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li dir.

alınmıştır.

Bu çalış manın okuyuculara fay dalı ol ması en büyük temen nimiz dir.

Di ya net İş le ri Baş kan lığı
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7. Çe şit li İnanç Bi çim le ri
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İnsan ve Din
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İ N S A N  V E  D İ N1

6

ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

ya pı sı açık lan mak ta dır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te nin so nun da aşa ğı da ki he def dav ra nış la ra ulaş ma nız bek len mek te dir:

1. İn sa nın ni çin ya ra tıl dı ğı nı kav ra ma.

4. Di nin ta nı mı nı ve kay na ğı nın ne ler ol du ğu nu açık la ma.

5. Çe şit li inanç bi çim le ri ni ve din le ri sı nıf la ma.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

3. Kitabın sonundaki kaynakçadan ulaşabildiklerinizi in ce le yi niz.
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1 DERSİ n s a n  D o ğ a s ı

Düşünelim

1 İnsan Doğası

(Nahl, 
16/68). 

İn sa nın Ya ra tı lış Ama cı
İn sa nın ya ra tı lış ama cı di ğer can lı lar dan çok fark lı dır. Di ğer can lı lar in sa nın bu dün ya da ki 
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İ N S A N  V E  D İ N1

8

ÜNİTE

(c.c.) ka tın da so rum lu tu tul muş tur. 

de sı ra la mak ta dır: 

2 İnsan Doğası ve Din

(Rûm, 30/30) bu yur mak ta dır.

 

ka bul et ti ği ni ifa de et mek te dir. 

inancim.pdf   9 28.09.2010   10:59:27



9

DERSD i n i n  İ n s a n  H a y a t ı n d a k i  Y e r i  v e  Ö n e m i 3

 (Ba ka ra, 2/256).

ma ya el ve riş li bir ya pı ya sa hip tir.

ka vuş ma sı nı sağ lar.

3 Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

İn sa nın bir ta kım ta bii eği lim ler le doğ du ğu ve ruh sağ lı ğı ve ba şa rı sı için bu eği lim ler 

Dünya ve Ahiret Mutluluğu ve Din

kat kı sağ lar.
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İ N S A N  V E  D İ N1

10

ÜNİTE

Düşünelim

Düşünelim

mak ta ve onun sos yal leş me si ne yar dım cı ol mak ta dır. 
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DERS3D i n i n  İ n s a n  H a y a t ı n d a k i  Y e r i  v e  Ö n e m i

(Ra’d, 
13/28).

le mek te dir ler. Özel lik le bü yük şe hir ler de be lir li bir eko no mik dü ze yin üze rin de olan la rın 

bu na lım da aran ma lı dır.

tir. 

Düşünelim

 

mak zo run da dır.
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İ N S A N  V E  D İ N1

12

ÜNİTE

el-Edebü’l-Müfred,

ve var lık la rı nı de vam et tir me de da ha ba şa rı lı ol mak ta dır .

şid det le ya sak lar.

Düşünelim

İnan cı mız sos yal ve kül tü rel ya şan tı mı zın her ala nın da ken di si ni his set tir mek te dir. İçin-

m kül tü rü nü ye ni ye ti şen nes le ak tar mak zo ru n da yız.

 (Mâ ide, 5/2).
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DERSD i n  K a v r a m ı 4

 

(el-Ede bü’l-Müf red, 1/67).

Düşünelim

4 Din Kavramı

ro lü üze rin de bir çok araş tır ma  ya pıl mış tır. 

luk la rı mı zı dü zen le di ği için bu an lam da kul la nıl mış tır.

Din: Yol

Not Edelim
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İ N S A N  V E  D İ N1

14

ÜNİTE

5 Din Kavramına Farklı Bakışlar

Bu ta nım da şu hu sus lar yer 
al mak ta dır: 

ril miş tir.

 
ya ve ahi ret te mut lu kıl mak tır. 
Di nin in san lar dan yap ma la rı nı 
ve yap ma ma la rı nı is te di ği şey ler 

lik tir.

in san la rın onu ken di hür ira de ve ar zu la rıy la ka bul et me le ri dir. Din bas kıyla ka bul et ti ri-

 (Ba ka ra, 2/256).

di nin emir ve ya sak la rın dan so rum lu tu tul maz lar. 

mut lu kıl mak tır.

ka bul et me si dir. 

Düşünelim
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DERS6D i n i n  K a y n a ğ ı

 

6 Dinin Kaynağı

Davranışları

(Mu vat ta, Ka der 3, II/899).
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İ N S A N  V E  D İ N1

16

ÜNİTE

7 Çeşitli İnanç Biçimleri

İnancın Çeşitli Biçimleri

(Ateizm)

Çoktanrıcılık
(Şirk Problemi)(Tevhid-Monoteizm)

tan rı nın var lı ğı nı ka bul eden bir inanç bi çi mi dir.

çok tan rı cı lık ve put pe rest lik or ta ya çık mış tır.

var ol du ğu nu ile ri sü rer ler. 
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DERS8D i n l e r i n  S ı n ı f l a n d ı r ı l m a s ı

8 Dinlerin Sınıflandırılması

Dinler

Semavi Dinler Semavi Olmayan

Dinler

kay nak lı din ler dir. 

din ler ola rak bi lin mek te dir. 

Sih di ni dir.

inancim.pdf   18 28.09.2010   10:59:35



İ N S A N  V E  D İ N1

18

ÜNİTE

Ünitenin Özeti

Dav ra nış la rın dan do la yı da Al lah ka tın da so rum ludur.

mi mev cut tur. 

ol ma yan din ler ise in san la rın ken di dü şün ce le ri doğ rul tu sun da icat et tik le ri din ler dir. 

Üniteyi Gözden Geçirelim
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Aşa ğı da ki var lık lar dan han gi si so rum lu luk açı sın dan di ğer le rin den 

fark lı dır? 

