur’an-ı Kerim’in Davranış Açısından 

Hedeflediği İnsan Modeli
Kur’an-ı Kerim doğruluk ve iyilikleri öğütler

Kur’an-› Kerim, düflüncelerimizi, duygular›m›z› ve davran›fllar›m›z› do¤ru, güzel ve
yararl› k›lacak, emir ve ö¤ütler verir. 

Onun aç›klamalar›, uyar› ve talimatlar› do¤rultusunda davran›fllar›n› flekillendiren
insan ancak Allah’›n hoflnutlu¤unu kazan›r ve gerçek mutlulu¤a erer. 

Dinimiz, özü, sözü ve davran›fl› do¤ru olan, hakikat ve erdemin temsilcisi ve ken-
disiyle çeliflmeyen insan› hedefler. Çünkü inançlar›yla davran›fllar› aras›nda uyum-
suzluk bulunan kimse, iç dünyas›nda gerçek huzura eremez ve insanlar karfl›s›nda
sayg›nl›k ve güvenilirli¤ini yitirir.

“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inan›rlar. ‹yili¤i emrederler, kö-
tülükten al›koyarlar ve hay›r ifllerinde birbiriyle yar›fl›rlar. ‹flte on-
lar dürüst ve erdemli kimselerdendir” (Âl-i ‹mrân, 3/114).

“Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah an›ld›¤› zaman kalpleri ür-
perir. O’nun âyetleri kendilerine okundu¤u zaman (bu) onlar›n ima-
n›n› art›r›r. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler” (Enfâl, 8/2).

“Müminler gerçekten kurtulufla ermifllerdir. Onlar, namazlar›nda
derin sayg› içindedirler. Onlar, faydas›z ifllerden, bofl ve anlam-
s›z sözlerden yüz çevirirler. Onlar, zekât› öderler. Onlar, iffetle-
rini korurlar” (Mü’minûn, 23/1-5).
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Davran›fl aç›s›ndan model gösterilen insan, Kur’an-› Kerim’in ifadesiyle salih amel
sahibi olan, salih insand›r ve birçok ayette övülmektedir:

Yüce kitab›m›z Kur’an-› Kerim’in birçok ayetinde iman ve salih amel birlikte an›lm›flt›r.
Çünkü inanç do¤rultusunda sergilenen davran›fl, kiflinin inanc›na ba¤l›l›¤›n› ve içtenli-
¤ini gösterir. Böyle kimseleri Allah sevgiyle kuflatacak, onlar›n gönüllerine sevgi koya-
cakt›r (bkz. Meryem, 19/96). Onlar, Allah’›n ödüllendirmesini hak eden kimselerdir:

Münafıklar
Allah, Kur’an’da münaf›klar› da inançlar›yla davran›fllar› aras›ndaki tutars›zl›ktan
dolay› yermektedir (bkz. Münâfikûn, 63/1-3). Allah, inand›¤›na uygun davranmayan
kimseyi uyarmakta, ondan inanç-davran›fl bütünlü¤ünü ve söz-davran›fl uygunlu¤u-
nu gözetmesini istemektedir.
Kur’an’›n davran›fl aç›s›ndan model olarak gösterdi¤i insan›, sevgili Peygamberi-
miz flöyle tarif eder:

“‹man edenler ve amel-i salih iflleyenler için, iyi bir hayat ve gü-
zel bir gelecek vard›r” (Ra’d, 13/29).

“‹man edip salih amel iflleyenlere gelince; onlara içinden ›rmaklar
akan cennetler vard›r. ‹flte büyük kurtulufl budur” (Bürûc, 85/11).

“Allah’a ça¤›ran, salih amel iflleyen ve ‘Gerçekten ben Müslüman-
lardan›m’ diyenden daha güzel sözlü kimdir?” (Fussilet, 41/33).
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İman, bilgi ve davranış ilişkisi
‹man ile davran›fl aras›nda karfl›l›kl› iliflki ve etkileflim vard›r. Sa¤duyulu iyi bir insan,
iman› ve davran›fllar› aras›ndaki denge ve tutarl›l›¤› korur. Davran›fl, bilgi ve iman
do¤rultusunda ortaya ç›kan bir sonuçtur. Davran›fllar› bilinçli hâle getiren ve ona
destek veren, bilgi ve imand›r. Mukaddes kitab›m›z Kur’an, kiflinin davran›fllar›n›n
arka plan›nda do¤ru bilgi ve iman›n bulunmas›n› istemektedir. 

“Kim kalbine içtenlikle iman› yerlefltirir ve içini temizler, dilini
do¤ru sözlü, nefsini huzura ermifl, huyunu, ahlâk›n› ve davran›fl-
lar›n› dosdo¤ru duruma getirirse kurtulufla ermifltir” (Ahmed, Müs-

ned, V/147).
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Ünitenin Özeti
Yüce dinimiz ‹slâm’›n temel iman esaslar›ndan biri de kitaplara inanmakt›r. Allah
(c.c.), peygamberlerine vahiy yoluyla hitap etmifltir. Allah, insanlara ilâhi bir lütuf
ve yard›m olarak peygamberleri arac›l›¤›yla vahiy göndermifltir. 

‹lâhî kitaplar; semavî kitaplar; Tevrat, Zebur, ‹ncil ve Kur’an-› Kerim’dir. Sayfalar
fleklindeki küçük hacimli suhuf ad› verilen kitaplar da vard›r. Ancak bunlar günü-
müze kadar gelememifltir. ‹lâhi kitaplar›n hepsinin de gönderilifl amac›, insanlar›
Allah’›n r›zas›n› kazanarak dünya ve ahiret hayatlar›nda huzur, güven ve mutlulu-
¤a kavuflturabilmektir. ‹lahi kitaplar insanlara hidayeti, hak ve hakikati gösteren bi-
rer k›lavuzdur. 

Kur’an-› Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e yaklafl›k 23 y›ll›k bir sürede in-
dirilmifltir. Bu durum, toplumun Kur’an’›n getirdi¤i emir ve yasaklar›, temel ilke ve
prensipleri anlamas› ve uygulamas›na büyük kolayl›klar sa¤lam›flt›r. 

Kur’an-› Kerim, Peygamberimizin rehberlik ve gözetiminde kay›t alt›na al›nm›flt›r.
Gelen vahiyler hemen yaz›ya geçirilmifl ve Peygamberimizin vefat›ndan sonra da
mushaf halinde bir araya getirilmifltir. Daha sonra ayn› mushaftan ço¤alt›larak in-
sanlara ulaflt›r›lm›flt›r. ‹lk dönemde gerçeklefltirilen bu ifllemler, Kur’an’›n geldi¤i
flekliyle korunmas›n› sa¤lam›flt›r. Bu, Kur’an’› di¤er semavî kitaplardan ay›ran en
önemli özelliktir. Zira di¤er kitaplar ilk indikleri halleriyle korunamam›fl, hatta ba¤-
l›lar› taraf›ndan tahrif edilmifllerdir.

Kur’an-› Kerim’de bilgi, iman ve davran›fl aç›s›ndan hedeflenen mümin insan mo-
delinin özellikleri belirtilir. Buna göre iman, bilgiye dayanmal› ve davran›flla des-
teklenmelidir. Yüce kitab›m›z duygu, düflünce ve davran›fllar›m›z› do¤ru, güzel ve
yararl› k›lacak ö¤ütler vermektedir. Sevgili Peygamberimizin bütün gayretleri de
özü, sözü ve davran›fl› do¤ru olan, hak ve hakikatin savunucusu ve kendisiyle çe-
liflmeyen erdemli bir insan modeli oluflturmak yönünde olmufltur. ‹nançlar›yla dav-
ran›fllar› birbirine uymayan kifli, iç dünyas›nda da gerçek huzura erememekte, Al-
lah nezdinde yerildi¤i gibi insanlar karfl›s›nda da sayg›nl›k ve güvenilirli¤ini yitir-
mektedir. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim 

1. Vahyin anlam›n› söyleyiniz.
2. ‹nsanlar vahye niçin ihtiyaç duymaktad›rlar?
3. Suhuflar ne demektir, hangi peygamberlere ne kadar gönderilmifltir?
4. Tevrat, Zebur ve ‹ncil’in benzer ve farkl› yönlerini söyleyiniz.
5. Kur’an-› Kerim ile di¤er ilâhî kitaplar aras›ndaki fark› aç›klay›n›z.
6. Kur’an-› Kerim, bilgi aç›s›ndan nas›l bir insan modeli hedeflemektedir?
7. Kur’an-› Kerim’in iman aç›s›ndan hedefledi¤i insan modeliyle ilgili bir ayet me-

ali söyleyiniz.
8. Kur’an-› Kerim’in davran›fl aç›s›ndan hedefledi¤i insan modelinin özellikleri ne-

lerdir?

Değerlendirme Soruları

1. Afla¤›daki peygamberlerden hangisine kitap gönderilmemifltir?
A) Hz. Musa B) Hz. ‹sa C) Hz. Yûnus
D) Hz. Davut E) Hz. Muhammed

2. Afla¤›dakilerden hangisi Peygamberimizin en büyük mucizesidir?
A) Hadisi flerifler B) Miraca yükselifli C) Medine’ye hicreti
D) Kur’an’› Kerim E) Ay›n yar›lmas›

3. Suhuf kavram›n›n tan›m› afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Birkaç sayfadan oluflan vahiylerdir
B) Kur’an’›n her bir sayfas›d›r
C) Hz. Musa’ya gönderilen ilâhi kitapt›r
D) Hz. Nuh’a verilen kitapt›r 
E) Kur’an’› Kerim’in di¤er bir ad›d›r 
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4. ‹lâhi kitaplar›n insanlara gönderiliflinin en temel amac› afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Allah hakk›nda bilgilendirmek
B) Nas›l dua edilece¤ini ö¤retmek
C) Evren hakk›nda bilgi vermek
D) ‹nsanlara do¤ru yolu göstermek 
E) Yarat›l›fl hak›nda bilgi vermek

5. Kur’an-› Kerim’i di¤er semavî kitaplardan ay›ran fark afla¤›dakilerden hangisidir?
A) Hz. Peygamber hayatta iken yaz›lm›fl olmas›
B) Nüshalar›n›n ço¤alt›lm›fl olmas›
C) Mushaf haline getirilmifl olmas›
D) ‹ndi¤i kavmin diliyle gelmifl olmas›
E) Vahiy yoluyla gelmifl olmas›
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Ünitede Neler Var?
1. Peygamberlik ve Peygamberlere Olan ‹htiyaç

2. Peygamberlerin Özellikleri
3. Peygamberlerin Görevleri
4. Mucize ve Keramet
5. Baz› Peygamberlerin Hayatlar›ndan Kesitler

• Hz. ‹brahim: Allah’› aray›fl
• Musa ve yol arkadafl›: Hikmet
• Hz. Eyyûb: Sab›r örne¤i
• Hz. Yusuf: Sevgi örnekleri
• Hz. Yunus: Görev ve sorumluluk bilinci
• Hz. ‹sa: Kiflili¤i ve Hz. Muhammed’i (s.a.s.) müjdelemesi

Ünite Hakkında
Bu ünitede; 
‹slâm’›n inanç esaslar›ndan biri olan peygamberlere iman konusu ifllenmektedir.
• Peygamberlere ihtiyaç vard›r.
• Allah ile insanlar aras›ndaki elçilik görevine peygamberlik denilmektedir. 
• ‹nsan, akl› ile Allah’›n varl›¤›n›, birli¤ini ve yüceli¤ini anlayabilir, ancak onun

hakk›nda peygamberlerin vahiyle bildirdi¤i bilgileri elde edemez. 
• ‹nsan, Allah’a nas›l ibadet edilece¤i ve ahiretle ilgili konularda ak›l yoluyla

do¤ru bir ç›kar›mda bulunamaz. 
• Peygamberler, do¤ru ve yararl› olan› bulma ve ay›rt etme, ilâhî buyruk ve haki-

katleri ö¤renme ve ahlâkî erdemlere ulaflma konusunda insanlara yol gösterirler. 
• Mucize; peygamberlerin, peygamberliklerini ispat etmek için Allah’›n inayetiy-

le gösterdikleri ola¤anüstü olaya mucize denir. 
• Peygamber olmayanlar›n gerçeklefltirdi¤i ola¤anüstü olaylara mucize denil-

mez.
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• Keramet; peygambere içtenlikle ba¤l› olan ve onun sünnetine harfiyyen uyan,
Allah’›n seçkin kullar›n›n gösterdi¤i ola¤anüstü hâllere kerâmet denir. 

• Kur’an-› Kerim baz› peygamberlerin hayat›ndan örnek kesitler sunmufl ve onla-
r›n özelliklerinden birini öne ç›kartm›flt›r. 

• Bu ünitede örnek olarak, Hz. ‹brahim’in Allah’› aray›fl›, 

• Hz. Musa’n›n yol arkadafl› ve hikmetli olaylar›, 

• Hz. Eyyûb’un hastal›k karfl›s›ndaki sabr›, 

• Yusuf k›ssas›ndaki sevgi örnekleri, 

• Yunus peygamberin görev ve sorumluluk bilinci ve 

• Hz. ‹sa’n›n kiflili¤i ile son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.)’in gelece¤ini
müjdelemesi üzerinde durulmaktad›r.

Öğrenme Hedefleri
Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z beklenmektedir:

1. Peygamberlik görevinin ne oldu¤unu aç›klama.

2. ‹nsanlar›n peygamberlere olan ihtiyaçlar›n› kavrama.

3. Peygamberlerin özelliklerini aç›klama.

4. Peygamberlerin görevlerini söyleme. 

5. Mucize ve kerametin tan›mlar›n› söyleme.

6. Kur’an’da geçen peygamberlerin hangi özellikleriyle tan›nd›¤›n› aç›klama.

Üniteyi Çalışırken
Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünitenin bafl›nda verilen ö¤renme hedeflerine ulafl›p - ulaflmad›¤›n›z› düflününü-
nüz. Ulaflamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› yeniden okuyunuz.

2. Üniteyle ilgili araflt›rma ve inceleme etkinliklerini gerçeklefltiriniz.

3. Üniteyi ö¤renmek için sadece ders kitab›yla yetinmeyiniz. Kitab›n sonundaki
kaynakçadan ulaflabildiklerinizi inceleyiniz.
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1. Peygamberlik ve Peygamberlere Olan İhtiyaç

Peygamberlere iman

• Mukaddes dinimiz ‹slâm’daki temel iman esaslar›ndan biri de peygamberlere
imand›r. 

• Bu iman esas›, Allah’›n insanlar aras›ndan peygamber olarak seçti¤i kimseleri
tasdiki ve onlar›n Allah’tan ald›¤› ve aktard›¤› bütün bilgilerin do¤ru ve gerçek
oldu¤unu onaylamay› gerektirir. 

• Allah Teâlâ Kur’an-› Kerim’de, aralar›nda hiçbir ay›-
r›m yapmadan bütün peygamberlere inan›l-
mas› gerekti¤ini belirtmifltir. 

• Peygamberlerin bir k›sm›na inan›p, bir
k›sm›na inanmamay›, inkârc›l›k say-
m›flt›r (bkz. Bakara, 2/285; Nisâ,

4/150-151).

Peygambere iman ve anlamı

• Peygamber, elçi, haber getiren an-
lam›nda Farsça bir sözcüktür. Al-
lah’›n (c.c.) insanlar aras›ndan seçti¤i
ve vahiy yoluyla emir ve yasaklar›n› in-
sanlara iletmek üzere görevlendirdi¤i kimse-
lere denir. Arapçada peygamberin karfl›l›¤› ola-
rak, elçi, gönderilmifl anlam›nda resul ve haber veren anla-
m›nda nebi sözcükleri kullan›l›r. 

• Resul: Yeni bir kitap ve yeni bir din ile insanlara gönderilen peygambere denir. 

• Risâlet ve nübüvvet: Peygamberlik anlam›na gelir. 

• Peygamberlik, Allah ile insanlar aras›ndaki elçilik görevinin ad›d›r. Peygamber-
lik, insan›n çal›flmas› ve gayretiyle elde edilemez, Allah vergisidir. 

• O, insanlar›n aras›ndan kendi istedi¤ini peygamber olarak seçer. 

      



• O, peygamberleri içinde yaflad›klar› toplumdan seçer. 

• Bu durum, vahyin anlafl›lmas›nda ve kabul görmesinde kolayl›k sa¤lam›flt›r:
“Bu, Allah’›n lütfudur. Onu diledi¤ine verir” (Cum’â, 62/4).

• ‹nsanl›k tarihi boyunca Allah insan›, desteksiz ve rehbersiz biçimde yaln›z b›-
rakmam›fl ve her toplulu¤a mutlaka bir peygamber göndermifltir: “Her toplumun
bir peygamberi vard›r” (Yûnus, 10/47; Nahl, 16/63). 

İnsan aklı ve peygamberler

• ‹nsan, akl› ile Allah’›n varl›¤›n›, birli¤ini ve yüceli¤ini anlayabilir, ancak onun
hakk›nda peygamberlerin vahiyle getirdi¤i bilgileri elde edemez. 

• Allah Teâlâ, gönderdi¤i bütün ilâhî kitaplarda insanlara kendi varl›¤›, s›fatlar›
ve fiilleri konusunda bilgi vermifl, kendini tan›tm›flt›r.

• Kur’an-› Kerim’de de bu konuda yeterli bilgiler verilmifl ve Allah’a nas›l iman et-
mek gerekti¤i konusunda yol gösterilmifltir. 

• Allah’a nas›l ibadet edilece¤i ve ahiretle ilgili konularda insan ak›l yoluyla do¤-
ru bir ç›kar›mda bulunamaz. Özellikle bu kabil konularda insan, peygamberin
bilgilendirmesine ve k›lavuzlu¤una ihtiyaç duyar. 