2. “Her in san fıt rat üze ri ne do ğar, an ne - ba ba sı da ha son ra onu Me cu si, 

Ya hu di ve ya Hı ris ti yan ya par” ha di si ile an la tıl mak is te nen aşa ğı da ki-

ler den han gi si dir? 

 A) Her do ğan ço cuk Me cu si olarak do ğar.

 B) Her do ğan ço cuk Ya hu di ola rak do ğar.

 D) Her do ğan ço cuk Hı ris ti yan ola rak do ğar.

 E) Her do ğan ço cuk Müs lü man ola rak do ğar.

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si di nin ya rar la rı ara sın da yer al maz? 

4. Aşa ğı dakiler den han gisi dinin an lam ların dan değil dir? 

5. Aşağıdakiler den han gisi inan manın çeşit li biçim leri arasın da yer 

al maz? 

1. Aşağıdaki varlıklardan hangisi sorumluluk açısından diğerlerinden 

farklıdır?

2. “Her insan fıtrat üzerine doğar, anne - babası daha sonra onu Mecusi, 

Yahudi veya Hıristiyan yapar” hadisi ile anlatılmak istenen aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Her doğan çocuk Mecusi olarak doğar.

B) Her doğan çocuk Yahudi olarak doğar.

D) Her doğan çocuk Hıristiyan olarak doğar.

E) Her doğan çocuk Müslüman olarak doğar.

3. Aşağıdakilerden hangisi dinin yararları arasında yer aly maz? 

4. Aşağıdakilerden hangisi dinin anlamlarından değğildir?

5. Aşağıdakilerden hangisi inanmanın çeşitli biçimleri arasında yer

almaz? 

Değerlendirme Soruları
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1. İman ve Öne mi
2. Ke li me-i Tev hid ve Ke li me-i Şa ha det
3. İman - Dav ra nış İliş ki si Yö nün den İn san lar 
4. İman - Bil gi - Amel İliş ki si 

İman ve İnsan
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İ M A N  V E  İ N S A N222

22

ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de; 

• Müs lü man ol ma nın te me li olan iman ko nu su ele alın mak ta dır. İman- in san iliş ki si in ce le nir ken 
ön ce lik le ima nın ne ol du ğu ve öne mi or ta ya ko nul mak ta dır. 

• Bir in sa nın mü min sa yı la bil me si nin ilk şar tı olan Ke li me-i Tev hid ve Ke li me-i Şa ha de tin an la mı açık-
lan mak ta dır. 

• Bun dan son ra, iman - dav ra nış iliş ki si yö nün den in san lar ele alın mak ta dır. 

• İnan ma yö nün den in san lar ve bun la rın özel lik le ri ne işa ret edil mek te dir. 

• Mü min, mü na fık, kâfir ve müş ri kin özel lik le ri or ta ya ko nul mak ta dır. İç ten bir ka bul olan ima nın bil gi 
ve amel (ey lem) ile sı kı bir iliş ki si ol du ğun dan, iman - amel iliş ki si ve iman - bil gi iliş ki si in ce len mek-
te dir.

• Bil gi nin ima nın ni te li ği ne et ki si, tak lit ve tah kik ola rak iki şe kil de or ta ya kon mak ta dır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te nin so nun da aşa ğı da ki he def dav ra nış la ra ulaş ma nız bek len mek te dir:
1.  İma nın ta nı mı nı söy le me.
2. İma nın öne mi ni açık la ma.
3. İma nın öne mi ile il gi li ayet ve ha dis me âl le ri söy le me.
4. İman - kü für fark lı lı ğı nı açık la ma.
5. Ke li me-i Tev hid ve Ke li me-i Şa ha det’i söy le me.
6. Ke li me-i Tev hid ve Ke li me-i Şa ha det’in an lam la rı nı söy le me.
7. Ke li me-i Tev hid ve Ke li me-i Şaha det’in İslâm di nin de ki ye ri ni açık la ma.
8. Kalp ile tas di ki ta nım la ma.
9. Kalp ile tas di kin öne mi ni açık la ma.
10. İman - dav ra nış iliş ki si yö nün den in san la rın na sıl sı nıf lan dı ğı nı söy le me.
11. Mü min, mü na fık, kâfir ve müş rik kav ram la rı nı ta nım la ma.
12. Bu kav ram la rın bir bi rin den fark lı yön le ri ni açık la ma.
13. İman - dav ra nış yö nün den ya pı lan sı nıf la ma ya ör nek ler söy le me.
14. İman - amel iliş ki si ni açık la ma.
15. İman - amel iliş ki si ne ör nek ver me.
16. İma nın or ta ya çı kar dı ğı gü zel dav ra nış la ra ör nek ler ver me.
17. Ken di dav ra nış la rı nı iman - amel iliş ki si yö nün den far k et me.
18. İman - bil gi iliş ki si ni açık la ma.
19. İman - bil gi iliş ki si ne ör nek ver me.
20. Ken di inan cı nın bil gi bo yu tu nun far kı na var ma.
21. Dav ra nış la rı nı iman - bil gi iliş ki si yö nün den ir de le ye bi lme.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len he def le re ula şıp-ulaş ma dı ğı nı zı dü şü nü nüz. Ula şa ma dı ğı nı zı dü şün dü ğü nüz 
he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.
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1 DERSİ m a n  v e  Ö n e m i

1 İman ve Önemi

İman, bir şe yi gö nül hu zu ru ile be nim se me, ona iç ten ve yü rek ten inan ma dır. İman te mel de 

kalp işi dir. Bu yö nüy le iman da gü ven ve hu zu ra ulaş ma söz ko nu su dur.

• İman da, doğ ru la ma, tas dik et me, ka bul et me var dır. 

• İma nın te me li kalp ile tas dik et me dir. İnan ma ya ko nu olan şey le ri ka bul et me me, on la rın 

doğ ru lu ğun dan şüp he duy ma söz ko nu su olur sa, ora da iman dan söz edi le mez. 

• İman da inan dı ğı nı söy le me ya ni dil ile ik rar et me de var dır. An cak iman da gö nül den 

ina nıp be nim se me ile, dil ile ik rar et me ay nı dü zey de bir şart de ğil dir. Bu nun la bir lik te 

in san la rın kalp le rin de ola nı sa de ce Al lah bi lir. Dil ile ik rar, ima nın di ğer in san lar ta ra fın-

dan bi lin me si ne yar dım cı olur. 

İmanla İlgili Bir Hadis ve Düşündürdükleri
İslâm’a gö re iman, Pey gam ber Efen di mi zin Yü ce Al lah’tan ge tir dik le ri nin doğ ru ol du ğu-

nu ka bul edip, on la ra gö nül den inan mak tır. Bir ha dis te şöy le be lir til mek te dir: 

Hz. Pey gam ber, as ha bı ile otu rur ken be yaz el bi se içe ri sin de bir adam ge lir ve Hz. Pey-

gam be rin önü ne diz çö küp otu rur. 

Ra su lul lah’a: “İman ne dir?” der.

Ra su lul lah: “İman: Al lah’a, me lek le ri ne, kitaplarına, pey gam ber le ri ne, ahiret gününe 

(öl dük ten son ra di ri le ce ği ne), kadere, hayrına ve şerrine inan man dır” ce va bı nı ve rir. 

Adam: “İslâm ne dir?” der.

Ra su lul lah: “İslâm: Al lah’a iba det edip, O’na hiç bir şe yi or tak koşmaman, namazını kıl-

man, farz olan zekatı vermen, hacca gitmen orucu tutmandır” karşılığını verir.

Adam: “İh san ne dir?” der. 

Rasulul lah:”İh san: Al lah’ı gö rü yor muş gi bi O’na iba det et men dir. Her ne ka dar sen O’nu 

gör mü yor san da O se ni gö rü yor.” di ye ce vap ve rir. Adam son ra çı kıp gi der. (Bu ha ri, 

İman, 37; Müslim, İman, 1, 5).

Yu ka rı da ki ha dis te ne ler den söz edi li yor? 
Sıra Sizde
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ÜNİTE

Yu ka rı da ki şi ir den de ha re ket ede rek, iman edi le cek ko nu la rı tar tı şı nız.
Tartışalım

“Amen tü”nün an la mı nı oku ya rak içe ri ği ni tar tı şı nız.
Tartışalım

• İman ki şi nin dav ra nış la rı na yön verir ve onu et ki ler. Çün kü ima nın dü şün ce, duy gu ve 
dav ra nış ile çok sı kı bir iliş ki si var dır. Bu yö nüy le iman, ben li ği mi zin bü tü nü nü sa rar. 

• İman bi zim ken di miz le, di ğer in san lar la, can lı lar la ve di ğer var lık lar la iliş ki mi ze yön ve rir. 

• Al lah’a ina nan bir ki şi, in san la ra ve di ğer can lı la ra kar şı gö rev le ri ni en iyi şe kil de ye ri ne 
ge tir me ye ça lı şır. Fe la ket ler kar şı sın da sar sıl maz ve ümit siz li ğe düş mez. 

• İman maddî ve manevî so run la rı mı zı çöz me de ve on la rı aş ma da bi ze güç ve rir. İman-
la biz, dün ya ha ya tın da her şe yin bir im ti han ve si le si ol du ğu nun bi lin cin de olu ruz. Bu 
yö nüy le iman, dav ra nış la rı mı zın bir kay na ğı, bir ha zi ne si dir. 

• İman bü tün iba det ve ey lem le ri mi zin iti ci gü cü dür. On la ra an la mı nı iman ka tar. Çün-
kü, iman da bi linç li ola rak iç ten bir ka bul söz ko nu su dur. Bu bi linç ha li ya pı lan iş le re ger-
çek ma na ve de ğe ri ni ve rir. 

• İman, ki şi nin ken di siy le, di ğer in san lar la, can lı lar la ve öte ki var lık lar la iliş-
ki si ne yön ve rir. 

• İman, bü tün iba det ve ey lem le ri mi zin iti ci gü cü dür. 
• İman, in sa nın can lı la ra kar şı va zi fe le ri ne an lam ka tar.

Düşünelim

Al lah’ımı bir ta nı rım,
Var lı ğı na ina nı rım.
Me lek le ri ya ra tan O,
Ha ki ka ti ya ra tan O.

Hak em ri dir ki tap la rı,
Doğ ru yol dur hi tap la rı.
Pey gam ber ler O Ulu’nun,
El çi le ri din yo lu nun.

Ahi ret te ka za gü nü; 
Ha şir gü nü, ce za gü nü.
Rab den ka der, ha yır ve şer,
O’na bağ lı bü tün be şer,

Ölen kul lar di ri le cek, 
Hak he sa bı gö rü le cek.
His le riy le ru ha do lan, 
Al lah’ımı bir ta nı rım,

Hem Pey gam ber, hem kul olan,
Mu ham med’e ina nı rım. 

En ver TUN ÇALP

İNAN DIM, İMAN ET TİM
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2 Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet

Ke li me-i Tev hid ve Ke li me-i Şa ha det, İslâm di ni ni ka bu lün, ya ni Müslü man ve mü min 
ol ma nın ilk şar tı; kal be yer le şen ima nın gös ter ge si ve be lir ti si dir. Müs lü man ol ma nın 
ol maz sa ol maz şar tı, Ke li me-i Tev hid’in ifa de et ti ği me sa jı ka bul et mek tir. 

Kelime-i Tevhid
• Al lah’ın var lı ğı nı, bir li ği ni, Onun her şe yi yok tan va r e den ve ye gâ ne ya ra tan ol du ğu nu; 

Pey gam ber Efen di miz Hz. Mu ham med’in Al lah’ın el çi si ol du ğu nu ifa de eden cüm le dir. 