İnsanın sorumluluğu

• ‹nsan, iman, düflünce, söz ve davran›fllar›ndan sorumludur. 

• ‹nsan, Allah kat›nda bunlar›n hangisinin do¤ru ve sevap kazand›r›c›, hangisi-

“…Hiçbir topluluk yoktur ki, içlerinden bir uyar›c› gelip geçmifl
olmas›n” (Fât›r, 35/24). Peygamberlik, Hz. Muhammed (s.a.s.) ile
sona ermifltir: “Muhammed ... Allah’›n resulü ve peygamberlerin
sonuncusudur” (Ahzâb, 33/40).
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nin yanl›fl ve cezay› gerektirici oldu¤unu ancak peygamberden ö¤renebilir.
Helal ve haram›, farz ve vacibi, tevhidi ve küfrü insanlara peygamber ö¤retir.

Peygamberlerin görevi

• Peygamberler, do¤ru ve yararl› olan› bulma ve ay›rt etme, ahlâkî erdemlere
ulaflma konusunda insana yol gösterir. Bu sayede insan, Allah’›n hoflnutlu¤unu
kazanarak dünya ve ahiret kurtulufluna ve mutlulu¤una erer. 

• Peygamberler, getirdi¤i emir, yasak, tavsiye ve aç›klamalarla insanlar›n nefsî
istek ve arzular›na, kötü çevre, fasit kültür ve köhne geleneklerin bask›s›na ye-
nik düflmelerine; hakikat karfl›s›nda duyars›z kalmalar›na engel olmaya çal›fl›r.

• Peygamberlerin müjdeleyicilik ve uyar›c›l›k görevi vard›r. Onlar, toplumlar›n›
her konuda uyar›rlar, gelebilecek her türlü ilâhî, semavi ve dünyevi tehlikeyi ön-
ceden haber verirler:

Peygamberler medeniyet rehberleridir

• Peygamberler, ayn› zamanda insanl›¤›n medeniyet rehberleridir. Manevî alan-
da oldu¤u gibi, maddî alanda da insanl›¤a önderlik etmifllerdir. 

• Yeryüzünde insan›n bütün yönlerini hesaba katan medenî ad›mlar, onlar›n ge-
tirdi¤i kutlu bilgiler sayesinde at›labilmifltir. 

• Onlar, getirdikleri ahlâkî ilkelerle medeniyetlere yön vermifller; ziraat, sanat, tica-
ret gibi mesleklerle u¤raflarak hayat›n maddî yönüne iliflkin örnekler sunmufllard›r. 

“Müjdeleyiciler ve uyar›c›lar olarak peygamberler gönderdik ki,
peygamberlerden sonra, insanlar›n Allah’a karfl› bir bahaneleri
kalmas›n…” (Nisâ, 4/165).
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• Toplumlar›n sa¤l›kl› ve dengeli bir biçimde kültür, teknik ve medeniyet olufltur-
malar›nda peygamberlerin rolüne tarih defalarca tan›kl›k etmifltir. 

2. Peygamberlerin Özellikleri

• Kur’an-› Kerim, peygamberlerin befler olduklar›n› vurgular. Onlar›n da birer in-
san oldu¤unu, insan olma bak›m›ndan di¤er insanlarla eflit olduklar›n› belirtir. 

•  Onlar da oturur, kalkar, gezer, çal›fl›r, yer, içer, ev-
lenir, çocuk sahibi olur, hastalan›r ve ölürler. 

•  Allah karfl›s›nda her insan gibi yükümlülük
ve sorumluluklar› vard›r. Onlar, Allah’›n in-
sanlar içinden seçti¤i, vahyine muhatap
k›ld›¤› müstesna insanlard›r. 

•  Bu yönden di¤er insanlardan farkl› bir
konuma yükseltilmifller, özel niteliklerle
donat›larak seçkin ve örnek olmufllard›r.

Bu konum, onlarda birtak›m ay›r›c› özellik-
lerin bulunmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. 

Peygamberlerin s›fatlar› olarak de¤erlendirilen
bu özellikler flunlard›r:

Sıdk

• S›dk, do¤ru olmak demektir. Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biridir. 

Tevrat Zebur ‹ncil Kur’an

‹lâhi Kitaplar

S›dk Emanet ‹smet Fetanet Tebli¤

Peygamberlerin Özellikleri

Allah’›n Zati S›fatlar›
1. Vücûd 
2. K›dem 
3. Bekâ 
4. Muhalefetün li’l-havâdis 
5. K›yam Binefsihî 
6. Vahdaniyyet 

Allah’›n Sübuti S›fatlar›
1. Hayat
2. ‹lim 
3. ‹rade 
4. Kudret 
5. Semî‘ (‹flitme) 
6. Basar (Görme) 
7. Kelâm
8. Tekvin
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• Peygamberlerin her biri do¤ru sözlü insanlard›r. Onlar, özü sözü do¤ru olan
dürüst insanlard›r (bkz. Meryem, 19/41, 54–58). 

• Onlar peygamber olmadan önce de sonra da asla yalan söylememifller ve
kendi toplumlar›nda do¤ru sözlü olufllar›yla tan›nm›fllard›r. Çevresindeki insan-
lar, hiçbir peygambere: “Sen daha önce yalan söylerdin” diyememifltir. 

• Peygamberler, Allah’›n bildirdi¤i emir ve yasaklar› do¤ru olarak, oldu¤u gibi
insanlara haber vermifllerdir. 

• Peygamberler, getirdikleri ahlâkî ilkeleri kendi hayatlar›nda somutlaflt›rarak ör-
nek olmufllard›r. 

• Söz ve davran›fl, insanlarla iliflkiler, komfluluk, dostluk, arkadafll›k, al›fl-verifl vb.
her konuda do¤ruluktan ayr›lmam›fllar ve güven kazanm›fllard›r.

Emanet

• Güvenilir olmak demektir. Peygamberler, emin ve güvenilir kiflilerdir. 

• Onlar emanete hiyanet etmezler (bkz. Âl-i ‹mrân, 3/161). Onlar, güvenilir insan-
lardan seçilir, peygamberler de ça¤r›lar›nda güvenilir bir kifli olma özelliklerini
öne ç›kar›rlard› (bkz. fiu’arâ, 26/107, 125, 143, 162, 178). 

• Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) peygamber olmadan önce de
toplumun en güvenilir kiflisi oldu¤u için çevresindekiler ona Emin (Güvenilir) ad›-
n› vermifllerdi.
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İsmet

• ‹smet, günah ifllememek, günahtan korunmufl olmak demektir. 

• Peygamberler, hayatlar›n›n hiçbir döneminde flirk ve küfür say›lan bir günaha
düflmedikleri gibi, gizli ve aç›k olarak kasten hiçbir günah ifllememifllerdir. 

• Onlar›n bazen zelle denilen tutumlar› olmufltur. 

• Günah kapsam›nda olmay›p, zelle ad› verilen bu küçük hatalar, Allah’›n uya-
r›s›yla derhal düzeltilmifltir. 

• Onlar, her yönden örnek al›nan kimseler olduklar› için, bu konumlar›n› sarsa-
cak davran›fllardan uzak durmufllard›r. 

• Onlar, ald›klar› vahiy emanetini insalara ulaflt›rma konusunda Allah taraf›ndan
korunmufllard›r.

Fetânet

• Fetânet, ak›ll› ve zeki olmak demektir. 

• Peygamberler, ak›ll›, zeki, alg›s› ve sezgisi güçlü, sa¤duyulu insanlard›r. 

• Onlar bu özellikleriyle insanlar› ikna edip kendilerine inand›rm›fllar ve toplum-
lar›n› karanl›ktan ayd›nl›¤a ç›karm›fllard›r. 

• Üstün, de¤erli ve oldukça zor ve a¤›r sorumlulu¤u olan peygamberlik görevini
ancak bu yetene¤e sahip insanlar hakk›yla yerine getirebilir.

• Kur’an’da, bütün peygamberlerin ak›ll› ve zeki oldu¤una iflaret eden ayetler
vard›r (bkz. Enbiyâ, 21/51).

Tebliğ

• Tebli¤, bildirmek, iletmek demektir. 

• Tebli¤, peygamberlerin temel görevidir. 

• Onlar, Allah’tan ald›klar› emir ve yasaklar›, helal ve haramlar› eksiksiz olarak
toplumlar›na iletmifllerdir: “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebli¤ et.
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E¤er bunu yapmazsan O’nun verdi¤i peygamberlik görevini yerine getirmemifl
olursun” (Mâide, 5/67). Kur’an-› Kerim, bütün peygamberleri tebli¤ci olarak nitelen-
dirmektedir (bkz. Nahl, 16/82; Nûr, 24/54).

3. Peygamberlerin Görevleri

Peygamberlerin görevi, Allah’tan ald›klar› vahyi oldu¤u gibi insanlara ulaflt›rmak-
t›r (Tebli¤). Bunu yaparken, ilahi vahyi sadece sözle aç›klamakla kalmazlar, uygu-
lamalar›yla da örnek olurlar. ‹nsanlar› uyarma (inzar) ve müjdeleme de tebli¤ gö-
revinin içindedir.

Allah Teâlâ, insanlara rahmet, lütuf ve ihsan›n›n bir gere¤i olarak kendi içlerinden
birilerini peygamber olarak görevlendirmifltir. Onlar›n görevleri, insan› Allah’a da-
vet etmek, kötülüklerden sak›nd›rmak, iyi ve güzel olan fleylere ça¤›rmakt›r. Pey-
gamberler, insan›n gerek bireysel gerekse toplumsal boyutta, tökezlemeden, buh-
ran ve bunal›mlara düflmeden yaflamas›n› sa¤layan hidayet ilkelerini göstermifller-
dir. 

Peygamberlerin bafll›ca görev ve sorumluluklar› flöyle özetlenebilir:

• Davet: Onlar›n temel görevi insanlar› tevhit inanc›na, her türlü flirkten ar›narak
bir tek Allah’a inanmaya ve sadece O’na kulluk etmeye ça¤›rmakt›r. Bunu, ahi-
rete iman ça¤r›s› izlemektedir. Çünkü bu iki temel esasa inanmak, toplumdaki
ahlâkî çöküflün de önünü alacakt›r. Di¤er iman esaslar›na ça¤›rmak da dave-
tin özünde yer almaktad›r.

• ‹nzar: ‹nsanl›k tarihinde hiçbir toplum Allah taraf›ndan uyar›s›z b›rak›lmam›fl ve bu
uyar› görevi peygamberler taraf›ndan yerine getirilmifltir. Bütün peygamberler,
toplumlar›n› öncelikle ebedi hayatta karfl›laflacaklar› tehlikeler konusunda uyarma
görevini yerine getirmifllerdir. Peygamberler, durumlar›n› düzeltmedikleri takdirde
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karfl›laflabilecekleri dünyevi ve uhrevi tehlikeleri haber vererek toplumlar›n› ikaz et-
mifllerdir. Kur’an-› Kerim’de Peygamberimize seslenilerek: “Kalk ve uyar” (Müddes-

sir, 74/2) denilmifltir. Kur’an-› Kerim, peygamberlerin uyar›c›l›k görevini, onlar›n ne-
zîr, uyar›c›, korkutucu, dikkat çekici olufllar›yla belirtir (A’râf, 7/184; Hûd, 11/12).

Peygamberimizle ilgili olarak bir ayette flöyle denir: “...O, fliddetli bir azap kar-
fl›s›nda sizin için ancak bir uyar›c›d›r” (Sebe’, 34/46).

• Beyan: Peygamberler, getirdikleri dinin esaslar›n› aç›klam›fllard›r. Onlar, vahyi
tafl›yan sözlerdeki kapal› yönleri ve dinî hükümleri beyan etmifl ve uygulan›fl bi-
çimini göstermifllerdir. Örne¤in Kur’an’da geçen Salât, Zekât, Hac gibi kav-
ramlardaki kapal› yönler sevgili Peygamberimizin söz ve uygulamalar›yla aç›k-
l›¤a kavuflturulmufltur. Böylece Kur’an’› hayata geçirebilmenin somut modeli
Sünnet vücut bulmufltur.

• Müjdeler verme: Peygamberler, ça¤r›s›na uyan, inan›p güzel ifller yapan, uyar›lar›-
n› dikkate al›p kendine çeki-düzen veren kimseleri, Allah’›n r›zas›, dünya ve ahiret
mutlulu¤uyla müjdelemifllerdir. ‹nsanlar› do¤ru, iyi ve yararl› olana teflvik etme, be-
nimsetme, sevdirme, sahiplendirme ve özgüven kazand›rma konusunda bu müjde-
lemenin önemli katk›s› olmufltur. 

“(O peygamberleri) apaç›k belgeler ve kitaplarla gönderdik. ‹n-
sanlara kendilerine indirileni aç›klaman ve onlar›n da düflünme-
leri için sana bu Kur’an’› indirdik” (Nahl, 16/44).

“Ben size Rabbimin vahyettiklerini tebli¤ ediyorum ve size ö¤üt
veriyorum. Sizin bilmedi¤iniz fleyleri de Allah taraf›ndan gelen
vahiy ile biliyorum” (A’râf, 7/62). 
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• Onlar görevlerini baflar›l› bir biçimde yerine
getirerek insanlar›n gönüllerini kazanm›fl-
lar ve onlar› kendi saflar›na çekebil-
mifllerdir. Kur’an-› Kerim, onlar›n her
birini beflîr, mübeflflir, müjdeleyici
olarak nitelendirmifltir. Onlar›n uya-
r›c›l›k ve müjdeleyicilik görevlerini
birlikte anarak bu konuda dengeli
davranman›n gere¤ini ortaya koy-
mufltur (bkz. A’râf, 7/188; Ahzâb,

33/45).

4. Mucize ve Keramet

Peygamberlik ve delilleri

Peygamberli¤in ispat edilmesi, içinde hiçbir flüpheye yer b›rakmayan kesin bir de-
lil gösterilmesiyle mümkündür. Bu kesin delil de iki flekilde olabilir: 

• Birincisi duyu organlar›yla gözlenebilen Mucize’dir. Bu, peygamberin döne-
minde yaflayan insanlar için söz konusudur. 
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• Di¤eri, kesin bilgi ifade eden mütevâtir haber yoluyla ortaya konulan Muci-
ze’dir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in en büyük Mucizesi Kur’an-›
Kerim mütevâtir haberle bize ulaflm›flt›r.

Mucize

• Mucize, ola¤anüstü fley, âciz b›rakan, karfl› konulmaz gibi anlamlara gelir. 

• Peygamberin peygamberli¤ini ispat etmek için Allah’›n lütfuyla ortaya koydu-
¤u, insanlar›n bir benzerini yapmaya güç yetiremedi¤i ola¤anüstü olaya Mu-
cize denir. 

• Peygamberler, insanlara peygamber oldu¤unu kan›tlamak için Allah’›n yard›-
m›yla gösterdi¤i mucizeleri, birer peygamberlik belgesi olarak sunmufllard›r. 

• Bunun için insanlar içinden yaln›zca peygamberler mucize gösterebilirler. 

• Mucize, Allah’›n yaratmas›yla gerçekleflir. Peygamber arac›l›¤›yla gösterildi¤i
için buna ‘peygamberin mucizesi’ ad› verilmifltir. Kur’an’da Hz. ‹brahim, Hz.
Salih, Hz. Yakup, Hz. Musa, Hz. Süleyman ve Hz. ‹sa’n›n mûcizeleri anlat›l›r.

Keramet

Peygambere harfiyyen ba¤l› olan ve onun sünetine titizlikle uyan, böylece Allah’›n
dostlar› aras›na girebilen kimselerin Allah’›n yard›m›yla gösterdikleri ola¤anüstü
hâllere Keramet ad› verilmektedir. Bu nitelikleri tafl›mayan insanlar›n ortaya koy-
duklar› ola¤anüstü görünümlü olaylara Keramet denmez.
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5. Bazı Peygamberlerin Hayatlarından Kesitler

Hz. İbrahim: Allah’ı arayış

‹brahim peygamber çocukluk yafl›nda bile, babas›n›n ve etraf›ndaki insanlar›n
kendi yapt›klar› tafltan putlara niçin tapt›klar›na anlam veremiyordu. Gördü¤ü her
defas›nda, 'Bu tafl›n bize üstünlü¤ü ne olabilir?' diye içinden geçiriyor ve çocuk
akl›yla putlara tap›nan bu koca insanlar›n hâlini tuhaf buluyordu. 

Yafl› büyüdükçe onlar›n tanr›l›¤› konusundaki kuflkular› da ç›¤ gibi büyüyordu.
Gençlik ça¤›n›n sonlar›na do¤ru, kafas›ndaki sorular daha da artmaya bafllam›fl-
t›: 'Tafl bunlar, ad› üstünde tafl. Cans›z, dilsiz, sa¤›r, kör ve kat›. Nas›l bir ifl bu?

Yontuyorsun, tanr›lafl›yor. ‹lâh! Bu, ‹lâh olamaz, o, baflka biri olmal›. Tafla topra-
¤a, a¤aca, bize ve evrendeki hiçbir varl›¤a benzemeyen biri.'

‹brahim’in (a.s.), tanr› konusundaki sorular›n›n gerçek cevab›n› bulmas›n›n art›k za-
man› gelmiflti. Hatta cevab›n› bulmufl ve meseleyi flöyle bir misalle toplumuna an-
latma yolunu seçmiflti. Gecenin karanl›¤› bast›rd›¤› bir s›rada bafl›n› kald›r›p gök-
yüzüne bakt›, sonu bir türlü bulunamayan âdeta karanl›k bir deniz ve karanl›¤› de-
lercesine yan›p sönen y›ld›zlar. Onlar›n aras›ndan parlak irice bir y›ld›z dikkatini
çekti. '‹flte onu buldum’ diye ba¤›rd›.

Gö¤ün derinliklerinde parl›yor. Üstelik tafllar gibi ›fl›ks›z ve donuk bir fley de¤il. Ifl›l
›fl›l! Sonunda buldum onu.' Sevinçle, bak›yordu y›ld›za. Gözlerini ondan ay›ram›-
yordu. 

Ama ne çare, gün ›fl›rken y›ld›z kaybolmufl ve yüre¤ine bir s›k›nt› çökmüfltü. 

‹brahim, 'Öyleyse y›ld›z benim tanr›m olamaz. 

Beni b›rak›p giden, kaybolan bir y›ld›z, asla benim tanr›m olamaz.'

Hz. ‹brahim, gerçek ilâh› aray›p bulma konusunda kararl›yd›. Ona kavuflaca¤›na
bütün kalbiyle inan›yordu. Da¤larda, denizlerde, göklerde hep onu ar›yordu. Yine
bir gün akflamüzeri umutsuz ve kederli bir flekilde düflüncelere dalm›flken, dolunay
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hâlindeyken ay› görmüfltü. Hem gördü¤ü y›ld›zdan daha büyük, hem de daha par-
lak, ›fl›l ›fl›l... '‹flte buldum onu! Daha önce nas›l da görememiflim. ‹flte geceyi ayd›n-
latan bir kandil, eriflilmez güzelli¤e sahip bir varl›k...' Sevinci yine k›sa sürmüfltü. 

Ay kaybolmaya yüz tutarken, ‹brahim için yeni bir aray›fl süreci bafllam›flt› bile. ‹b-
rahim, onun da ilah olamayaca¤›n› anlam›flt›. Bu flekilde Allah’›n kendine yol gös-
terdi¤i için çok sevinçliydi, yanl›fl bir düflünceye tak›l›p kalmad›¤› için O’na son-
suz flükürler ediyordu.

Bu aray›fl sürerken bir gün de günefl dikkatini çekmiflti. 'Ifl›¤›n ve ›s›n›n sahibi.
‘Bana, yeryüzüne ve üzerindeki her fleye can veren, ekinleri, sebzeleri, meyveleri
bitiren, dünyay› ayd›nlatan tanr›m bu olabilir mi?' diye düflündü. Bozk›ra, da¤lara,
ovalara bakt›. 

Gözünü çevirdi¤i her yerde onun ›fl›¤›n› gördü, ›s›s›n› hissetti. Ne yaz›k ki, günefl
de günlük görevini yerine getirdi ve ufukta kaybolup gitti. Yine aray›fl› devam
edecekti. 'Yüce Rabbim, günefl de de¤il. Peki, sen kimsin? Neredesin? Asla kay-
bolan ve batan olamazs›n sen. Sen hiç batmayan, yitmeyensin. Beni, ailemi, dün-

yay› ve her fleyi yaratans›n sen. Her fleye gücü
yetensin sen. Seni göremiyorum, ama her yer-
de sen vars›n... Varl›¤›n bütün benli¤imi
sar›yor.’

Hz. ‹brahim (a.s.) karmakar›fl›k durumdaki
düflüncelerini netlefltirmifl, tüm sorular›n gerçek
cevab›n› bulmufltu. Onun varl›¤›n› yüre¤inin
derinliklerinde duyarak, bunun için ona son-
suz flükürlerde bulunmufltu. Gözyafllar› içinde
ona yakarm›fl, âlemlerin Rabbinin huzurunda
doyumsuz mutlulu¤a eriflmiflti. 

Toplumunun yanl›fl bir ilâh inanc›na sahip ol-
du¤u konusundaki kayg› ve kuflkular›nda hak-
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l› ç›km›flt›. Gönül huzuru içinde evine döndü ve bu mutlulu¤u herkesle paylaflman›n
planlar›n› yapmaya bafllad› (bkz. En’âm, 6/74–78). ‹brahim, bu aray›fl›n› halk›na ses-
lendi¤i flu sözleriyle sonuçland›rd›:

Hz. Musa ve yol arkadaşı: Hikmet

‹srailo¤ullar›n›n Hz. Musa’ya karfl› bitmez tükenmez isyan hareketleri art›k onu iyi-
ce bunaltmaya bafllam›flt›. Bir gün yan›ndaki genç arkadafl›na seyahat etmek iste-
di¤ini söyledi:

–Ben iki denizin birleflti¤i yere var›ncaya kadar durmayaca¤›m, ya da uzun za-
man gidece¤im.

Böyle bir seyahat düflüncesi amaçs›z de¤ildi, tabii ki. Önemli gördü¤ü bir nede-
ni ve hikmeti vard›. O, birtak›m olaylar›n arkas›ndaki hikmet perdelerini aralamak
istiyordu. Musa, bunu Rabbinden dilemifl ve O da bu geziye izin vermiflti. Onlar,
yiyecek olarak yanlar›na bir bal›k alarak yola koyuldular. ‹ki denizin birleflti¤i ye-
re, vard›klar› zaman bal›klar›n› burada unuttular ve yollar›na devam ettiler. Musa,
genç arkadafl›na:

–Az›¤›m›z› ç›kar. Bu yolculu¤umuz bizi yorgun düflürdü, dedi. O da:

–Gördün mü ifli! Kayal›¤a vard›¤›m›zda bal›¤› orada unutmuflum. Do¤rusu onu sa-
na söylemeyi bana fleytan unutturdu, dedi.

Arkadafl› asl›nda bal›¤›n denize do¤ru ak›p gitti¤ini görmüfltü. Ancak oldukça il-
ginç buldu¤u bu durumu Musa’ya haber vermeyi unutmufltu. Oysa Musa’n›n ara-

“Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri
yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koflanlardan de¤ilim”
(En’âm, 6/79).
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d›¤› tam böyle garip bir olayd›. Çünkü kendisini hikmet denizinde yüzdürecek ki-
fliyi bulmaya böyle bir olay yard›mc› olacakt›. Bunun için o, arkadafl›na k›zmak
yerine sevincini ifade ederek:

–‹stedi¤imiz de zaten bu idi.

Olanca yorgunluklar›na ra¤men dinlenmeden izlerini takip ederek geldikleri yere
geri döndüler. Bu sefer kayal›kta, kendisine rahmet verilmifl ve ilim ö¤retilmifl olan
Allah’›n sevgili kullar›ndan birini buldular. Bu kimsenin H›z›r oldu¤u söylenir. Mu-
sa, sonunda arad›¤›n› bulmufl ve hemen sorusunu sormufltu:

–Sana ö¤retilen bilgilerden bana, do¤ruya iletici bir bilgi ö¤retmen için peflinden
gelebilir miyim? Adam flöyle dedi:

–Sen, do¤rusu benimle birlikte olmaya, yapt›klar›ma dayanamazs›n. ‹ç yüzünü
kavrayamad›¤›n bir fleye nas›l sabredebilirsin? Musa:

–‹nflaallah sab›rl› oldu¤umu göreceksin. Yapt›¤›n hiçbir iflte sana karfl› gelmeyece-
¤im. Adam:

–E¤er bana uyacaksan, sana anlatmad›kça yapt›¤›m hiçbir fley hakk›nda bana
soru sormayacaks›n.

Musa ile adam/H›z›r aras›ndaki anlaflma tamamd›. Birlikte yola koyuldular ve so-
nunda bir gemiye bindiler. Adam, bindikleri gemiyi deliverdi. Musa:

–Sen gemiyi, içindekileri bo¤mak için mi deldin? fiafl›lacak bir ifl yapt›n do¤rusu!
Adam:

–Benim yapt›¤›m ifllere dayanamazs›n demedim mi sana? Musa: 

–Unuttu¤um için bana ç›k›flma, gücümün yetmedi¤i fleyden beni sorumlu tutma! Yi-
ne yola koyuldular. Giderken yolda bir erkek çocukla karfl›laflt›lar. Adam çocu¤u
hemen öldürüverdi. Musa:

–Bir cana karfl›l›k olmadan suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir ifl yap-
t›n! Adam:
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–Ben sana yapt›¤›m ifllere dayanamazs›n, demedim mi? Musa: 

–E¤er bundan sonra sana yapt›klar›n hakk›nda bir fley sorarsam, art›k benimle ar-
kadafll›k etme. Bu son özür dileyiflim. 

Yine yola koyuldular. Yolculu¤un sonunda bir kasabaya vard›lar, onlardan yiye-
cek istediler. Halk onlar› misafir etmek istemedi. Derken orada y›k›lmaya yüz tut-
mufl bir duvar gördüler. Adam hemen bu duvar› do¤rultup sa¤lamlaflt›rd›. Musa:

–‹steseydin yapt›¤›n bu ifl için bir ücret alabilirdin, dedi. Adam:

–‹flte bu, birbirimizden ayr›lmam›z› gerektiren bir durumdur, flimdi sana sabrede-
medi¤in fleylerin içyüzünü anlataca¤›m, dedi:

–O gemi, denizci birtak›m yoksul kimselere aitti. Onu ar›zal› hâle getirmek istedim.
Çünkü pefllerinde her sa¤lam gemiyi zorla ele geçiren bir kral vard›.

–Çocu¤a gelince, anas› babas› inanm›fl kimselerdi. Çocu¤un onlar› azg›nl›¤a ve
inançs›zl›¤a sürüklemesinden korkmufltuk. Rablerinin onlara, ondan daha hay›rl› ve
merhametli bir çocuk vermesini diledik.

–Duvar ise, flehirdeki iki yetim çocu¤a aitti. Alt›nda onlar›n bir hazinesi vard›. Ba-
balar› da iyi bir insand›. Rabbin onlar›n erginlik ça¤›na ulaflmalar›n› ve Rabbin-
den bir rahmet olarak hazinelerini ç›karmalar›n› istedi. 

Ben bunlar› kendili¤imden yapmad›m. ‹flte senin sabredemedi¤in ifllerin içyüzü bu-
dur (bkz. Kehf, 18/60–82). 

Hz. Musa hikmetler deryas›ndaki bu k›sa yolculu¤unda, her olay›n ilâhî takdire
dayal› birer gerçek yönünün bulundu¤u tecrübeyle ö¤renmifl olarak halk›na dön-
müfltü.
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Hz. Eyyûb: Sabır örneği

Allah, Kur’an’da Eyyûb peygamberi sab›rl› bir kul olarak tan›t›r ve bu yönüyle de

onu insanlara örnek gösterir: “… Gerçekten Eyyûb’u sab›rl› bir kimse olarak bul-

duk. O ne güzel bir kuldu! O Allah’a çok yönelen bir kifliydi” (Sâd, 38/44). 

O, her türlü s›k›nt›ya katlan›r, bafl›na gelen her fleye sabreder, hiçbir zaman flikâ-

yette bulunmazd›.

Eyyûb an›l›nca ilk akla gelen onun hastal›¤› ve sabr›yd›. Bütün s›k›nt›lar›n› peygam-

berlik y›llar›nda yaflam›flt›. Kur’an, onun hastal›¤a tutuluflunu ve gösterdi¤i sabr›

flöyle anlat›r: “Eyyûb’u da hat›rla. Hani o Rabbine: ‘Ben gerçekten hastal›¤a u¤-

rad›m. Sen ise, merhametlilerin en merhametlisisin’ diye niyazda bulunmufltu” (En-

biyâ, 21/83). 

O, yakaland›¤› hastal›¤› çok a¤›r bir biçimde çekiyordu. Kur’an’da anlat›lmak is-

tenen Eyyûb’un hangi hastal›¤a nas›l tutuldu¤u de¤ildi. Onun gösterdi¤i sabr›yd›

öne ç›kart›lan. Onun hastal›¤›na iliflkin çirkin ve abart›l› anlat›lanlar›n da gerçek

d›fl› oldu¤unu burada belirtmek gerek.

Eyyûb, hastal›¤›ndan kurtulmak için Allah’a yönelmifl, kurtuluflu yaln›zca O’ndan

dilemifl, O da onun duas›n› kabul etmiflti: “Biz de onun duas›n› kabul etmifl, ken-

disinde dert nam›na ne varsa gidermifltik” (Enbiyâ, 21/84).

Kur’an’da Eyyûb’un hastal›ktan nas›l kurtuldu¤u flöyle anlat›l›r: “Biz de ona ‘aya-

¤›n› yere vur! ‹flte y›kanacak ve içilecek so¤uk bir su’ dedik. Eyyûb y›kand› ve so-

¤uk suyu içti ve iyileflti. O, sa¤l›¤›yla birlikte, ailesine ve büyük bir servete de ka-

vuflmufltu: “Biz ona taraf›m›zdan bir rahmet ve ak›l sahiplerine bir ö¤üt olsun diye

ailesini ve sahip oldu¤u fleylerin bir o kadar›n› daha verdik” (Sâd, 38/42-43).

Eyyûb, iman ve sabr›n›n karfl›l›¤›n› görmüfl ve kurtulufla ermiflti. O, s›nav›n› kazan-

m›fl ve müjdesini alm›flt›; Allah sabredenlerle beraberdi (bkz. Bakara, 2/153–154).
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Hz. Yusuf: Sevgi örnekleri 

Kur’an’da müstakil bir surede Yusuf Peygamberin
hayat öyküsü çok yönlü olarak anlat›l›r ve bu-
nu k›ssalar›n en güzeli olarak nitelendirilir
(bkz. Yûsuf, 12/3). Bunlar aras›nda, evlat
sevgisi ve kardefl sevgisine iliflkin sev-
gi örnekleri dikkatimizi çeker. Evlat
sevgisi denilince, ilk anda Yusuf’un
babas› Yakup akla gelir. Onun sevgi-
li o¤lu Yusuf’a olan düflkünlü¤ü dillere
destand›r. Yakup Peygamberin on iki
o¤lu vard›. Bunlardan son ikisi, Yusuf ve
öz kardefli Bünyamin idi. 

Onun s›nav›, evlat ac›s› ve evlat ihaneti konular›n-
da yap›lm›flt›. Yusuf’unun hasretiyle tutuflmufl, a¤lamaktan göz-
lerine ak inmiflti. Hüznünü gizleyip içine gömmüfl, kimseye ‘derdim fludur’ de-
memifl, yak›nmas›n› sadece Allah’a iletmifl, yakar›fl›n› tek O’na yapm›flt›. O, ev-
lad›na kavuflaca¤›na olan ümidini bir an bile kaybetmemifl, sab›rla, ümitle bek-
lemiflti. Ve sonunda sevgili o¤luna kavuflmufltu.

• Sab›r, niçin en etkili duad›r?

• Eyyûb’un hastal›¤›yla ilgili halk aras›nda anlat›lanlar nelerdir, bun-
lar›n do¤ru olamayaca¤›n› de¤erlendiriniz. 
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?Hz. Yusuf rüyas›nda ne görmüfltü, babas›n›n yorumu ve tavsiyesi ney-
di? Kur’an’dan bulup okuyunuz.

          



Hz. Yakup’un Yusuf’a olan sevgisi, kardefllerini afl›r› bir k›skançl›¤a itmiflti. Hem
de ona öldürme planlar› yapacak kadar. O, ölünce babalar›n›n bütün sevgisinin
kendilerine kalaca¤›n› düflünüyorlard›. 

Yakup, o¤ullar›n›n söylediklerine kanmam›flt›, bununla birlikte onlara karfl› a¤›r tep-
ki ve suçlamalarda bulunmam›fl ve flöyle demiflti: “Hay›r! Nefisleriniz sizi aldat›p
böyle bir ifle sürükledi. Art›k bana düflen, güzel bir sab›rd›r. Anlatt›klar›n›za karfl›
yard›m› istenilecek de ancak Allah’t›r” (Yûsuf, 12/18). Çünkü onlar da çocuklar›yd›,
asl›nda onlar› da çok seviyordu. Onlar›n da elbette baba sevgisine ihtiyaçlar› var-
d›. Babalar›n›n Yusuf’un üzerine titremesinin ayr› bir nedeni vard›, o ilerde pey-
gamber olacakt›, fakat onlar bunu bilmiyordu. Görünüfle bakarak onlar babalar›-
n›n kendilerini yeterince sevmedi¤i duygusuna kap›lm›fllard›.

M›s›r ve civar›nda yedi y›l sürecek k›tl›k dönemleri gelmiflti. Her yerden kervanlar
zahire almak için M›s›r’a yönelmiflti. Yusuf, M›s›r’›n hazinelerinden sorumlu bir ve-
zir olmufltu. Yusuf’un a¤abeyleri de bu kervanlardan biriyle buraya gelmifller ve
Yusuf’la görüflmüfllerdi.

Yusuf, kardefllerine: -‘fiu gömle¤imi al›p babama götürün ve yüzüne sürün. Göz-
leri aç›ls›n, bütün ailenizi al›p bana getirin’, dedi. Kervan M›s›r’dan ülkelerine dön-
mek üzere yola ç›km›flt›. Yakup, önsezisiyle o¤ullar›na: ‘‹nan›n ben Yusuf’un koku-
sunu al›yorum. Ne olur bana bunak demeyin’, dedi (bkz. Yûsuf, 12/93–95).

Müjdeci gelip gömle¤i Yakup’un yüzüne sürünce, hemen gözleri aç›l›verdi. O¤ul-
lar› babalar›ndan, Allah’tan suçlar›n› ba¤›fllamas› için dua etmesini istediler. O
da: ‘Rabbimden ba¤›fllanman›z› dileyece¤im. Kuflkusuz O, çok ba¤›fllay›c› ve
merhamet sahibidir (Yûsuf, 12/96–98).