• La ilâ he il lal lah Mu ham me dür Rasulul lah = Al lah’tan baş ka tan rı yok tur. Mu ham med 
Al lah’ın el çi si dir, de mek tir. 

Kelime-i Şahadet
• Ke li me-i Şa ha det ise, “şa hit lik sö zü” de mek tir. Bu da in sa nın bir şe yin doğ ru lu ğu na şa hit-

lik yap ma sı nı ifa de eder.

• Eş he dü en lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me den ab dü hu ve ra sû lü hu= Şa hit-
lik ede rim ki, Al lah’tan baş ka tan rı yok tur. Yi ne şa hit lik ede rim ki, Mu ham med (s.a.s.) 
Al lah’ın ku lu ve el çi si dir, de mek tir. 

• Ke li me-i Tev hid de ki şi nin Al lah’ın bir li ği ni ve Hz. Pey gam be rin pey gam ber li ği ni ka bu lü söz 
ko nu su iken, Ke li me-i Şa ha det te bu ka bu lün âde ta göz le gö rür gi bi pe kiş ti ril me si var dır.  

• İma nın ta nı mı nı da dü şü ne rek, Ke li me-i Tev hid’i ka bul eden ki şi nin 
ni çin müs lü man sa yıl dı ğı nı tar tı şı nız.

• Ke li me-i Tev hid’i ka bul et mek, in sa nın dü şün ce ve gö nül dün ya sın da 
ne le ri de ğiş ti rir? 

• Ke li me-i Şa ha det ve Ke li me-i Tev hid’in an lam la rı nı araş tı rı nız. 
• İs lâm’ı ye ni ka bul eden bir in san ni çin Ke li me-i Tev hid ve Ke li me-i Şa ha-

de ti söy le mek tedir? 

Tartışalım

 La ilâ he il lal lah Mu ham me dür ra su lul lah= Al lah’tan baş ka tan rı yok tur. 
Mu ham med (s.a.s.) Al lah’ın el çi si dir. 

• Eş he dü en lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me den ab dü hu ve 
ra sû lü hu= Şa hit lik ede rim ki, Al lah’tan baş ka ilah yok tur. Yi ne şa hit lik 
ede rim ki, Mu ham med (s.a.s.) Al lah’ın ku lu ve el çi si dir. 

Not Edelim
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3 İman - Davranış İlişkisi Yönünden İnsanlar

İman yönünden insanlar farklılık gösterirler. İmanın duygu, bilgi ve davranış boyutu 
vardır. İnsanlar İslâm dinine inanma, onun doğruluğunu kabul etme ve ona göre dav-
ranışta bulunma yönünden birbirinden ayrılırlar. İnanç bakımından insanlar dört kısma 
ayrılırlar.

İnkârcı
(Kafir)

Ortak Koşan
(Müşrik)

İki Yüzlü
(Münafık)

İnanan
(Mümin)

İnanç Bakımından İnsanlar

Mümin 
Mü min, Al lah’a ina nan, sev gi li Pey gam be ri mi ze Al lah ta ra fın dan vah ye di len her şe yin doğ-
ru ol du ğu nu yü rek ten ka bul eden ki şi dir. Mü min, ay nı za man da Müs lü man’dır. 

Kur’an’da mü min le rin bel li baş lı özel lik le rin den ba zı la rı şöy le be lir til mek te dir:

Mü mi nin Özel lik le ri

• “Mü min ler ger çek ten kur tu lu şa er miş ler dir. 

• On lar, na maz la rın da de rin hu şû için de dir ler. 

• On lar, fay da sız iş ler den ve boş söz ler den yüz çe vi rir ler.

• On lar, ze kâ tı ve rir ler.

• On lar, ırz la rı nı ko rur lar.

• On lar, ema net le re ve ver dik le ri söz le re ri ayet eder ler. 

• On lar, na maz la rı nı sü rek li kı lar lar.

• İş te bun lar vâ ris olan la rın ta ken di le ri dir. On lar fir devs cen net le ri ne vâ ris olur lar. On lar 
ora da ebe dî ka la cak lar dır “ (Mü mi nûn, 23/1-5, 8-11). 

Kur’an’dan mü min le rin özel lik le ri ni an la tan baş ka ayet ler bu lu nuz.
Sıra Sizde
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MÜSLÜMAN
Doğ ru luk var özün de, 
Ya lan bu lun maz sö zün de
Düş kü ne el uza tır Müs lü man. 

Yo lu hep ilim yo lu dur
Bir Al lah’ın ku lu dur
İslâm yo lun da dır Müs lü man

Dün ya ve ahi ret tir ga ye si
Doğ ru dan ya na dır hep se si
Ka çı nır ha ram dan Müs lü man

Se ver ve sev di rir kü çük le ri
Sa yar ve din ler bü yük le ri
İba det ten zevk alır Müs lü man 
   (Kur’an Kurs la rı Öğ re tim Prog ra mı, 87)

• Yu ka rı da ki şi ir den ha re ket le bir Müs lü ma nın baş ka han gi özel lik le ri 
ola bi lir? 
• Mü min bu özel lik le re ni çin sa hip ol ma lı dır? Tar tı şı nız.

Tartışalım

 

Münafık
• Mü na fık lık, iki yüz lü lük ha li ni ifa de eder. Mü na fık, Al lah’ın bir li ği ni, Pey gambe ri miz 

Hz. Mu ham med’in pey gam ber li ği ni ka bul et ti ği ni söy le ye rek Müs lü man gi bi gö zü kür, 
an cak bu na kalp ten inan maz. 

• Mü na fık, inanç yö nün den içi baş ka dı şı baş ka in san dır. Özü ile sö zü bir de ğil dir. 

İman da kalp ten tas dik zo run lu bir şart iken, dil ile söy le mek zo run lu bir şart 
de ğil dir? Ni çin? Açık la yı nız.

Sıra Sizde

Mü na fı ğın özel lik le ri: Yü ce ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim’de şöy le bu yu rul mak ta dır:

• “İn san lar dan ba zı la rı var dır ki, inan ma dık la rı hal de ‘Al lah’a ve ahi ret gü nü ne inan dık’ 
der ler. 

• Al lah’ı ve mü min le ri al dat ma ya ça lı şır lar. 

• Oy sa sa de ce ken di le ri ni al da tır lar da far kın da de ğil ler dir.

• Kalp le rin de mü na fık lık tan kay nak la nan bir has ta lık var dır.
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• Al lah da on la rın has ta lık la rı nı ar tır mış tır. 

• Söy le dik le ri ya la na kar şı lık da on la ra elem do lu bir azap var dır.”

• Bun la ra “Yer yü zün de fe sat çı kar ma yın” de nil di ğin de, “Biz an cak ıs lah edi ci le riz” der ler. 
İyi bi lin ki, on lar boz gun cu la rın ta ken di le ri dir. Fa kat far kın da de ğil ler dir. 

• On la ra, “İn san la rın inan dık la rı gi bi siz de ina nın” de nil di ğin de ise, “Biz de akıl sız lar gi bi 
iman mı ede lim?” der ler. İyi bi lin ki, asıl akıl sız lar ken di le ri dir, fa kat bil mez ler. 

• İman eden ler le kar şı laş tık la rı za man “İnan dık” der ler. Fa kat şey tan la rıy la (mü na fık 
dost la rıy la) yal nız kal dık la rı za man, “Şüp he siz, biz si zin le be ra be riz. Biz an cak on lar la 
alay edi yo ruz.” der ler. Ger çek te Al lah on lar la alay eder; az gın lık la rı için de bo ca la yıp 
du rur lar ken on la ra müh let ve rir. İş te on lar, hi da ye te kar şı lık sa pık lı ğı sa tın al mış kim-
se ler dir. Bu yüz den alış ve riş le ri on la ra kâr ge tir me miş ve doğ ru yo lu bu la ma mış lar dır” 
(Ba ka ra, 2/8-16 ). 

Mü na fık lar, gö rü nüş te Müs lü man gi bi ol ma la rı na rağ men, ger çek te Mü min de ğil  dir. 
On la rın Al lah yo lun dan sap ma la rı nın ne de ni, ön ce iman edip, son ra inkâr et me le ri dir. 
Bu yüz den kalp le ri mü hür len miş tir.

“…Ar tık on lar hiç an la maz lar” (Mü nâ fi kûn, 63/3). 

“Şüp he yok ki mü na fık lar, ce hen ne min en alt ka tın da dır lar. Ar tık on la ra as la 
bir yar dım cı da bu la maz sın” (Ni sâ, 4/145).

• Mü na fık lar ki mi al da tı yor lar?
• Mü na fık la rın alış ve riş le ri ni çin ken di le ri ne kâr ge tir mi yor? 

Düşünelim

Mü na fık lar, iba det eder gö rün me le ri ne rağ men, ger çek te iba det et me mek te dir ler. 
On lar sa de ce in san la rı kan dır mak ve gös te riş için iba det et mek te dir ler. Kur’an’da on la rın 
du ru mu şöy le an la tıl mak ta dır: 

“On la rın du ru mu, (ge ce le yin) ateş ya kan kim se nin du ru mu na ben zer: Ateş 
tam çev re si ni ay dın lat tı ğı sı ra da Al lah ışık la rı nı yok edi ve rir de on la rı gö re-
mez bir şe kil de ka ran lık lar için de bı ra kı ve rir. On lar sa ğır dır lar, dil siz dir ler, 
kör dür ler. Ar tık (hak ka) dön mez ler” (Ba ka ra, 2/17-18). 

Kâfir
• Kâfir (inkâr cı), İslâm di ni nin te mel esas la rı na inan ma yan, Pey gam be ri mi zin pey gam-

ber li ği ni ka bul et me ye rek, onun Al lah ka tın dan ge tir di ği emir ve ya sak la rın hep si ni 
ve ya bir bö lü mü nü inkâr eden ki şi dir. Bu du rum, di ni mi zin te mel esas la rı nı be ğen me-
me, önem se me me ve de ğer siz say ma şek lin de de ken di ni gös te rir. 
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• Kâ fir, “ör ten” an la mı na gel mek te dir. Kâ fir kim se, ger çek ve doğ ru yu ört tü ğü, yan lış şey-
le re inan dı ğı için ona bu ad ve ril miş tir. 

• Kâ fir, bi linç li bir şe kil de ger çe ği ka bul et mez ya da gör mez lik ten ge le rek onu ör ter. 
Kâ fir le rin ahi ret te ki du rum la rı yü ce ki ta bı mız da şöy le ifa de edil mek te dir: 

“(Ayet le ri mi zi) inkâr et miş ve kâfir ola rak öl müş olan la ra ge lin ce, iş te 
Al lah’ın, me lek le rin ve bü tün in san la rın la ne ti on la rın üze ri ne dir. On lar 
ebe di yen o la net için de ka lır lar. Ar tık ne azap la rı ha fif le ti lir, ne de on la rın 
yüz le ri ne ba kı lır” (Ba ka ra, 2/161-162).

“On la rın du ru mu, gök ten yo ğun ka ran lık lar için de gök gü rül tü sü ve şim-
şek le sa ğa nak ha lin de bo şa nan yağ mu ra tu tul muş kim se le rin du ru mu gi bi-
dir. Ölüm kor ku suy la, yıl dı rım ses le rin den par mak la rı nı ku lak la rı na tı kar lar. 
Oy sa Al lah, kâfir le ri çe pe çev re ku şat mış tır. Şim şek ne re dey se göz le ri ni 
alı ve re cek. Ön le ri ni her ay dın la tı şın da ışı ğın da yü rür ler. Ka ran lık çö kün ce 
di ki lip ka lır lar. Al lah di le sey di, el bet te on la rın işit me ve gör me du yu la rı nı 
gi de rir di. Şüp he siz Al lah her şe ye gü cü ye ten dir” (Ba ka ra, 2/19-20).