Yakup ailesiyle birlikte M›s›r’a gidip o¤lunun yan›na girdi. Yusuf, ana babas›n›
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De¤erlendiriniz. Bu olaylar› anlatan ayetleri okuyunuz.

       



ba¤r›na bast›, onlar› taht›n üzerine ç›kard›, onlar da onun huzurunda sayg›yla
e¤ildiler. Yusuf: ‘Babac›¤›m! ‹flte bu, vaktiyle gördü¤üm rüyan›n ç›k›fl›d›r. Rabbim
onu gerçeklefltirdi...’ dedi (Yûsuf, 12/99–100).

Hz. Yusuf’un k›ssas›nda en önemli hususlardan biri de baban›n evlad›na karfl› sevgi-
sidir. Bazen birbirlerine kusurlu davransalar da kardefllerin birbirine karfl› sevgisine
de vurgu yap›l›r. Onlar, bunca k›skançl›klar›na ra¤men kardefllerinin hayat›na k›ya-
mam›fllar ve sonunda büyük bir piflmanl›k duyarak özür dilemifllerdir. Evlad›n baba-
s›na karfl› sevgisi, onun sevgisine olan ihtiyac› da sat›r aralar›ndan süzülmektedir. 

Özetle söylemek gerekirse Yusuf örne¤inde aile sevgisi, aile bireylerinin birbirine kar-
fl› sevgisi özlü biçimde anlat›lmaktad›r. Sevgilerin en yücesi olan Allah sevgisinde bü-
tün sevgilere yer vard›r, yeter ki, di¤er sevgiler onun sevgisinin yerine geçmeye
kalk›flmas›n. 

Hz. Yunus: Görev ve sorumluluk bilinci

Yunus kâfir, zalim ve puta tapan Ninova flehri halk›na peygamber olarak gönde-
rilmiflti. Her peygamber gibi üstün ve örnek bir kiflili¤e sahipti. Kur’an’da onun ad›-
n› tafl›yan bir sure vard›r. O, milletini Allah’a inanmaya davet etmifl ve 33 sene-
de halk›ndan kendisine sadece iki kifli iman etmiflti. 

Bu durum onun çok gücüne gitmifl, büyük bir üzüntü ve k›zg›nl›k içinde Ninova’y›
terk etmiflti. Bu davran›fl›, ne görev ve sorumluluktan kaç›fl, ne de baflkald›r› ama-
c›n› tafl›yordu. Bütün çabalar›na ra¤men yapt›¤› ça¤r›ya bir türlü kulak asmayan
bu duyars›z insanlardan bir an önce uzaklaflmak istemiflti.

Yunus, kendini yalanlamalar› yüzünden halk›na, size üç gün sonra Allah’›n azab›
gelecek demifl ve üçüncü günün tamamlanmas›n› beklemeden gece yar›s› flehri
terk etmiflti. Halk, gerçekten azab›n bafllar›na gelece¤ini anlay›nca kayg›ya kap›l-
m›fl ve Yunus’u aramaya bafllam›fllard›. 

Onu bulamay›nca, yanlar›na çoluk çocuklar›n› ve hayvanlar›n› alarak flehri terk et-
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mifl ve çöle ç›km›fllard›. Onlar piflman olmufllar ve tövbe etmifllerdi. Böyle bir du-
rum karfl›s›nda Allah, onlara ac›m›fl ve azap etmemiflti. 

Fakat bu aceleci davran›fl›n›n yanl›fll›¤›n› da çok geçmeden anlam›flt›. O, Al-
lah’tan izin gelmeden böyle bir ifl yapt›¤› için kendini haks›z görüyor ve sürekli
kendini suçluyordu. Onun içten duas› ve Allah’›n kabulü Kur’an’da flöyle ifade edi-
lir: “...Senden baflka ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutar›m. Ben gerçekten
haks›zl›k edenlerden oldum. Biz de onun duas›n› kabul ettik ve onu üzüntüden kur-
tard›k. ‹flte biz müminleri böyle kurtar›r›z” (Enbiyâ, 21/87–88).

Görev ve sorumluluk bilinci Yunus’u yeniden Ninova’ya döndürmüfltü. O, bundan
sonraki hayat›n› daha önce kendi hâllerine b›rakt›¤› halk›n› imana davet etmekle
geçirmiflti. Peygamberlik görev ve sorumlulu¤u da zaten bunu gerektiriyordu. Çün-
kü o, görevini henüz tamamlayamam›fl ve sorumlulu¤unu da olmas› gereken bi-
çimde yerine getirememiflti. Bu defa görevine daha bilinçli bir flekilde sar›lm›flt›.
Art›k onun y›lmaz, kararl› ve sab›rl› çabalar› meyvesini vermeye bafllam›flt›. 

Sonunda halk› küfür ve zulmü terk etmifller ve iman›n sa¤lam ve güvenli yolunu se-
çerek kurtulufla ermifllerdi (bkz. Saffât, 37/148).

Hz. İsa: Kişiliği ve Hz. Muhammed’i (s.a.s.)
müjdelemesi 

Allah, Kur’an’da Hz. ‹sa’n›n hayat› ve peygamberlik görevini yürütürken karfl›laflt›-
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? Hz. Yunus’a niçin Zü’n-nûn denilmifltir?

Yunus Peygamberin her iki davran›fl›n› da görev ve sorumluluk bilin-
ci aç›s›ndan de¤erlendiriniz.

         



¤› güçlüklerden bir bölümünü anlatm›fl ve onu övmüfltür. Bütün peygamberler gibi
Hz. ‹sa da insanlar›n kurtuluflu ve mutlulu¤u için büyük s›k›nt› ve eziyetlere katlan-
m›flt›. Ona dayanma gücü ve mücadele azmi veren yüre¤indeki engin sevgiydi.
Sevgi, sevilenler için karfl›l›ks›z özveride bulunmay› ve sevginin yükledi¤i sorumlu-
lu¤u tafl›may› gerektirir. 

Meryem o¤lu ‹sa, insanlar›n gerçekleri bir gün görece¤ine olan inanc›n› asla yitir-
memifl ve hep onlar›n iyili¤i ve kurtuluflu için Rabbine dua etmifltir.

‹sa, peygamber olunca kendisine kutsal kitap olarak ‹ncil verilmifltir. O, insanlar›
do¤ru yola ça¤›rm›fl, onlara güzel ö¤ütler vermifl ve büyük mucizeler göstermifltir.
Buna karfl›n insanlar, onu yalanlam›fl ve öldürme girifliminde bulunmufllar, ama Al-
lah onlar›n bu çirkin planlar›n› bofla ç›karm›flt›r (bkz. (Âl-i ‹mrân, 3/54–55). 

Bütün çabalar›na ra¤men ona çok az insan inanm›flt›r. Kur’an’›n anlat›m›yla: “‹sa,
onlar›n inkârlar›n› sezince: ‘Allah yolunda yard›mc›lar›m kim?’ dedi. Havariler: ‘Bi-
ziz Allah yolunun yard›mc›lar›. Allah’a iman ettik, fiahit ol, biz Müslümanlar›z’ de-
diler” (Âl-i ‹mrân, 3/52). Havarilerin say›s›n›n on iki kifli oldu¤u belirtilmifltir.

Allah’›n k›yamet günü ‹sa ile konuflmas›n› anlatan ayetlerde, ona inananlar›n ken-
disinden sonra içine düfltükleri yanl›fl inançlar sorgulanmaktad›r (bkz. Mâide,

5/116–117). 

Bu sorgulamada Hz. ‹sa’n›n verdi¤i cevap, onun sevgisinin derecesini gösterme-
si bak›m›ndan oldukça dikkat çekicidir: “E¤er onlara azap edersen, flüphe yok ki
onlar senin kullar›nd›r. E¤er onlar› ba¤›fllarsan, yine flüphe yok ki, sen mutlak güç
sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin” (Mâide, 5/118).
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Afla¤›daki ayette, Hz. ‹sa’n›n insanl›¤a neyi müjdeledi¤ini de¤erlen-
diriniz.

      



Hz. ‹sa, geçmiflte Tevrat’› do¤rulad›¤› gibi gelecekte de insanl›¤a en büyük müj-
deyi haber vermifltir: “Hani Meryem o¤lu ‹sa: ‘Ey ‹srailo¤ullar›! Kuflkusuz ben, Al-
lah’›n size gönderilmifl, benden önce gelen Tevrat’› do¤rulayan ve benden sonra
gelecek Ahmed ad›ndaki peygamberi müjdeleyen, peygamberiyim’ demiflti” (Saff,

61/6).

Sevgili Peygamberimiz Hz. ‹sa hakk›nda flunlar› söyler: “Ben, insanlar›n dünya ve
ahirette Meryem o¤lu ‹sa’ya en yak›n olan›y›m” (Buhari, Enbiyâ, 48, IV/142). “Benim-
le ‹sa aras›nda baflka bir peygamber yoktur.” (Buhari, Enbiyâ, 48, IV/142).

Ünitenin Özeti

Allah ile insanlar aras›ndaki elçilik görevine peygamberlik ad› verilir. Peygamber-
lere iman, Allah’›n insanlar aras›ndan seçti¤i kimselere ve onlara aktard›¤› bütün
bilgilerin do¤ru ve gerçek oldu¤una inanmay› gerektirir. ‹nsan, akl›yla Allah’›n var-
l›¤›n›, birli¤ini ve yüceli¤ini bilebilir, ancak O’nun hakk›nda peygamberlerin va-
hiyle bildirdi¤i bilgileri elde edemez. ‹nsan, Allah’a nas›l ibadet edilece¤i ve ahi-
retle ilgili konularda ak›l yoluyla do¤ru bir ç›kar›mda bulunamaz. 

Peygamberler, do¤ru ve yararl› olan› bulma ve ay›rt etme, ahlâkî erdemlere ulafl-
ma konusunda insanlara yol gösterirler. Onlar, toplumlar›n›n içinde bulundu¤u du-
rumu, onlar›n ihtiyaç ve sorunlar›n› tespit etmifller ve çözüm yollar›n› göstermifller-
dir. Do¤ru olan› gösterme çabas› içinde olmufllard›r. Tutum ve davran›fllar›yla ha-
yat›n her alan›nda örnek oluflturmufllard›r. 

Peygamberli¤in ispat edilmesi için de hiçbir kuflkuya yer b›rakmayan kesin bir de-
lilin gösterilmesiyle mümkündür. Bu kesin delil de iki flekilde sunulabilir: Birincisi,
duyu organlar›yla gözlenebilir durumda olan Mucize’dir; bu, peygamberin döne-
minde yaflayan insanlar için geçerli bir durumdur. Di¤eri de, hakk›nda kesin bilgi
ortaya koyabilen mütevâtir haberle sabit olan Mucize’dir; Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed’in (s.a.s.) en büyük mucizesi olan Kur’an-› Kerim mütevâtir haber-
le bize ulaflm›flt›r. 
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Peygamberine harfiyyen ba¤l› olan ve onun yoluna titizlikle uydu¤u için Allah’›n
dostlar› aras›na girebilen kimselerin Allah’›n yard›m›yla gösterdikleri ola¤anüstü
hâllere keramet ad› verilmektedir. Bu nitelikleri tafl›mayan insanlar›n ortaya koyduk-
lar› ola¤anüstü görünümlü hadiselere keramet denmez.

Kur’an baz› peygamberlerin hayat›ndan örnek kesitler sunmufl ve onlar›n özellikle-
rinden birini öne ç›kartm›flt›r. ‹brahim: Allah’› aray›fl›yla, Musa yol arkadafl› ve
onun hikmetli davran›fllar›n› anlama giriflimiyle tan›nm›flt›r. Hz. Eyyub, sabr›n sem-
bolü olarak gösterilmifltir. Onun tutuldu¤u hastal›k karfl›s›ndaki sabr›, örnek bir dav-
ran›flt›r. Hz. Yusuf’un k›ssas› bafltan sona sevgi örnekleriyle öne ç›km›flt›r. Hz. Yu-
nus peygamberin görev ve sorumluluk bilinci onu görevinde baflar›ya ulaflt›rm›flt›r.
Hz. ‹sa kiflili¤iyle örnek olmufl; sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.s.)
son peygamber olarak insanl›¤a gönderilece¤ini müjdelemifltir. 
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Peygamberlik görevinin ne oldu¤unu aç›klay›n›z.

2. ‹nsanlar peygamberlere niçin ihtiyaç duyar? Aç›klay›n›z.

3. Peygamberlerde bulunan özellikleri say›n›z ve aç›klay›n›z.

4. Mucize ne demektir? Kimler mucize gösterebilir?

5. Kerametin tan›m›n› yap›n›z ve mucizeyle aras›ndaki fark› belirtiniz.

6. Kur’an-› Kerim’de geçen peygamberlerin hangi özellikleriyle tan›nd›¤›n› söyle-
yiniz.

Değerlendirme Soruları

1. Nübüvvet kavram›n›n anlam› afla¤›dakilerden hangisidir?

A) ‹mamet B) Kahinlik C) Bilgelik

D) Peygamberlik E) Arac›l›k

2. Mucize kavram› afla¤›dakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Peygamberler B) S›dd›klar C) Veliler

D) Sahabiler E) fiehitler

3. “Sab›r” afla¤›daki peygamberlerden hangisiyle özdeflleflmifltir?

A) Hz. Musa B) Hz. Eyyûb C) Hz. ‹sa

D) Hz.Yunus E) Hz. Nuh

4. Afla¤›dakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri de¤ildir?

A) Do¤ruluk B) Güvenilirlik C) Sanatkârl›k

D) Ak›ll›l›k E) Tebli¤
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5. Peygamberlerle ilgili olarak afla¤›daki ifadelerden hangisi yanl›flt›r?

A) Peygamberler, Allah’›n seçerek görevlendirdi¤i kimselerdir.

B) Peygamber davran›fllar›yla insanlara örnek olan kimselerdir.

C) Peygamberler kendi toplumlar›n›n diliyle vahiy getiren kimselerdir.

D) Peygamberler melekler aras›ndan seçilen kimselerdir.

E) Peygamber Allah’tan ald›¤› vahyi oldu¤u gibi tebli¤ eden kimselerdir.
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Ünitede Neler Var? 

1. Ahiret Gününe ‹man ve Önemi

2. Ölüm ve Ölümden Sonra Dirilme

• Ruh

• Kabir

• Haflr

• Mahfler

3. ‹nsanlar›n Yapt›klar›ndan Sorgulanmas›

• Sual

• Hesap

• Mizan

4. Cennet ve Cehennem

5. Ölüm ve Ötesiyle ‹lgili Yanl›fl ‹nan›fllar (Reenkarnasyon)

Ünite Hakkında

Bu ünitede; 

• Mukaddes dinimiz ‹slâm’daki temel iman esaslar›ndan birisi olan ahirete iman
konusu ele al›nmaktad›r. Her canl› mutlaka ölümü tadacakt›r. Ölümden sonra
özellikle insan için nas›l bir hayat olaca¤› ayet ve hadislerle aç›klanmaktad›r.

• Bu ünitede ahiretin varl›¤›n› ortaya koyan ayet ve hadislere yer verilmekte ve
böyle bir hayata inanman›n insanda meydana getirebilece¤i de¤ifliklikler üze-
rinde durulmaktad›r.

• Ahiret hayat› süresince yaflanacak olan kabir, haflr, mahfler, ruh, sual, cennet, ce-
hennem hakk›nda bilgiler verilmekte, baz› din ve felsefelerde inan›lan ancak ‹slâm
dini aç›s›ndan do¤ru olmayan reenkarnasyon (ruh göçü) konusu ele al›nmaktad›r. 
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Öğrenme Hedefleri
Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z beklenmektedir: 
1. Öldükten sonra yeni bir hayat›n bafllayaca¤›n› fark etme.

2. Ahiret gününe iman›n önemini aç›klama.

3. Öldükten sonra neler olaca¤›n› aç›klama.

4. ‹nsanlar›n bu dünyada yapt›klar›n›n ahirette karfl›l›¤›n› göreceklerini söyleme.

5. Ölümle ilgili yanl›fl inan›fllar›n neler oldu¤unu söyleme.

Üniteyi Çalışırken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünite bafl›nda verilen amaçlar› okuyup bu amaçlara ulafl›p - ulaflamad›¤›n›z›
sürekli düflününüz. Ulaflamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› tek-
rar okuyunuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma, inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Kitab›n sonundaki kaynakçadan ulaflabildiklerinizi inceleyiniz.

1. Ahiret Gününe İman ve Önemi

Ahiret

‹nsanlar›n yeniden diriltilmeleriyle bafllay›p sonsuza kadar devam edecek olan za-
mana Ahiret denilmektedir.

“Ey iman edenler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indir-
di¤i kitaba ve daha önce indirdi¤i kitaba iman edin. 

Kim Allah’›, meleklerini, kitaplar›n›, peygamberlerini ve ahiret günü-
nü inkâr ederse, derin bir sap›kl›¤a düflmüfl olur…” (Nisâ, 4/136).
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Ahiretin mevcudiyetine inanmak, inan›lmas› farz olan iman esaslar›ndand›r. Kur’an
ayetlerinden anlafl›lmaktad›r ki, ahirete iman insan›, iyi ve do¤ru olmaya yönlen-
dirmektedir. Ahirete inananlar inançlar›n›n gere¤i, yanl›fl yapt›klar›nda cezaland›-
r›lacaklar›n›, do¤ru yapt›klar›nda ise bunun karfl›l›¤›n› mutlaka göreceklerini bildik-
leri için iyi insan olma yolunda daha çok gayret sarf ederler.

Ahirete iman, bu dünya hayat›n›n anlaml› hale gelmesini
sa¤lamaktad›r. Bu inanç, insana, iyi kötü her ne ya-
parsa bunun bir anlam› ve sonucu olaca¤› bi-
linciyle hareket etme fluuru kazand›rmakta-
d›r. Özellikle bu dünyada mutlu olama-
m›fl, birtak›m haks›zl›klara u¤ram›fllar›n
haklar›n›n verilece¤i bir gün olmas› ne-
deniyle, böyle kiflileri ebedi bir haks›z-
l›kla karfl› karfl›ya kalm›fl olma durumun-
dan ve bunun do¤uraca¤› ruhsal geri-
lim ve bunal›mlardan da korumufl olmak-
tad›r. 

Ahirete iman, bu dünyada ekonomik durumu

“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inan›rlar. ‹yili¤i emrederler. Kö-
tülükten menederler, hay›r ifllerinde birbirleriyle yar›fl›rlar. ‹flte on-
lar salihlerdendir” (Âl-i ‹mrân, 3/114).

Biz gökleri, yeri ve her ikisi aras›nda bulunanlar› ancak hakka
ve hikmete uygun olarak yaratt›k. K›yamet günü mutlaka gele-
cektir. Sen flimdi güzel bir flekilde hoflgörü ile  muamele et” (Hicr,

15/85).
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iyi olanlar›n da yaflamlar›n› disiplin alt›na almalar›na ve sahip olduklar›ndan so-
rumlu olduklar›na ve onlara niçin, nas›l tasarrufta bulunmalar› gerekti¤i hususunda
yard›mc› olmaktad›r. 

Ahirete iman, insanlarda yapt›¤› iyi ve kötü her fleyden sorgulanacaklar› anlay›fl›-
n› gelifltirerek, daha çok, iyi olan› yapmaya ve kötü olandan da kaç›nmaya yön-
lendirmektedir.

2. Ölüm ve Ölümden Sonra Dirilme

Ölüm yeni bir başlangıç

‹slâm dinine göre ölüm bir yok olufl de¤il, bilakis yeni ve ebedi bir hayat›n bafl-

lang›c›d›r. 

Bu dünyada yaflayan bütün yarat›klar, bir gün öleceklerdir. Bu hususu Yüce Allah;
“Her canl› ölümü tadacakt›r…” (Âl-i ‹mrân, 3/185); "Yer üzerinde bulunan her canl›
yok olacakt›r…” (Rahmân, 55/26) ayetleriyle bildirmektedir.

Ölümden kaç›fl yok!: “Ölüm korkusu” insanlar› en çok rahats›z eden olaylardan
birisidir. ‹nsanlar ölmekten ve ölüm korkusundan kurtulman›n çarelerini aramakta-
d›rlar. Ancak ölüm, al›nan birtak›m tedbirlerle geciktirilemez ve bundan kaçmak
da mümkün de¤ildir. 

Bunun yan›nda ölümsüzlük arzusu da evrensel psikolojik bir gerçeklik olarak bizi
etkisi alt›na almaktad›r. Çünkü yaflama iste¤i insan›n en derin ve en güçlü arzula-
r›ndan biridir. ‹nsandaki ölüm korkusu özellikle; bilinmezlik, yaln›zl›k, yak›nlar›n› yi-

“O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük
bölük kabirlerinden ç›kacaklard›r. Art›k kim zerre a¤›rl›¤›nca bir
hay›r ifllerse onun mükâfat›n› görecektir. Kim de zerre a¤›rl›¤›n-
ca bir kötülük ifllerse onun cezas›n› görecektir” (Zilzal, 99/6-8).
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tirme, kiflisel kimli¤i kaybetme, ölüm sonras› günahlar için cezaland›r›lma, geride
kalanlar için endiflelenme, yok olma ve de¤er verilen insanlar› kaybetmekten kay-
naklanmaktad›r.

Ölüm ve ibret

• Ölüm, Müslüman için ibret al›nmas› gerekli bir olayd›r. Çünkü ölüm, insana ni-
çin yaflad›¤›n›, ne yapmas›, nas›l yapmas› ve davranmas› gerekti¤ini ö¤ütler. 

• ‹slâm dini yaflam ve ölümün ne oldu¤unu, ölümden sonra nelerin olaca¤›n› ve
ölümün niçin yarat›ld›¤›n›, niçin insanlar›n her gün öldü¤ünü aç›k bir flekilde
aç›klamakta, bizlerin endifle ve kayg›lar›n› giderici bilgiler vermektedir. 

• ‹slâm’a göre ölüm bir yok olufl de¤il, bu dünyada yap›lanlar›n bir hesaba çe-
kiliflinin ve yeni bir yaflam biçiminin bafllang›c›d›r. 

• Ölüm, bir yaflam boyutu de¤iflikli¤idir. Ölüm, geçici dünyadan ayr›l›fl, ebedi
olan ahiret hayat›na geçifl kap›s›d›r. 

• Bu dünyada iyi ifller yapanlar, ömrünü verimli harcayanlar, kendisi, toplumu ve
insanl›k için güzel ve kal›c› hay›rlar yapanlar için ölüm, korkulacak bir fley
olmay›p, yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n› görecekleri,
mükâfatland›r›lacaklar› yeni ve sonsuz haya-
ta bir göçtür.

Ölüm her canl›ya er geç gelecektir. Bundan
kaçmak mümkün de¤ildir. Çünkü Allah:
“De ki: “Sizin kendisinden kaç›p durdu¤u-
nuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaflacak-
t›r. Sonra gayb› da, görünen âlemi de
bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O
size yapmakta olduklar›n›z› haber vere-
cektir” (Cum’â, 62/8) diye haber vermekte-
dir.

Ünite 
8

173

     



‹slâm’a göre Allah’a ve ahiret gününe inananlar›n ölümden korkmamalar› gerekir.
Ancak Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlar ölümden korkarlar. Çünkü onlar için
ölüm, bir yok olufltur. Ancak, bir Müslüman için nas›l olsa bir süre sonra ölece¤im
düflüncesiyle dünyay› b›rak›p tamamen ahirete yönelmesi de do¤ru de¤ildir.
Nitekim Kur’an-› Kerim’de flöyle denilmektedir: 

Dünya için çal›fl›rken, ölümü hat›rda tutmak, onu unutmamak, insan›n daha bilinçle
hareket etmesine, bu dünyada daha güzel ve yararl› ifller yapmas›na yard›mc› olur.

Ruh

‹slâm’a göre ruh, insana bedensel yarat›l›fl›ndan sonra verilmektedir. Mahiyeti insan-
lar taraf›ndan pek fazla bilinmeyen ruhun ilâhî bir emir oldu¤u kabul edilmektedir.

“Ve sana Ruh hakk›nda soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin bi-
lece¤i bir fleydir. Size pek az ilim verilmifltir” (‹srâ, 17/85).

“Sonra onu flekillendirip ona Ruhundan üfledi. Sizin için iflitme,
görme ve idrak duygular›n› yaratt›. Ne kadar az flükrediyorsu-
nuz!” (Secde, 32/9).

“Allah’›n sana verdi¤i fleylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan
da nasibini unutma. Allah’›n sana iyilik yapt›¤› gibi sen de iyilik
yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozgun-
cular› sevmez.” ( Kasas, 28/77).
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Kabir

‹nsanlar›n öldükten sonra gömüldükleri yere Kabir denilmektedir. Dilimizde, me-
zar, makber kelimeleri de kullan›lmaktad›r. ‹nsanlar öldükten sonra, k›yamete ka-
dar burada kalacaklard›r. Ahiret hayat›n›n bafllamas›yla birlikte kabirlerinde yatan
insanlar sorgulanmak için tekrar diriltileceklerdir. 

Kıyamet

Kur’an-› Kerim, bu âlemin yok oluflunun ad›na K›yamet demektedir. K›yametin ne
zaman olaca¤›n› Allah’tan baflka kimsenin bilemeyece¤i, flu ayetlerde haber ve-
rilmektedir:

Kabrim üzerine dikerler tafl›
Kimin gölgesine saklars›n bafl›
Baba o¤ul görmez kardafl kardafl›
Gider geri dönmez yol yavafl yavafl

"O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük
bölük kabirlerinden ç›kacaklard›r” (Zilzâl, 99/6).

“..fiüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir” (Hac, 22/7).

“Allah (ölen) insanlar›n Ruhlar›n› öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de
uykular›nda al›r. Ölümüne hükmettiklerinin Ruhlar›n› tutar, di¤erleri-
ni belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar b›rak›r. fiüphesiz bun-
da düflünen bir toplum için elbette ibretler vard›r” (Zümer, 39/42).
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Haşr

K›yamet gününde ölülerin diriltilip mahflere ç›kar›lmas› olay›na Haflr denmektedir.
Kur’an-› Kerim, insanlar›n ölümden sonra diriltileceklerini ve bu dünyada yapt›kla-
r›ndan hesaba çekileceklerini, as›l hesab›n da bu oldu¤unu haber vermekte ve bu
olaya Haflr demektedir. 

Mahşer

K›yametten sonra Allah’›n izni ve takdiriyle belirli bir süre sonra bütün insanlar ye-
niden diriltilecekler ve hepsi birlikte bir yerde toplanacaklard›r. Böylelikle yeni bir
hayat bafllayacakt›r. “Birdenbire kendilerini mahflerde buluverirler” (Nâzi’ât, 79/14).

‹flte insanlar›n hep birlikte öldükten sonra topland›klar› bu yere Mahfler, bu güne
de Mahfler Günü denmektedir. 

Kur’an-› Kerim’de mahfler gününün çok s›k›nt›l› oldu¤u bildirilmekte, herkesin kendi
derdine düflmesi nedeniyle en yak›n› bile olsa bir baflkas›yla ilgilenme imkân›n›n
olmad›¤› bir yer olarak tan›mlanmaktad›r. “Kulaklar› sa¤›r edercesine fliddetli ses
geldi¤i vakit, kiflinin kardeflinden, annesinden, babas›ndan, eflinden ve çocukla-
r›ndan kaçaca¤› gün, iflte o gün onlardan herkesin kendini meflgul edecek bir ifli
vard›r” (Abese, 80/33-37).

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse mutlaka
ona dar bir geçim vard›r. Bir de onu k›yamet gününde kör ola-
rak haflrederiz” (Tâ-hâ, 20/124).

“Göklerin, yerin ve ikisi aras›ndaki her fleyin hükümranl›¤› kendi-
sine ait olan Allah yücedir! K›yametin bilgisi de yaln›z O’nun ka-
t›ndad›r ve yaln›zca O’na döndürüleceksiniz” (Zuhruf, 43/85).
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Allah’a inan›p iyi ifller yapanlar ise mutlu olacaklard›r. Bu husus Kur’an-› Kerim’de
flöyle anlat›l›r: 

3. İnsanların Yaptıklarından Sorgulanması

Sual

Bu dünyan›n ak›l ve irade sahibi tek varl›¤› insand›r. Ak›l ve iradeyle donat›lm›fl olmas›
ona birtak›m sorumluluklar yüklemektedir. Di¤er canl›lar böyle özelliklere sahip olmad›k-
lar› için onlara herhangi bir sorumluluk da yüklenmemifltir. Onlar yapt›klar›ndan gerek bu
dünyada, gerekse ahirette sorguya çekilmezler. Ancak insan dünya hayat›ndaki bütün
davran›fllar›ndan ahiret gününde sorguya çekilecektir. 

Çocuklar ile ruh sa¤l›¤› yerinde olmayan deliler, davran›fllar›n-
dan dolay› sorumlu tutulmayacaklard›r. “Allah melekle-
re flöyle emreder: “Zulmedenleri, efllerini ve Allah’›
b›rak›p da tapmakta olduklar›n› toplay›n, onla-
r› cehennemin yoluna koyun ve onlar› tutukla-
y›n. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir”
(Saffât, 37/22-24).

Ayr›ca insana bu dünyada verilen bütün
nimetler de ona bir sorumluluk yüklemek-
tedir. ‹nsan kendine verilen bedeni nas›l
kulland›¤›ndan, do¤al nimetlere karfl› so-
rumluluklar›n› yerine getirip getirmedi¤in-
den,di¤er insanlara karfl› sorumluluklar›ndan
sorgulanacakt›r. 

“O gün birtak›m yüzler vard›r ki p›r›l p›r›l parlarlar. Gülerler, se-
vinirler” (Abese, 80/38-42).
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Hesap 

Mahflerde keyfiyetini kavrayamad›¤›m›z büyük bir adalet mahkemesi kurulacak,
bu dünyada sorumluluk ça¤›na geldikten sonra ölen herkes çok ince bir hesaptan
geçirilecektir. Dünyada yapt›klar›ndan sorgulanacaklar, yapt›klar›n›n karfl›l›¤›n›
orada göreceklerdir. 

Yüce Allah bu hesab›n yap›laca¤›n› “Sonra flüphesiz siz k›yamet günü Rabbinizin
huzurunda muhakeme edileceksiniz” (Zümer, 39/31) ayetiyle ve bu hesap neticesin-
de her kim en küçük iyilik etmiflse onun mükâfat›n›, her kim de en küçük kötülük et-
miflse onun cezas›n› çekece¤ini de flu ayetlerde bildirmektedir: 

Bir ayette “Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna ç›kar›l›rlar. Onlara, “Andolsun, sizi ilk
önce yaratt›¤›m›z gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekilece¤iniz bir
zaman belirlemedi¤imizi sanm›flt›n›z” denir” (Kehf, 18/48).

Peygamberimiz, hesap günü olacaklar› flöyle anlatmaktad›r:

“Kifli ömrünü ne yolda tüketti¤inden, vücudunu nerede y›pratt›¤›ndan, mal›n› nere-
de kazan›p nereye harcad›¤›ndan, bildi¤i ile ne amel etti¤inden sorguya çekilme-
dikçe yerinden ayr›lamayacakt›r” (Tirmizi, K›yame, 1, (2416), IV/612).

Mizan

Mahflerde herkesin amellerinin tart›ld›¤› bir terazi olarak bilinmektedir. Bu ölçü sa-
yesinde iyi kötü her fley en ince ayr›nt›s›na kadar incelenecek, hakl› haks›z belli

“Art›k kim zerre a¤›rl›¤›nca bir hay›r ifllerse onun mükâfat›n› gö-
recektir. Kim de zerre a¤›rl›¤›nca bir kötülük ifllerse onun ceza-
s›n› görecektir” (Zilzâl, 80/7-8).

“Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?“ (Te-

kâsür, 102/1).
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olacak, kimin kimde hakk› kalm›flsa bunlar tespit edildikten sonra bu dünyada hak-
s›zl›¤a u¤rayanlar hakk›n› alacaklard›r. Haks›zl›k yapm›fl olanlar da yapt›klar›n›n
cezas›n› çekeceklerdir. 

Hesap neticesinde herkesin sevap ve günahlar› tart›l›r. ‹yilikleri kötülüklerinden faz-
la olanlar, mutlu olurlarken, kötülükleri fazla olanlar da üzüleceklerdir.

4. Cennet ve Cehennem

‹slâm’a göre, insanlar›n bu dünyada yapt›klar› iyi veya kötü hiçbir fley karfl›l›ks›z
kalmayacakt›r. Herkes yapt›¤›n›n karfl›l›¤›n› mükâfat veya ceza olarak ahirette gö-
recektir. ‹yi amel iflleyenler karfl›l›¤›n› cennette mükâfat olarak, kötülük yapanlar da
bunun karfl›l›¤›n› ceza olarak cehennemde göreceklerdir. 

Yüksek uçan gönül yorulur bir gün
Mizan terazisi kurulur bir gün
Herkesin etti¤i sorulur bir gün
Döner mi yarabbi dil yavafl yavafl

“‹flte o vakit, kimin tart›lar› a¤›r gelmiflse, art›k o, hoflnut olaca¤›
bir hayat içinde olacakt›r. Ama kimin de tart›lar› hafif gelirse, ifl-
te onun anas› (varaca¤› yer) Hâviye’dir. Sen Hâviye’nin ne oldu-
¤unu ne bileceksin? O, k›zg›n bir atefltir” (Kâri’a, 101/6-11).

“K›yamet günü için adalet terazileri kuraca¤›z. Öyle ki hiçbir
kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. (Yap›lan ifl) bir hardal ta-
nesi a¤›rl›¤›nca da olsa, onu getirip ortaya koyaca¤›z. Hesap
görücü olarak biz yeteriz” (Enbiyâ, 21/47).
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Dünyada iyilik yapanlar, Allah’›n r›zas›na uygun iyi amel iflleyenler, günahs›zlar,
dünyada mutlu olacaklar› gibi öldükten sonra da cennete gidecekler ve orada
sonsuz bir mutlulu¤a kavuflacaklard›r. ‹yi kullar cennette Allah’›n bütün lütuf ve ni-
metlerinden sonsuza dek yararlanacaklard›r. En büyük imkânlar, en üstün zevkler
cennetliklere sunulacakt›r.

Cennette herkes ayn› yerde olmayaca¤› gibi ayn› nimetlere de kavuflmayacakt›r.
Herkesin yeri, bu dünyada Allah’›n r›zas›n› ne kadar kazand›¤›na ba¤l› olarak tes-
pit edilecektir. “Herkesin amellerine göre dereceleri vard›r. Rabbin onlar›n yapt›k-
lar›ndan habersiz de¤ildir” (En'âm, 6/132).

Dünyada Allah’› inkâr edenler ve Allah’›n buyruklar›n› yerine getirmeyerek günah
iflleyenler, öldükten sonra ceza için cehenneme gönderileceklerdir. Allah Kur’an-›
Kerim’de bu hususu flöyle aç›klamaktad›r: “Evet, kötülük iflleyip suçu benli¤ini kap-
lam›fl (ve böylece flirke düflmüfl) olan kimseler var ya, iflte onlar cehennemliklerdir.
Onlar orada ebedî kalacaklard›r” (Bakara, 2/81).