Yu ka rı da ki ayet ler de kâ fir le rin du ru mu na sıl an la tı lı yor? Açık la yı nız. 
Düşünelim

Müşrik
• Şirk, “or tak koş mak, or tak ka bul et mek” an la mı na ge lir. Al lah’ın eşi, den gi ve or ta ğı 

ol du ğu nu ka bul et mek tir. 

• Müş rik ise, şirk ko şan ki şi dir. 

• Müş rik ler, Al lah’ın var lı ğı nı inkâr et mez ler. An cak O’nun la bir lik te baş ka tan rı lar ka bul 
eder ler. 

• Müş rik ler, sı fat, ira de ve kud ret açı sın dan Al lah’a eş de ğer ol du ğu nu san dık la rı güç 
ve var lık la rı ilâh ka bul eder ler. Bu var lık, can lı-can sız, gö rü le bi len ya da gö rü le me yen 
cins ten ola bi lir. 

• Şirk ile kü für bir bi ri ne ya kın dır. Müş rik, kâfir le rin bir kıs mı nı ta nım la mak için kul la nı lır. 
Her müş rik kâfir dir, fa kat her kâfir müş rik de ğil dir. 

• Yü ce di ni miz İslâm’a gö re Al lah’a şirk koş mak en bü yük gü nah tır. 

• Ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim’de şöy le de ni lir: “Al lah ken di si ne or tak ko şul ma sı nı as la ba ğış-

la maz. Bun dan baş ka sı nı di le di ği kim se için ba ğış lar. Kim Al lah’a or tak ko şar sa büs bü tün 

sa pıt mış tır” (Ni sâ, 4/116).

İnan cı mı za gö re gök le rin, ye rin ve her şe yin mut lak ha ki mi sa de ce Al lah’tır (c.c.). Ya rat-
ma, O’na mah sus tur. Hiç kim se ona or tak ola maz. 
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“…Onun la (Al lah’la) bir lik te baş ka hiç bir tan rı yok tur. Öy le ol say dı her tan rı 
ken di ya rat tı ğı nı ka bul le nir (ve ko rur) ve mut la ka bir bir le ri ne üs tün gel me-
ye ça lı şır lar dı. ...” (Mü’mi nûn, 23/91). 

“Eğer yer de ve gök te Al lah’tan baş ka ilâh lar ol say dı ke sin lik le iki si nin de 
dü ze ni bo zu lur du… ” (En bi yâ, 21/22). 

4 İman - Bilgi - Amel İlişkisi

İman - Amel ilişkisi
Ço ğu za man in san la rın ka na at le riyle dav ra nış la rı bir bü tün lük arz eder. Ki şi nin dü şün-
ce siyle duy gu la rı, duy gu la rıyla ey lem le ri ara sın da sı kı bir iliş ki bu lun mak ta dır. İna nan 
in sa nın da ima nı ile dav ra nış la rı, dav ra nış la rı ile dü şün ce si ara sın da çok sı kı bir iliş ki 
ol ma lı dır.

Amel, ki şi nin yap mış ol du ğu bü tün iş ler dir. Yü ce di ni miz de Al lah’ın hoş nut lu ğu nu 
ka zan mak ama cıy la ya pı lan iş ler ile di ğer iş ler ara sın da bir ay rım gö ze til miş tir. Biz ler den 
Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak ama cıy la iyi ve gü zel iş ler yap ma mız is ten miş tir. Dav ra nış lar 
an cak iman dan kay nak lan dı ğı, inanç la uyuş tu ğu za man “sa lih amel” adı nı al mak ta dır.

İman ile in san dav ra nış la rı ara sın da iliş ki ler: Kur’an-ı Ke rim’de bir çok âyet te “iman eden 
ve sa lih amel iş le yen ler” de ni le rek, iman ile amel ara sın da sı kı bir iliş ki ol du ğu na işa ret 
edi lir. Bu na gö re her han gi bir ko nu ile il gi li inanç la rı mız ve de ğer yar gı la rı mız de ğiş ti ğin-
de, bu nun et ki si dav ra nış la rı mı za da yan sır. 

İman, dav ra nış la rı mı zı sür dür me de ve ya bı ra kıp, ter k et me de et ki li olur. Me se la ina nan 
bir in san ki mi dav ra nış la rı is tek le, he ye can la ya par ken, ba zı dav ra nış lar dan da ka çı nır. 
İman, ken di si ni ey lem de gös te rir. İman dav ra nış la rın gü zel leş me si ne yol açar. Bu çer çe-
ve de sa lih amel ler, ima nın mey ve le ri dir.

Al lah, iman edip sa lih amel ya pan la rı ödül len di re ce ği ni be lirt mek te dir:

“İna nıp iyi (sa lih) amel ler ya pan lar var ya, iyi bir ha yat ve gü zel bir ge le cek 
on la rın dır” (Ra’d, 13/29). 

“Şüp he siz iman edip sa lih amel ler de bu lu nan la ra ge lin ce; on lar için al tın-
dan ır mak lar akan cen net ler var dır. İş te bu bü yük kur tu luş tur” (Bü rûc, 

85/11). 
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Yü ce Al lah, ina nan ve inan dı ğı gi bi dav ra nan lar la, sa lih amel yap ma yan la rı bir tut ma ya-
ca ğı nı ifa de et mek te dir. 

“Kör olan la, ba si ret le gö ren bir ol maz; iman edip sa lih amel ler de bu lu-
nan lar la kö tü lük ya pan lar da bir ol maz. Ne az öğüt alıp dü şü nü yor su nuz” 
(Mü’ min, 40/58). 

Sev gi li Pey gam be ri miz de şöy le bu yu ru yor: “Kim sa mi mi ola rak kal bi ne ima nı yer-

leş ti rir ve ken di ni te miz ler, di li ni doğ ru söz lü, nef si ni hu zu ra er miş; hu yu nu, ahlâkı nı 

ve dav ra nış la rı nı dos doğ ru… du ru ma ge ti rir se kur tu lu şa er miş tir” (Ah med, Müs-
ned, V/147).

Al lah’ın rı za sı nı ka zan dı ran sa lih amel le rin bi rey ve top lum ha ya tın da ki 
et ki le ri ni tar tı şı nız. 

Tartışalım

İman ile dav ra nış lar ara sın da kar şı lık lı bir iliş ki ol du ğu na gö re, iman dav ra nış la rı mı zı, 
dav ra nış la rı mız da ima nı mı zı et ki ler. Pey gam ber Efen di miz şöy le bu yu rur:

“Kul bir ha ta yap tı ğı za man kal bin de si yah bir iz mey da na ge lir. Eğer ki şi, 
o ha ta dan nef si ni uzak laş tı rır, af ta lep eder ve tövbe  ederse kal bi arın dı rı lır 
(le ke si li nir). Bi lâ kis, ay nı gü na hı iş le me ye de vam eder se, kalp te ki le ke ar tı rı lır. 
Hat ta bir za man son ra leke kal bi ta ma men kap lar” (Tir mi zî, Tef sir, 75, (3334), 

V/434).

Bu da gös te ri yor ki dav ra nış la rı mız, biz de iz ler bı ra kı yor, za man la bun lar yer le şik ha le 
ge li yor ve dü şün ce le ri mi zi et ki li yor. Do la yı sıy la kö tü lük yap ma  dı ğı mız gi bi, kö tü lük le re 
kar şı ses siz de kal ma ma lı yız:

Bu se bep le sev gi li Pey gam be ri miz şöy le bu yu ru yor: 

“Kim kö tü ve çir kin bir iş gö rür se onu eliy le dü zelt sin; eğer bu na gü cü yet mi yor-
sa, di liy le dü zelt sin; bu na da gü cü yet mez se, kal ben buğzetsin. İma nın as ga ri 
ge re ği bu dur” (Ah med, Müs ned, II/104).

İman - Bil gi iliş ki si 
İman, ön ce lik le biz in san lar la Al lah ara sın da ki özel bir bağ dır. Bun da bil gi nin özel bir ye ri 
var dır. İnan ma, ki şi sel bir se çim dir; bu, ne ye ina na ca ğı na ki şi nin tam bir öz gür lük için de 
ka rar ver me si ni ge rek ti rir. Bu se çim de ki şi nin bil gi si önem li bir yer tu tar. Yü ce Ya ra tı cı-
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mız, biz le ri dü şün me ye, araş tır ma ya teş vik et mek te dir. Kâ inat ta ki dü ze nin ve ya ra tı lı şın 
bi lin cin de olan lar, Al lah’ın var lı ğı nı ve bir li ği ni an la ma ya açık tır lar. Bu yüz den in san lar 
dü şün me ye da vet edil mek te dir. 

Kur’an-ı Ke rim’de “...Al lah dü şü ne si niz di ye si ze de lil le ri ni apa çık bil di ri yor” (Ba ka ra, 2/221) 
de nil mek te dir. 

Al lah han gi ko nu lar da dü şün me mi zi is te mek te dir? Ni çin? 
Düşünelim

Al lah, kâ inat ve di ğer var lık lar hak kın da dü şün me ye yön len di re rek, biz le rin kendisinin 
var lı ğı nı an la mamızı he def le mek te dir. Bu yüz den dü şün mek ve bil gi edin mek, ima na 
ulaş ma ya ve onu kuv vet len dir me ye hiz met eder.

“O; ge ce yi, gün dü zü, gü ne şi ve ayı si zin hiz me ti ni ze ver di. Yıl dız lar da 
Al lah’ın em ri ile ha re ket eder. Şüp he siz ki bun lar da ak lı nı kul la nan top lum lar 
için pek çok de lil var dır” (Nahl, 16/12).

Bil gi, ima nın oluş ma sı na kat kı da bu lun du ğu gi bi, onun ge liş me si ne ve ol gun laş ma sı na 
da bü yük kat kı sağ lar. İn sa nın bil gi dü ze yi ge liş tik çe, o bil gi yi an lam lan dır ma do la yı sıy la 
inan ma gü cü, kuv ve ti de ar tar. Ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim’de; “…De ki; hiç bi len ler le bil-

me yen ler bir olur mu?” (Zü mer, 39/9) bu yu rul mak ta, ilim de de rin leş miş olan la ra bü yük 
mü kâ fat lar ve ri le ce ği (Ni sâ, 4/162) müj de len mek te dir. Bü yük sû fi Yû nus Em re de bir 
şi irin de bil gi ile iman ara sın da ki iliş ki yi şöy le di le ge tir mek te dir:

İlim ilim bil mek tir, ilim ken din bil mek tir

Sen ken di ni bil mez sin ya ni ce oku mak tır.

Oku mak tan ma na ne, ki şi Hakk’ı bil mek tir

Çün oku dun bil mez sin ha bir ku ru emek tir. 

 (Yû nus Em re)

“Ken di ni bi len, Rab bi ni bi lir” sö zü nü tar tı şı nız. 
Tartışalım

Tak lî di İman
İma nın bil gi ile iliş ki si, ima nın ni te li ği ne de yan sı mak ta dır. Ki şi sa de ce çev re si nin tel ki ni 
ve yön len dir me siyle ina nı yor ise, onun ima nı na Tak lî di iman de nir. 
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DERS4İ m a n  -  B i l g i  -  A m e l  İ l i ş k i s i

Tak lî di İma nın Özel lik le ri

• Tak lî di iman da ki şi nin çev re si ni tak lit ede rek inan ma sı söz ko nu su dur. Bu du rum da 
de rin bir bil gi ve de li le da ya lı akıl yü rüt me yok tur.