5. Ölüm ve Ötesi ile İlgili Yanlış İnanışlar
(Reenkarnasyon)

‹nsanlar, ölümden sonra ne olaca¤› hususunu merak etmifllerdir. Ölümden sonraki
hayat için genelde iki farkl› görüfl vard›r:

“‹man edip salih amel iflleyenlere, kendileri için; içinden ›rmak-
lar akan cennetler oldu¤unu müjdele, cennetlerin meyvelerinden
kendilerine her r›z›k veriliflinde, “Bu (t›pk›) daha önce (dünyada
iken) bize verilen r›z›k!” diyecekler. Halbuki bu r›z›k onlara (dün-
yadakine) benzer olarak verilmifltir. Onlar için orada tertemiz efl-
ler de vard›r. Onlar orada ebedi kalacaklard›r” (Bakara, 2/25).
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• Birinci anlay›fl: Ölümden sonra yeni bir hayat bafllayacakt›r.

• ‹kinci anlay›fl: ‹nsan›n veya baflka bir canl›n›n ölümünden sonra ruhun baflka
bir canl›n›n bedeninde yeniden bu dünyaya gelmesi inanc›d›r.

• Birinci anlay›fla göre, ölümden sonra yeni bir hayat bafllayacakt›r. Bu hayata
biz ahiret hayat› diyoruz. 

• ‹nsanlar bu dünyada yapt›klar›ndan sorgulanacaklar, iyi ve güzel ifller yapan-
lar bu davran›fllar›n›n karfl›l›¤› olarak cennete gideceklerdir.

• Kendine ve toplumuna zararl› olanlar, Allah’›n buyruklar›na uymayanlar ise ce-
hennemde bunun cezas›n› çekeceklerdir. ‹slâm dininin görüflü böyledir. 

• Yahudilik, Hristiyanl›k, Zerdüfltlük de bu inanc› kabul etmektedir. Bu dinlere göre in-
san, bu dünyaya tek bir beden içerisinde bir kere gelir, yaflar ve ölür. Tekrar bir da-
ha bu dünyaya gelme imkân› yoktur. Art›k yeni hayat, ahirette devam edecektir.

• ‹kinci anlay›fl ise, insan›n veya baflka bir canl›n›n ölümünden sonra ruhunun
baflka bir canl›n›n bedeninde bu dünyaya gelmesi inanc›d›r. Bu bat›l inanca
Reenkarnasyon denilmektedir. Buna Türkçede “ruh göçü” ve “tenasuh” denil-
mektedir.

• Frans›zca olan reenkarnasyon, ölümden sonra ruhun
bulundu¤u bedenden daha üstün veya daha
afla¤›da olan bir baflka insan, hayvan ya da
bitki biçiminde bir ya da daha çok kez ye-
niden dünyaya gelmesi olarak tan›mlan-
maktad›r. 

• Bu bat›l telakkide önemli olan ruhlar-
d›r. Bedenler yaln›zca bir giysi görü-
nümündedir. Ruhlar, dünyaya her ge-
lifllerinde de¤iflik yeni bir giysi giy-
mektedir.

Tarihi, binlerce y›l öncesinin Hint felsefesine
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kadar giden reenkarnasyon, Asya kökenli Hinduizm, Budizm, Jainizm, Sih dinleri
ve felsefelerin ay›rt edici özelli¤idir. Ruh göçü inanc›, Hindistan ve Çin’in büyük bir
bölümü baflta olmak üzere dünyan›n baz› bölgelerinde varl›¤›n› sürdürmektedir. 

Reenkarnasyon için insan d›fl›ndaki her varl›¤›n insan bedenine yükselinceye ka-
dar de¤iflik yaflam formundan geçmesi gerekti¤ine inan›lmaktad›r.

‹slâm inanc›na göre ruh, ezelî olmay›p sonradan yarat›lm›flt›r. Ölümle bedenden
ayr›lan ruh, baflka bedenlerle tekrar dünyaya gelmeyecek, ahirette beden yeniden
yarat›l›nca ruh tekrar bedenine iade edilecektir. 

Ruh göçü diye bir fleyin olmad›¤› Kur’an-› Kerim’de flu ayet ile belirtilmektedir:

“Nihayet onlardan birine ölüm gelince; Rabbim! Beni dünyaya geri
gönderiniz ki, terk etti¤im dünyada salih bir amel yapay›m” der. Ha-
y›r! Bu sadece onun söyledi¤i (bofl) bir sözden ibarettir. Onlar›n arka-
s›nda, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam edecek, dönmelerine en-
gel) bir perde (berzah) vard›r” (Mü’minûn, 23/99-100).
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Ünitenin Özeti

‹nsanlar›n yeniden diriltilmeleriyle bafllayan ve sonsuza kadar devam edecek olan
zamana ahiret günü denmektedir. Bu kâinat sonradan yarat›lm›fl ve bir süre sonra
da yok olacakt›r. Bu yok oluflun ad›na da k›yamet denmektedir.

Ahirete iman sayesinde insan öldükten sonra yok olmayaca¤›n› bilmekte, ölümün
de ne oldu¤unun bilincine varmaktad›r. Özellikle bu dünyada mutlu olamam›fl, bir-
tak›m haks›zl›klara u¤ram›fllar›n haklar›n›n verilece¤i bir gün olmas› nedeniyle, bu
inanç sayesinde haks›zl›kla karfl› karfl›ya kalm›fl kimseler ruhsal gerilim ve bunal›m-
lardan da korunmufl olmaktad›r.

‹slâm dini ölümle ilgili kayg›lar›n yersiz oldu¤unu haber vermekte, yaflam ve ölü-
mün ne oldu¤unu, ölümden sonra nelerin olaca¤›n› ve ölümün niçin yarat›ld›¤›n›,
niçin insanlar›n her gün öldü¤ünü aç›k bir flekilde aç›klamakta, bizlerin endifle ve
kayg›lar›n› giderici bilgiler vermektedir.

Ruh; bedenden ayr› olarak insan›n manevî yönünü temsil eden bir güçtür. ‹nsan-
lar›n öldükten sonra bedenleri kabire defnedilmektedir. ‹nsanlar öldükten belirli bir
süre sonra diriltilecek, mahflerde toplanacak ve burada dünyada iken yapt›klar›n-
dan dolay› sorguya çekilecektir. 

Mahflerde herkesin amellerinin tart›ld›¤› bir adalet ölçüsü vard›r ki buna mizan
denmektedir. Bu ölçü sayesinde hiç kimsenin hakk› baflkas›n›n üzerinde kalmaya-
cakt›r. ‹yi kullar cennette Allah’›n bütün lütuf ve nimetlerinden sonsuza dek yararla-
nacaklar, dünyada Allah’› inkâr edenler, Allah’›n buyruklar›n› yerine getirmeyerek
günah iflleyenler ise öldükten sonra ceza görecekleri cehenneme gidecek ve ora-
da yanacaklard›r. ‹man ettikleri halde Allah’a isyan edenler, tövbe etmeden ölür
ve ilâhî ba¤›fllanmaya da mazhar olamazlarsa cezalar›n› çektikten sonra imanla-
r›n›n karfl›l›¤› olarak cennete girebileceklerdir.

Reenkarnasyon; insan›n veya baflka bir canl›n›n ölümünden sonra ruhunun yeniden
baflka bir canl›n›n bedeninde tekrar dünyaya gelece¤i fleklindeki bat›l inançt›r.
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Üniteyi Gözden Geçirelim 

1. Ahiret Günü ne demektir? Söyleyiniz.

2. Ahiret Gününe inanman›n yararlar›n› anlat›n›z.

3. Öldükten sonra neler olaca¤›n› k›saca anlat›n›z?

4. Reenkarnasyon ne demektir? ‹slâm inanc›ndaki yerini anlat›n›z.

Değerlendirme Soruları

1. Afla¤›dakilerden hangisi ahirete iman›n yararlar› aras›nda yer almaz?

A) Ahirete inanan ölüm korkusundan emin olur.

B) Ahirete inanan davran›fllar›na dikkat eder.

C) Ahirete inanan niçin yarat›ld›¤›n› bilir.

D) Ahirete inanan ölümden daha çok korkar.

E) Ahirete inanan Allah’la iletiflimine önem verir.

2. Afla¤›dakilerden hangisi ölüm aç›s›ndan yanl›flt›r?

A) Her canl› ölümü tadacakt›r.

B) Her canl› ölümden sonra yok olacakt›r.

C) Ölüm ibret al›nmas› gerekli bir olayd›r.

D) Ölüm sonsuz hayat›n bafllang›c›d›r.

E) Ölüm yok olma de¤ildir.

3. Afla¤›daki terimlerden hangisi ölüm ve sonras› hayatla ilgili de¤ildir?

A) Cehennem B) Mahfler C) Mizan

D) Mukabele E) Cennet
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4. Ölümden sonra insanlar›n sorgulanmalar› için tekrar dirildiklerinde toplanmala-
r›na verilen ad afla¤›dakilerden hangisidir?

A) Mizan B) Mahfler C) Haflr

D) Cennet E) Cehennem

5. Afla¤›daki dinlerden hangisinde Reenkarnasyon inanc› vard›r?

A) ‹slâm B) Yahudilik C) Hinduizm

D) Zerdüfltlük E) H›ristiyanl›k
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Ünitede Neler Var? 

1. Kader ve Kaza Kavramlar›

2. ‹nsan›n Kaderle ‹lgili Baz› Özellikleri

• Ak›l sahibi olmak

• Özgür olmak

• Sorumlu olmak

3. Kur’an-› Kerim’de Kaderle ‹lgili Baz› Kavramlar

• Tevekkül

• R›z›k

• Baflar›

• Afet

• Hastal›k

Ünite Hakkında

Bu ünitede; 

• Bu ünitede Kader ve Kaza kavramlar› tan›mlanmakta, ikisi aras›ndaki iliflki aç›k-

lanmaktad›r. 

• ‹nsan›n kaderle iliflkisini ak›l sahibi, özgür ve sorumlu bir varl›k olarak kurmas›

gerekmektedir. Kur’an-› Kerim’de ortaya konulan Kader anlay›fl›, insan› bu özel-

likleri nedeniyle sorumlu tutmaktad›r. 

• Tevekkül, r›z›k, baflar›, afet ve hastal›k Kur’an’›n kaderle ilgili gördü¤ü ve insan-

kader iliflkisi çerçevesinde de¤erlendirdi¤i kavramlard›r. 

• ‹nsan, özgürlük ve sorumluluk sahibi olarak davran›fllar›n› gerçeklefltirmekte-

dir.‹nsan›n kaderle iliflkisinde insandan sorumlulu¤u bütünüyle kald›ran bir du-

rum söz konusu de¤ildir. Bunun için Kur’an, davran›fllar› konusunda insan›n so-

rumlu tutuldu¤unu ön plana ç›karmakta ve ondan sorumlulu¤unu yerine getirme-

sini istemektedir. 
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Öğrenme Hedefleri

Bu ünitenin sonunda afla¤›daki hedef davran›fllara ulaflman›z beklenmektedir: 

1. Kader ve kazan›n ne anlama geldi¤ini farketme.

2. Kader ve kazaya niçin inanmam›z gerekti¤ini aç›klama.

3. Allah’›n her fleyi bir ölçü ve düzen içinde yaratt›¤›n› aç›klama.

4. ‹nsan›n kaderi ile özgürlü¤ü ve sorumlulu¤u aras›ndaki iliflkiyi kavrama.

5. Kader ve kazan›n evrensel yasalarla iliflkisini aç›klama.

6. Kader ve kaza konusuyla ilgili ayet mealleri söyleme.

7. Kaderin r›z›k ve tevekkül ile iliflkisini aç›klama. 

8. Kader ile baflar›, afet ve hastal›k aras›ndaki iliflkiyi aç›klama.

9. Kaderle insan›n sorumlulu¤u aras›ndaki iliflkiyi aç›klar.

Üniteyi Çalışırken

Bu üniteyi çal›fl›rken;

1. Ünitenin bafl›nda verilen ö¤renme hedeflerine ulafl›p - ulaflmad›¤›n›z› düflünü-
nüz. Ulaflamad›¤›n›z› düflündü¤ünüz hedeflerle ilgili konular› yeniden okuyu-
nuz.

2. Ünite içinde verilen araflt›rma ve inceleme etkinliklerini mutlaka gerçeklefltiriniz.

3. Üniteyi ö¤renmek için sadece ders kitab›yla yetinmeyiniz. Kitab›n sonunda ve-
rilen kaynak listesinden ulaflabildiklerinizi inceleyiniz.

“Allah’›n emri, takdir olunmufl bir kaderdir” (Ahzâb, 33/38).

“Allah’›n kat›nda her fley bir ölçüye göredir” (Ra’d, 13/8). 
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1. Kader ve Kaza Kavramları

• Mukaddes dinimiz ‹slâm’›n iman esaslar›ndan biri de kader ve kazaya imand›r. 

• ‹nsan›n kaderi, kader ve kazan›n s›n›rlar› için-
de de¤erlendirilir: “Allah’›n emri mutlaka
yerine gelecek, yaz›lm›fl bir kaderdir”
(Ahzâb, 33/38).

• Kader ve kaza ile ilgili ayetler, Al-
lah’›n evrendeki her fleyi, belirle-
di¤i yasalar örgüsüne (sünnetul-
lah) göre düzenledi¤ini belirtir. 

• Allah, âlemde bulunan her fleyi bir
ölçüye göre yaratm›flt›r. Bu ölçü, on-
lar› kendi içinde tutarl› ve uyumlu bir
bütün yapm›flt›r: “Allah’›n kat›nda her fley
bir ölçüye göredir” (Ra’d, 13/8). 

• Âlemde gelifligüzel hiçbir fley yoktur. 

• Her varl›k bir plan, program ve ölçü içinde yarat›lm›flt›r. 

• Yeralt›nda ve yerüstünde insan›n yarar›na sunulan her türlü yiyecek, içecek ve
insana gerekli olan her fley, bir ölçü içinde; belli bir büyüklük, a¤›rl›k ve yo¤un-
lukta yarat›lm›flt›r. 

• Ayr›ca bunlar›n oluflumunu sa¤layan, toprak, su, hava, s›cakl›k, so¤ukluk vb. gi-
bi fleyler de bir ölçüye göre belirlenmifltir (bkz. Müminûn, 23/18; Hicr, 15/19). 

• Her fleyi bir ölçüye göre yaratan Allah, evrendeki her varl›¤a yapaca¤› ifle uy-
gun yap›, flekil, özellik ve yetenek de vermifltir (bkz. A’lâ, 87/3).
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Kader: Ölçmek, biçmek, belirlemek anlam›na gelir. Allah’›n bafllang›çtan sonsu-
za kadar olacak her fleyin zaman›, yeri ve özelliklerini sonsuz bilgisiyle bilmesi ve
takdir etmesi/belirlemesidir. Allah, evrendeki tüm varl›k ve olaylar›n iflleyiflini bel-
li bir ölçü, düzen ve yasaya ba¤lam›flt›r (Kamer, 54/49). 

“Her fleyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah’t›r” (Furkân, 25/2).

Kaza: Emir, hüküm, yarg›, yerine getirmek, ölçerek yapma ve yaratma anlamlar›na
gelir. Allah’›n önceden takdir etti¤i fleyleri, zaman› gelince yaratmas›na kaza denir.

• Kader ve kazaya inanmak, hay›r ve fler, iyi ve kötü, canl› ve cans›z ne varsa
hepsinin Allah’›n (c.c.) bilmesi, dilemesi, belirlemesi ve yaratmas› ile meydana
geldi¤ine ve O’ndan baflka yarat›c› olmad›¤›na inanmakt›r. 

• Kader ve kazaya inanmak, genelde hay›r ve flerrin Allah Teâlâ’dan geldi¤ine
inanmak diye aç›klan›r. 

• Hay›r; iyilik, iyi ve yararl› ifl anlam›na gelir. Yüce Allah’›n yapmam›z› istedi¤i,
sevdi¤i ve hoflnut oldu¤u davran›fllar, hay›rd›r. 

• fier ise, kötülük, kötü, zararl› ve faydas›z ifl anlam›na gelir. Allah’›n (c.c.) sevme-
di¤i, yapmam›z› istemedi¤i, hoflnut olmad›¤›, do¤ru olmayan davran›fllar flerdir. 

Allah Teâlâ, kulunun seçimine göre hayr› veya flerri yaratmaktad›r. O, insanlara iyi
ve kötünün ne oldu¤unu göstermekte, iyili¤i yapmam›z› ve kötülükten sak›nmam›z›
istemektedir. Ayr›ca Allah (c.c.), iyilik yapan› ödüllendirece¤ini, kötülük yapan› da
cezaland›raca¤›n› aç›kça belirtmektedir. Burada kötü olan, Allah’›n flerri yaratmas›
de¤il, her türlü uyar›ya ra¤men kulun kötülü¤ü seçmesi ve yapmak istemesidir.
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Okuma Parçası

Bu Sözü Sen mi Söylüyorsun Ebu Ubeyde?!
Bir gün Hz. Ömer, halifelik döneminde fiam’a gitmek üzere yola ç›kar. Onu fiam’da-
ki ordu komutanlar› karfl›lar ve ona fiam’da veba hastal›¤› ç›kt›¤›n› haber verirler. 

Hz. Ömer, önlem olarak bu salg›n hastal›¤›n ç›kt›¤› yere girmemeye karar verir ve yan›n-
dakilere geri dönece¤ini söyler. Onun bu sözü üzerine komutanlar›ndan Ebû Ubeyde:

–Ey Halife! fiimdi sen Allah’›n kaderinden mi kaç›yorsun? Allah, ölümünüzü bu
hastal›ktan takdir etmiflse, ölürsünüz, takdir etmemiflse size bir fley olmaz, der. Hz.
Ömer onun bu sözünü çok yad›rgar:

–Ey Ebû Ubeyde! Bu sözü sen mi söylüyorsun, der ve sözlerini flöyle sürdürür:

–Evet... Allah’›n kaderinden, yine Allah’›n kaderine kaç›yorum. Allah’›n hakk›m›z-
daki takdirini bilmedi¤im için tedbir al›yorum.

Hz. Ömer, kader konusunun daha iyi anlafl›lmas› için ona bir de flu çarp›c› örne¤i verir:

–Senin develerin olsa, onlar iki tarafl› bir vadiye inseler. Vadilerden biri verimli,
di¤eri de verimsiz, çorak olsa, sen de verimli yerde develerini otlatsan, Allah’›n
takdiri ile otlatm›fl olurdun. Onlar› burada de¤il de çorak yerde otlatsayd›n, yine
Allah’›n takdiri ile otlatm›fl olmaz m›yd›n? (Ahmed, Müsned, I/18). 

2. İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri

Akıl sahibi olmak

• ‹nsan ak›l sahibi bir varl›kt›r. 

• Ak›l, iyiyi ve kötüyü, do¤ruyu ve yanl›fl› ay›rt etme yetisi olarak tan›mlan›r. 
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• Ak›l, insan›n yolunu ayd›nlatan bir araçt›r. ‹nsana düflünme, anlama ve bilgi el-
de etme yetene¤i veren ak›ld›r. 

• Akl›n en önemli ifllevi düflünmektir. ‹nsan akl› ve düflüncesiyle kendini, çevresini ve
yaratan›n› tan›r, hayat›n anlam›n› kavrar. Kim oldu¤unu, niçin yarat›ld›¤›n›, evren-
deki konumunu, ölümü ve ötesini düflünür, bu sorular›n cevab›n› arar. Din, insan›
düflünmeye teflvik eder, onun bu çabas›n› destekler ve sorular›na cevap verir.

• ‹nsan, akl› sayesinde sorumluluk kazan›r ve yaratan›na muhatap olma ayr›cal›-
¤›n› elde eder. ‹nsan› din karfl›s›nda sorumlu tutan da onun akl›d›r. 

• ‹nsan akl›yla, insan-Allah, insan-evren ve insan-insan iliflkilerini kavrar. Evrende-
ki konumuna ve sorumlulu¤una uygun biçimde davran›r. Allah, düflünen insan-
lar için varl›¤›n› kan›tlayan belgeleri ortaya koyar.

• Ak›l, insan›n yolunu ayd›nlat›r.

• Ak›l insan›n kim oldu¤unu, niçin yarat›ld›¤›n›, evrendeki konumunu, ölüm ve
ötesini düflündürür.

Kur’an-ı Kerim ve akıl sahipleri

Kur’an’da ak›l sahiplerine seslenilir ve insan›n sahip oldu¤u akl›n› kullanmas› istenir.
Çünkü insan sorumlu tutuldu¤u her fleyi akl› sayesinde anlar. Onun için Kur’an, ak›l ve
sa¤duyu ile hareket edenleri, düflünenleri, ders ç›karanlar› övmüfl, ak›l ve düflüncesini
rehber edinmeyip karanl›kta yol bulmaya çal›flanlar› yermifltir (bkz. Nahl, 16/12;Bakara,

2/221; Hac, 22/46; Secde, 32/9).

Özgür olmak

• ‹nsan›n var oluflu ile özgürlü¤ü birbirinden ayr›lmaz iki ö¤edir. Özgürlük, 'bir
fley yapma' ve 'bir fley yapmama' aras›ndaki seçimdir. ‘Seçme’ ve ‘eylem’, öz-
gür olman›n zorunlu kofluludur. 
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• ‹nsan, özgürlü¤ü oran›nda yapt›klar›ndan, ettiklerinden sorumludur. ‹nsan›n sa-
hip oldu¤u her hakk›n karfl›l›¤›nda bir de sorumlulu¤u vard›r. 

• Ahiretin varl›¤›na da anlam kazand›ran, insan›n özgür bir seçimle eylem yap-
mas› ve bunun karfl›l›¤›nda da sorumluluk yüklenmesidir. 

‹nsan için s›n›rs›z bir özgürlük yoktur. ‹nsan iradesinin bir s›n›r›, sonu vard›r, belli bir
zaman ve yerde geçerlidir. ‹nsan, kendisini do¤rudan ilgilendiren alanlarda özgür-
dür. S›n›rs›z ve sonsuz bir irade özgürlü¤ü, ancak Allah için söz konusudur. Kutsal
kitaplar, peygamberler de insanlar›, özgürlüklerinin ve sorumluluklar›n›n bilincinde
olmaya ça¤›rm›flt›r. Çünkü özgürlük, insan› bir fleye kö-
rü körüne ba¤l›l›ktan kurtaran, hayat› gelifltiren
ve ona canl›l›k kazand›ran önemli bir etken-
dir.

İnsanın seçme özgürlüğü

Allah, insana seçme ve seçti¤ini de
yapma gücü vermifltir. Bunun için in-
san, sorumlu bir varl›k k›l›nm›fl, Al-
lah’›n emir ve yasaklar›na uymakla yü-
kümlü tutulmufltur. Ayr›ca Allah, insan
neyi seçerse, onu yarataca¤›n› bir yasa
olarak ortaya koymufl ve bunu insanlara
bildirmifltir. ‹nsan›n görevi, bu yasay› iyi bil-
mesi ve buna uygun davranmas›d›r.

Nefes al›p veriflimiz, kalbimizin at›fl›, sindirim sistemimiz ve iç organlar›m›z›n ça-
l›flmas› gibi eylemlerimiz zorunludur. Anne - babam›z›n seçimi, soyumuzun belir-
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lenmesi gibi durumlar da bizim seçimimizin d›fl›ndad›r. Bu iflleyiflte seçme özgür-
lü¤ümüz olmad›¤› için, sorumlulu¤umuz da yoktur. 

İyi ve kötüyü seçme

• ‹nsan›n davran›fllar›, zorunlu ve seçimli olmak üzere ikiye ayr›l›r. 

• ‹nsan›n iyi ve kötü davran›fllardan birini seçme ve eyleme koyma özgürlü¤ü vard›r.

Seçimli eylemlerimizde herhangi bir bask› ve zorlama alt›nda de¤iliz. Bu alanda
seçme özgürlü¤ümüz oldu¤u için sorumlulu¤umuz vard›r. 

Kur'an'da seçme ve seçimi do¤rultusunda davranma özgürlü¤üne sahip k›l›nan in-
san›n, ulaflaca¤› bütün sonuçlardan bizzat kendisinin sorumlu tutulaca¤› vurgulan›r:

"Herkes kendi kazand›¤›n›n hesab›n› verecektir" (Tûr, 52/21).

“Herkesin kazand›¤› iyilik, kendi yarar›na, kötülük de, kendi za-
rar›na olacakt›r” (Bakara, 2/286).

Her fleyin yarat›c›s› Allah oldu¤u için, iyi veya kötü seçimimize
göre her iki eylemimizi de yaratan O’dur (Zümer, 39/62).
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Allah’ın nizamı

Allah Teâlâ, âlemdeki her fleyi koydu¤u yasalara (sünnetullah) göre düzenlemifltir.
‹nsan›n kaderi de bu yasalar›n s›n›rlar› içinde oluflur. Allah’›n insandan istedi¤i, bu
yasalar› iyi bilmesi ve bunlara uygun davranmas›d›r. Ancak neyi yap›p, neyi yap-
mamas› gerekti¤ini bilen insan, seçim ve eylemlerinden sorumlu oldu¤unu bilir.
Böylece o, do¤ru olan› yapman›n, yanl›fltan da kaç›nman›n hesab› içinde olur.

‹nsan›n hayr› ve flerri seçmesi: ‹nsan›n hayr› ve flerri seçme ve yapma serbestisi
vard›r. Hangisini isterse onu yapar, ama yapt›¤›ndan da sorumlu tutulur. Allah, ku-
lunun seçimine göre hayr› veya flerri yarat›r. Çünkü evrende bir tek yarat›c› var, o
da mutlak güç sahibi olan Allah’t›r. 

O, insanlara iyi ve kötünün ne oldu¤unu göstermifl, iyili¤i emretti¤ini ve kötülü¤ü
yasaklad›¤›n› bildirmifltir: ‹nsana izleyece¤i yol gösterilmifltir (Necm, 53/39). Çünkü
yolun e¤ri olan› da vard›r (Bakara, 2/286). 

Ayr›ca Allah, iyilik yapan› ödüllendirece¤ini, kötülük yapan› da cezaland›raca¤›-
n› aç›kça belirtmifltir. Burada kötü olan, Allah’›n flerri yaratmas› de¤il, her türlü uya-
r›ya ra¤men kulun kötülü¤ü seçmesi ve yapmak istemesidir.

Sorumlu olmak
• ‹nsan; iradesi, yap›p etme, seçme, ay›rt etme gücü olan sorumlu bir varl›kt›r. 

• Sorumluluk ise, insan›n iradesi ve seçmesinin bir ürünüdür. ‹nsan›n, evrende tek
özgür ve sorumlu varl›k olmas› da onu evrendeki di¤er varl›klardan üstün bir ko-
numa tafl›m›flt›r (bkz. Ahzâb, 33/72). 
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• Kur'an-› Kerim’de gerek bireysel gerekse toplumsal alanda, insan›n sorumlulu-
¤uyla ilgili pek çok örne¤e yer verilir: ‹nsana iyilik ve kötülük yapma yetene¤i
ve sorumlulu¤u verilmifltir (fiems, 93/8-10). Sorumluluk tafl›yan hiç kimseye, bafl-
kas›n›n sorumlulu¤u yüklenmez (En'âm, 6/164). Allah, kimseye gücünün üstünde

bir fley yüklememifltir (Bakara, 2/286).

Mukaddes kitab›m›z Kur'an-› Kerim’de, insana sunulan tüm konular, ona, sorumlu-
luklar›n› göstermekte ve hat›rlatmaktad›r. Çünkü insan›n ilgili oldu¤u her fley, ken-
disine bir sorumluluk yüklemektedir (Âl-i ‹mrân, 3/13). Bunun için insan›n sahip ol-
du¤u her yetene¤in yerli yerince kullan›lmas› gerekmektedir. Bunun gere¤ini yap-
mayan; görme, düflünme, de¤erlendirme ve uygulama mekanizmas›n› çal›flt›rma-
yan, sorumluluklar›n›n bilincinde olmayan insan, Kur’an-› Kerim’de elefltirilir (Mu-
hammed, 47/23-24). 

Kur'an-› Kerim’de insan›n sorumlulu¤u, onun bafl›na gelen olumsuzluklar›n belirtildi¤i
ayetlerde öne ç›kart›lmakta ve flöyle belirtilmektedir:

‹nsan›n kendine haks›zl›k etmesi; onun özgür iradesiyle seçimini yanl›fltan yana yap-
mas› ve bunun da sorumlulu¤unun kendine ait olmas› demektir. Burada, yol gösteren
Allah, buna uyup uymamada hür olan ve sonucuna katlanacak olan da insand›r.

3. Kur’an-ı Kerim’de Kaderle İlgili Bazı Kavramlar
Tevekkül
• Tevekkül; güvenmek, dayanmak, havale etmek anlamlar›na gelir. Bir hedefe

ulaflmak için maddî ve manevî bütün sebeplere baflvurduktan sonra Allah’a da-
yan›p güvenmek demektir. 

• Tevekkül, kader inanc›n›n bir sonucudur. 

"…Allah onlara haks›zl›k etmedi, fakat onlar kendi kendilerine
haks›zl›k ediyorlar" (Âl-i ‹mrân, 3/117).
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• Olaylar, bir düzen ve yasa çerçevesinde, sebep - sonuç iliflkisi içinde olup bit-
mektedir. ‹nsanlar, ak›l ve hür iradeleriyle sebepleri bulabilirler. 

• Tohum ekilmeden ürün elde edilmez. 

• Çal›flmadan baflar›ya ulafl›lmaz. 

• Allah’›n emir ve yasaklar›na uyulmadan cennete girilmez. 

• Tevekkül eden kimse, iflinin gere¤ini yapar ve sonucu Allah’tan bekler: “…Ka-
rar›n› verdi¤in zaman, art›k Allah’a dayan›p güven. Çünkü Allah, kendisine da-
yan›p güvenenleri sever” (Âl-i ‹mrân, 3/159).

• Allah, inananlar›n baflka bir varl›¤a de¤il, sadece kendisine güvenmesini istemifl
(Mâide, 5/11), tevekkül edene kendisinin yetece¤ini bildirmifltir (Talâk, 65/3).

Sevgili Peygamberimiz, devesini bafl›bofl b›rak›p, tevekkül etti¤ini söyleyen bede-
viyi flu sözleriyle uyarm›flt›r: “Önce deveni ba¤la, sonra Allah’a tevekkül et!” (Tirmi-

zî, K›yamet, 60, (2517), IV/668).

• Tevekkülün tembellik ve uyufluklukla hiçbir ilgisi yoktur. Kendine düfleni gere¤in-
ce yapmadan, “kader ne ise o olur” demek, yanl›fl bir tevekkül anlay›fl›d›r. 

• ‹nsan evrende geçerli yasalar› gözeterek, çal›fl›r,
çabalar, sebeplere sar›l›r, ondan sonra Al-
lah’a güvenir. 

• ‹nsan›n çal›flmay› b›rak›p tembellik
ederek, kendisinin yapmas› gereken
iflleri Allah’a havale etmesi, tevekkül
de¤ildir.
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Allah’a güvenen kifli;

• Huzur ve güven içinde olur,

• Korkular›n› ve endiflelerini güvene çevirir. 

• Olaylar karfl›s›nda sab›r, dayan›kl›l›k ve güç kazanarak, ümitsizli¤e düflmez. 

• Çünkü o, elinden geleni yapm›fl ve sonucu da Allah’a b›rakm›flt›r.

Rızık

• R›z›k yenilen, içilen, az›k, yararlan›lan fley anlam›na gelir. 

• Allah’›n yiyip içmek ve yararlanmak için canl›lara verdi¤i her fleye r›z›k denir. 

• Dünyada insan›n yararland›¤› maddî ve manevî her fley r›z›k oldu¤u gibi, ahi-
rette ona verilecek ve onu mutlu k›lacak her fley de r›z›k kapsam›ndad›r. 

• Allah, her canl› gibi insan›n da r›zk›n› takdir etmifltir. Ancak onu aray›p bulmak,
elde etmek insana b›rak›lm›flt›r. 

• Baflka bir deyiflle, r›zk›n› kazanmak için gerekli çal›flmay› göstermek kula, r›z-
k› yaratmak ise Allah’a aittir: “Yeryüzünde yaflayan her canl›n›n r›zk›n› yaln›z-
ca Allah vermektedir…” (Hûd, 11/6).

• Âlemde tek r›z›k veren ve yaratan Allah’t›r. Bunun için Allah’›n güzel isimlerin-
den biri olan rezzâk/r›z›k veren ismi Kur’an’da sadece Allah için kullan›lm›flt›r.
R›zk› veren Allah, r›zka ihtiyac› olanlar ise bütün canl› varl›klard›r (bkz.Zâriyat,

51/58; Sebe’, 34/39; Mü’minûn, 23/72).

• ‹nsan helal yolu seçerek r›zk›n› kazanmal›d›r. Çünkü Allah Teâlâ, insan›n ha-
ram yoldan r›z›k elde etmesini asla istemez. Haramdan fliddetle sak›nd›r›r ve
haram yiyenleri mutlaka cezaland›raca¤›n› belirtir. Allah, helal r›z›k yemeyi em-
retmifl, haram olan› da yasaklam›flt›r: “Art›k Allah’›n size helal ve temiz olarak
verdi¤i r›z›ktan yiyin…” (Nahl, 16/114).
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Başarı ve çalışma

Allah’›n kâinatta koymufl oldu¤u yasalardan biri de kiflinin çal›flt›¤›n›n karfl›l›¤›n› el-
de etmesidir. Baflar› ve çal›flma iliflkisinde ön koflul, çal›flmad›r. Bu nedenle dini-
miz çal›flmay› ö¤ütlemifl, baflar›ya ulaflmak için çal›flmak gerekti¤ini bildirmifltir. 

Çal›fl›p baflar› kazanmak, onurlu bir hayat için zorunludur. Bunun için yüce dini-
miz, dünya hayat›n›n bofla geçirilmemesini ve her an›n iyi de¤erlendirilmesini
ö¤ütlemifltir.

• Baflar›, insan›n yapt›¤› bir iflte bekledi¤i sonucu elde etmesidir. 

• Baflar›ya ulaflabilmenin birtak›m kurallar› ve yöntemleri vard›r. 

• Baflar›, kiflinin yaln›zca inanç kimli¤iyle de¤il, sebeplere tutunup iflinin gere¤i-
ni yapmas›yla gerçekleflen bir sonuçtur. 

• Hiçbir ifl yapmay›p ifllerini sürekli Allah’a, baflkalar›na havale eden bir inanç
sahibinin muvaffak olmas› mümkün de¤ildir. 

“‹nsan ancak çal›flmas›n›n karfl›l›¤›n› elde eder. Onun
çal›flmas› görülecek, sonra da karfl›l›¤› eksiksiz verilecektir.”
(Necm, 53/39-41).

“Yeryüzünde yaflayan her canl›n›n r›zk›n› yaln›zca Allah vermek-
tedir” (Hûd, 11/6).

• “Kimse kimsenin r›zk›n› yiyemez. Herkes kendi r›zk›n› yer” sözünü
de¤erlendiriniz.

• “Al›n teri” ve “çal›flt›¤›n›n karfl›l›¤›n› almak” deyimlerini aç›klay›n›z. 
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• Hangi fleyin baflar› oldu¤u konusu ise, kiflinin inanc› ve dünya görüflüne göre
de¤iflmektedir. 

• Kur’an, yaln›zca maddî anlamda baflar›l› bir hayat›n, kiflinin do¤ru yolda oldu-
¤unun göstergesi olamayaca¤›n› belirtir (bkz. Sebe’, 34/35-37).

‹nsan ne için çal›fl›r, çaba gösterirse onu elde eder. ‹yiyi seçer, iyilik yaparsa iyi-
yi; kötüyü seçer, kötülük yaparsa kötüyü kazan›r. Seçim ve eylemlerinin sorumlulu-
¤u da yine insana ait olur (bkz. Fussilet, 41/46). Çal›flarak elde edilen bir sonucun
baflar› say›labilmesi için iyilik, do¤ruluk ve yararl›l›k s›n›rlar› içinde olmas› gerekir.
Bunun s›n›rlar› da akl›n ve dinin ortak ilkeleriyle çizilir. Buna göre gerçek baflar›,
insan› dünyada ve ahirette yüceltir, mutlu eder ve kurtulufla erdirir. Baflar› veya ye-
nilgiyi kazanan insan oldu¤u için sonuçlar›na katlanacak olan da odur. ‹nsan› öz-
gür seçim ve eylemlerine uygun olarak baflar›ya ulaflt›ran Allah’t›r. Bu yönüyle ba-
flar› da kaderle ilgili bir kavramd›r.

Afet

• Afet; ‹nsan›n ans›z›n bafl›na gelen ve mal›na, can›na zarar veren büyük felaket
ve s›k›nt›lara afet/musibet denir. 

• Musibet; felaket ve belâ sözcükleri de afet anlam›nda kullan›l›r. Bu kavram, da-
ha çok hadislerde ve baz› ‹slâm bilginlerinin eserlerinde geçer. 

• Afet sözcü¤üyle de genelde insan›n müdahalesi olmadan meydana gelen mu-
sibetler kastedilir. 

• Afetler, do¤al ve toplumsal olmak üzere iki grupta ele al›n›r. 

• Afetin ahlâkî kavram olarak kullan›ld›¤› da olmufltur. Kalbin afeti, dilin afeti gibi in-
san› kötülü¤e sevk eden etkenlere afet ad› verilmifltir. Bunlar, insan›n olgunlaflmas›-
n› engelledi¤i ve onu manevî yönden felakete sürükledi¤i için afet say›lm›flt›r.
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• Allah’›n âlemde fiziksel yasalar› vard›r ve
bunlar “Sünnetullah” diye isim-
lendirilmektedir.

• Her varl›k, bu yasalar›n s›n›rlar› için-
de ifllevlerini yürütür. Kâinattaki ha-
yat ortam› fiziksel yasalarla oluflur. 

• ‹nsan, bu yasalar›n iflleyiflini ö¤-
renmekle yükümlüdür.

• Yaflama koflullar›n› kolaylaflt›ran her
türlü teknoloji ürünleri de bu yasalara
göre oluflur. 

Do¤al afetler de bu yasalar›n s›n›rlar› d›fl›nda de-
¤ildir. Deprem, kas›rga, sel bask›n›, toprak kaymas› vb. do-
¤al afetler karfl›s›nda insan›n sorumlulu¤u ne olabilir? ‹nsanl›k, tarih boyunca kar-
fl›laflt›¤› do¤al afetlerden korunman›n birtak›m yollar›n› bulmufltur. ‹nsan, yaflad›¤›
co¤rafyan›n yap›s› ve özel durumuna göre, yerleflimini yapmak ve yaflama düze-
nini kurmak zorundad›r. 

Deprem bölgesinde yaflayan bir insan› düflünelim. Onun görevi, depreme daya-
n›kl› bir yap›laflmay› sa¤lamak olmal›d›r. Bunu yapmadan depremin yapt›¤› mal
ve can kayb›n› kaderle ilgili görerek, sorumlulu¤unu göz ard› edemez. 

İnsan, afet ve sabır

‹nsan, karfl›laflt›¤› her olaydan bir ders almal› ve kazand›¤› tecrübeyi de¤erlendir-
melidir. Di¤er do¤al afetlerde de insan›n sorumlulu¤unu bu çerçevede ele alabili-
riz. ‹nsan, kendisinin yapmas› gereken her fleyi yapt›ktan sonra bir afetten zarar
görürse, yapaca¤› tek fley sabretmek ve ders almakt›r. Ald›¤› her ders ve tedbir
insan›n do¤al afetlere karfl› korunmas›n› sa¤layacakt›r.
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Kur’ân’da musibetlere bakış

Kur’an’da afet kavram› geçmez, bunun yerine musibet kavram› kullan›l›r. Musibet-
lere de insan›n kendisinin neden oldu¤u söylenir: “Bafl›n›za her ne musibet gelir-
se, kendi yapt›klar›n›z yüzündendir. O, yine de ço¤unu affeder” (fiûrâ, 42/30).

“Kendi yapt›klar› sebebiyle bafllar›na musibet gelip de: ‘Ey Rabbimiz! Bize bir
peygamber gönderseydin de ayetlerine uysayd›k ve müminlerden olsayd›k’ diye-
cek olmasalard›, seni peygamber olarak göndermezdik” (Kasas, 28/47).

‹nsan, gereken tedbirleri ald›ktan sonra bafl›na herhangi bir musibet gelirse, buna
sab›r göstermesi gerekti¤i de yine Kur’an’da belirtilir (Bakara, 2/155). Bu tür musi-
betlerin insanlar için bir deneme oldu¤u ve bunlara karfl› sabredenlerin baflar›l›
olaca¤› vurgulan›r:

Allah, kullar›n› farkl› biçimlerde denemekte, sabr›n› ve flükrünü ölçmektedir. Sevgili Pey-
gamberimiz de, her türlü önlemi ald›ktan sonra gelen musibetlere sabredildi¤inde, bu-
nun mükâfat›n›n büyük olaca¤›n› söyler (bkz. Müslim, Birr, 14, (45), III/1991).

Toplumsal afetler

Do¤al afetlerde insan tedbir almaya ve korunmaya yönelik bir sorumluluk tafl›mak-
tad›r. Toplumsal afetlerlerde ise, afete neden olan bizzat insan›n kendisidir. Çün-
kü insan yaflad›¤› hayattan, yap›p ettiklerinden sorumlu bir varl›kt›r. Kur’an’da ko-
nuya iliflkin olarak insanl›k tarihinden verilen tüm örneklerde; toplumsal çöküfl ve
bat›fllarda insan sorumlu tutulmaktad›r. 

“Andolsun ki sizi, biraz korku ve açl›kla, bir de mallar, canlar
ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele” (Bakara,

2/155).

Ünite 
9

202

? ‹nsan, bafl›na musibetin gelmesini önleyebilir mi?

         



Toplumsal yasalar

Toplumsal alanda geçerli olan yasalar da vard›r. Süreklilik ve de¤iflmezlik özelli-
¤i tafl›yan bu yasalar, sürekli de¤iflmekte olan dünyam›zda kal›c› de¤er ve ilkele-
re iflaret etmektedir. Kur’an’da bu yasalar, sünnetullah ad›yla an›lmaktad›r (Fât›r,

35/43). Kur’an, toplumsal yasalar üzerinde düflünmeye, bunlar›n nas›l iflledi¤ini
bulmaya ve buna uygun davranmaya ça¤›rmaktad›r: “Onlar, yeryüzünde gezip
kendilerinden öncekilerin sonunun nas›l oldu¤una bakmazlar m›?” (Fât›r, 35/44).

Kur’an, afeti de kader inanc› çerçevesinde de¤erlendirir. ‹nsan›n karfl›laflt›¤› tüm
afetlerde, onun sorumluluk yönüne iflarette bulunur. ‹nsan bir afetle karfl›laflmadan
önce gerekli bütün önlemleri alacak ve kendi eliyle kendini tehlikeye atmayacakt›r. 

İnsan ve biyolojik yasalar

‹nsan, kâinattaki biyolojik yasalara göre hayat›n› sürdürür. Onun sa¤l›kl› olmas›,
hastalanmas›, iyileflmesi ve ölümü de bu yasalar çerçevesinde gerçekleflir. ‹nsan›n
yükümlülüklerini tam anlam›yla yerine getirebilmesi sa¤l›kl› olmas›na ba¤l›d›r. ‹nsa-
n›n hastal›ktan korunabilmesi için bu yasalar› bilmesi ve ona uymas› gerekir. Dini-
miz, insan›n hem ruh, hem de beden sa¤l›¤›n›n korunmas›na büyük önem verir. Be-
denimiz ve sa¤l›¤›m›z, Allah’›n bize verdi¤i de¤er biçilemez bir emanettir. Bunun
için insan›n sa¤l›kl› olmas› ve kendini hastal›klardan korumas› dinî bir görev say›l-
m›flt›r. Sa¤l›kl› insanlardan oluflan toplum güçlü olur. 

Hastalık

Kur’an’›n belirtti¤i kader anlay›fl›nda, her konuda insan›n sorumlulu¤u ön planda
yer al›r. Bu ba¤lamda her insan, ruh ve beden sa¤l›¤›n›n korunmas›ndan sorum-
ludur. Dinimizin getirdi¤i emir ve yasaklar›n amaçlar› içinde sa¤l›¤›n korunmas› da
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vard›r. Sevgili Peygamberimiz, insan›n sa¤l›¤›n› korumas›n›n önemi, hastaland›-
¤›nda tedavi olmas›n›n gereklili¤i konusunda uyar›larda bulunmufltur: 

‹nsan hastaland›¤› zaman yeniden sa¤l›¤›na kavuflmak için çareler arar. Hastal›-
¤›n› iyilefltirecek tedavi yollar›n› bulmaya çal›fl›r. Doktora baflvurur, ilac›n› kullan›r,
gerekiyorsa ameliyat›n› olur ve sonuçta flifay› Allah’tan bekler. Sahabi Ebû Huzâ-
me, Peygamberimize: “Biz, hastal›klardan korunuyoruz, dua ediyoruz ve tedavi
oluyoruz. Bunlar kaderi de¤ifltirir mi?” diye sormufl, O da: “Korunma, dua ve te-
davi de kaderdir” cevab›n› vermifltir (Ahmed, Müsned, III/421;Tirmizi, T›b, 21, (2065),

IV/400).

Kur’an-› Kerim, hastal›¤›n da flifas›n›n da Allah’tan geldi¤ini hat›rlat›r ve bu konu-
da Hz. ‹brahim’in davran›fl›n› örnek gösterir: “Hastaland›¤›m zaman beni iyileflti-
ren O’dur.” (fiu’arâ, 26/80). fiifan›n Allah’tan gelece¤i inanc›, hastaya moral verir
ve onun hastal›¤a karfl› direncini, sabr›n› art›r›r ve iyileflmesine yard›mc› olur. Has-
ta, asla ümitsizli¤e düflmez, sonucun ölüm olmas› bile onu korkutmaz, çünkü o, Al-
lah’tan geldi¤ini ve yine Allah’a dönece¤ini bilir (bkz. Bakara, 2/156).

Bütün bunlar; insan›n sa¤l›kl› olmas›, hastalanmas›, iyileflmesi, ölümü, her fley ka-
derin d›fl›nda de¤ildir. ‹nsan - kader iliflkisinde insan›n görevi, yüklendi¤i sorumlu-
lu¤un gereklerini yerine getirmektir ve ondan sorulacak olan da budur. 

“Her can ölümü tadacakt›r. Sonunda bize döndürüleceksiniz”
(Ankebût, 29/57).

“Allah, verdi¤i her hastal›¤›n flifas›n› da yaratm›flt›r ” (Müslim, Se-

lam, 26, ( 69), II/1729).
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Ünitenin Özeti

Kader ve Kazaya ‹man, yüce dinimiz ‹slâm’›n temel iman esaslar›ndan biridir. Ka-
der ve kazaya inanmak, hay›r ve fler, iyi ve kötü, canl› ve cans›z ne varsa hepsi-
nin Allah’›n bilgisi, dilemesi, belirlemesi ve yaratmas› ile meydana geldi¤ine ve
ondan baflka yarat›c› olmad›¤›na inanmakt›r. 

Kader, Allah’›n bafllang›çtan sonsuza kadar olacak her fleyin zaman›, yeri ve
özelliklerini sonsuz bilgisiyle bilmesi ve takdir etmesidir. Allah’›n önceden takdir et-
ti¤i fleyleri, zaman› gelince yaratmas›na da Kaza denir. 

Kur’an-› Kerim, tevekkül, r›z›k, baflar›, afet ve hastal›k kavramlar›n› Kaderle ilgili
görür. Bu kavramlar›, insan›n özgürlü¤ü ve sorumlulu¤uyla iliflkilendirerek anlat›r ve
sürekli olarak insan›n sorumlulu¤unu ön plana ç›kar›r. 

‹nsan›n sa¤l›kl› olmas›, hastalanmas›, iyileflmesi, ölümü, k›saca bütün hayat› kade-
rin d›fl›nda de¤ildir. ‹nsan-kader iliflkisinde insan›n görevi, yüklendi¤i sorumlulu¤un
gereklerini yerine getirmektir.

Üniteyi Gözden Geçirelim 

1. Kader ve kazan›n ne anlama geldi¤ini söyleyiniz.

2. Kader ve kazaya niçin inanmam›z gerekti¤ini aç›klay›n›z.

3. ‹nsan›n kaderiyle özgürlü¤ü ve sorumlulu¤u aras›nda nas›l bir iliflki vard›r? Aç›klay›n›z.

4. ‹nsan›n özgürlü¤ü oran›nda sorumlu olmas› ne demektir?.

5. Kader ve kazan›n evrensel yasalarla iliflkisini kurunuz.

6. Kader ve kaza konusuyla ilgili birer ayet meâli söyleyiniz.

7. Kaderin r›z›k ve tevekkül ile iliflkisini aç›klay›n›z. 

8. Kader ile baflar›, afet ve hastal›k aras›ndaki nas›l bir iliflki vard›r?

9. Kaderle ilgili kavramlarla insan›n sorumlulu¤u aras›ndaki iliflkiyi aç›klay›n›z.
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Değerlendirme Soruları

1. Halk aras›nda al›n yaz›s› ve yazg› deyimleri hangi anlamda kullan›lmaktad›r?

A) ‹nsan›n davran›fllar›n› zorunlu olarak yapan bir varl›k olmas›

B) ‹nsan›n sorumlu bir varl›k olmas›

C) ‹nsan›n kaderi olmas›

D) ‹nsan›n Allah’a güvenmesi

E) ‹nsan›n hür iradeye sahip olmas›

2. Afla¤›da “özgürlük” kavram› ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi do¤ru
de¤ildir?

A) ‹nsan›n seçme ve eylem hakk›n›n bulunmas› özgürlü¤ün temel flartlar›ndand›r.

B) Allah’›n her fleyi bilip takdir etmesi insan›n özgürlü¤ünü s›n›rlar.

C) ‹nsan özgürlü¤ü oran›nda davran›fllar›ndan sorumludur.

D) Özgürlü¤ün temelinde Allah (c.c)’›n âlemle ilgili yasalar› hakk›nda bilgi sahibi
olmak vard›r.

E) Özgürlük bilinçsizce ba¤l›l›¤›n önündeki en önemli engellerden birisidir. 

3. “Karar›n› verdi¤in zaman art›k Allah’a dayan ve güven. Çünkü Allah, kendisi-
ne dayan›p güvenenleri sever” ayetinde de¤inilen temel konu afla¤›dakilerden
hangisidir?

A) Allah sevgisi B) Dua C) Sorumluluk

D) Tevekkül E) ‹nsan›n iradesi

4. Kur’an-› Kerim afla¤›daki kavramlardan hangisini insan›n kaderle iliflkisi yönün-
den de¤erlendirmez?

A) Hastal›k B) Baflar› C) Takva

D) Afet E) R›zk
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5. Afla¤›dakilerden hangisinde “kaza”n›n tan›m› kapsaml› biçimde verilmifltir?

A) Allah’›n önceden bilip takdir etti¤i fleylerin vakti gelince gerçekleflmesidir.

B) Allah’›n her fleyi bilip takdir etmesidir.

C) Allah’›n evrendeki her fleyi belli bir düzen ve ölçü içinde yaratmas›d›r.

D) ‹nsan›n aniden bafl›na gelen olaylard›r.

E) ‹nsan›n hür iradesiyle yapaca¤› ifllere karar vermesidir.
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Cevaplar

ÜN‹TE 1
1. A, 2. C, 3. B, 4. D, 5. D

ÜN‹TE 2
1. E, 2. A, 3. E, 4. A, 5. B

ÜN‹TE 3
1. C, 2. C, 3. B, 4. D, 5. E

ÜN‹TE 4
1. A, 2. C, 3. D, 4. B, 5. A

ÜN‹TE 5
1. A, 2. C, 3. C, 4. A, 5. D

ÜN‹TE 6
1. C, 2. D, 3. A, 4. D, 5. A

ÜN‹TE 7
1. D, 2. A, 3. B, 4. C, 5. D

ÜN‹TE 8
1. D, 2. B, 3. D, 4. B, 5. C

ÜN‹TE 9
1. C, 2. B, 3. D, 4. C, 5. A
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