• Bu tür bir iman ge çer li ol sa da bil gi ile des tek len me ye muh taç tır.

• Tak lî di iman, sağ lam de lil ler le oluş tu rul ma dı ğı için et ki len me ye açık tır. Kü çük bir iti raz 
ve eleş ti riyle sar sı la bi lir. 

•  Bi linç siz ce bir tak li de da ya lı ima na, gi de rek şüp he le rin bu laş ma sı ve onu et ki le me si 
ih ti ma li faz la dır.

•  Tak lî di iman ve ta as sup: Tak lî di ima nı el de et me de ye te rin ce in ce le me ve araş tır ma 
söz ko nu su ol ma dı ğı için, böy le kim se le rin ta as su ba me yil li ol ma la rı ih ti ma li de var dır. 
Çün kü bu ka bil kim se ler, öz den zi ya de ka bu ğa ta kı la bi lir ler. 

• Bil gi siz ce tak lit, in sa nı ta as su ba gö tü rür. 

• Ta as sup sa hi bi in san lar ise öz gür dü şü ne mez ve doğ ru ile yan lı şı ken di lik le rin den ayırt 
ede me zler. 

Yü ce Al lah, bil gi siz bir şe kil de tak lit eden le re şu uya rı da bu lu nu yor:

“On la ra, ‘Ge lin Al lah’ın in dir di ği ki ta ba ve pey gam be re uyun’ den di ğin de 
‘Ata la rı mı zı üze rin de bul du ğu muz yo la uya rız.’ der ler. Ya ata la rı bir şey bil-
me yen ve doğ ru yol da ol ma yan kim se ler se?” (Ba ka ra, 2/170).

Yü ce di ni miz, bil gi siz ce tak li di; araş tır ma, in ce le me ve dü şün me ile or ta dan kal dır ma yı 
amaç lar. 

Ta as su bun za rar la rı nı tar tı şı nız.
Tartışalım

Tah kî ki İman
De li l, araş tır ma, bil gi, an la ma ve kav ra ma  da ya lı ima na Tah kî ki iman de ni lir. Bu, ki şi nin 
ken di sor gu la ma, araş tır ma ve in ce le me si so nu cun da olu şan iman dır. Esas olan her 
Müslü ma nın ne ye, ni çin inan dı ğı nın bi lin cin de ol ma sı dır. 

Kur’an-ı Ke rim’de Yü ce Al lah, in san la rı dü şün me ye, araş tır ma ya ve sor gu la ma ya da vet 
et mek te dir.

“Di ril ten de, öl dü ren de O’dur. Ge ce ile gün dü zün bir bi ri ar dın dan git me si 
de O’nun em ri ne bağ lı dır. Hâ lâ ak lı nı zı kul lan mı yor mu su nuz?” (Mü ’mi nûn, 

23/80). 
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Tah kî ki İma nın Öne mi

• Dü şü nen, araş tı ran, hak ve ha ki ka ti keş fe den ki şi ler, inanç la rı nı sağ lam te mel le re 
otur tur lar. 

• İn san ev re ni ve ya ra tı lı şı in ce le ye rek, di nin emir ve ya sak la rı hak kın da bi linç le ne rek 
ima nı nı tak lît dü ze yin den tah kîk dü ze yi ne yük selt mek le so rum lu dur. 

• İman, tah kîk se vi ye si ne ulaş tı ğın da, ki şi nin Al lah ile ve di ğer var lık lar la iliş ki si nin ni te-
li ği de de ği şir. Bu du rum Kur’an-ı Ke rim’de şöy le be lir ti lir: 

“Mü min ler an cak on lar dır ki, Al lah anıl dı ğı za man yü rek le ri tit rer. Al lah’ın 
ayet le ri ken di le rine okun du ğu za man bu on la rın ima nı nı ar tı rır” (En fâl, 

8/2). 
 

Bu ne den le ima nı mı zı sağ lam te mel le re oturt mak ve ge liş tir mek için bil gi le ri mi zi sü rek li 
ar tır ma lı yız. 

Pey gam ber Efen di miz bu ko nu da şöy le bu yu rur: “İlim öğ ren mek ka dın, er kek her Müs-
lü ma na farz dır” (İbn Mâ ce, Mu kad di me, 17, (224), I/81).

Bil gi, ima nın tah kîk se vi ye si ne ulaş ma sı na na sıl yar dım cı olur? Tar tı şı nız. 
Tartışalım

• Tak lî di iman: İn sa nın çev re si nin tel ki ni ve yön len dir me si ile inan ma sı dır.

• Tah kî ki iman: De li le, araş tır maya, bil giye, an la maya ve kav ra ma ya da ya lı iman dır.

Ünitenin Özeti

İman, bir şe yi gö nül hu zu ru ile be nim se me, ona iç ten ve yü rek ten inan ma dır. İman 

te mel de bir kalp işi dir. O, sa mi mi, iç ten, gö nül den bir inanç tır. İma nın te me li kalp ile 

tas dik et me dir. İma na ko nu olan şey le ri ka bul et me me, on la rın doğru lu ğun dan şüp he 

duy ma var sa, ora da iman dan söz edi le mez. 

İman ve ik rar: İman da inan dı ğı şey le ri söy le me ya ni dil ile ik rar et me de var dır. İslâm’a 

gö re iman, Hz. Mu ham med’in Yü ce Al lah’tan ge tir dik le ri nin doğ ru ol du ğu nu ka bul 

edip, on la ra gö nül den inan mak tır.
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İman, dav ra nış la rı mı za yön ve rir ve et ki ler. Çün kü ima nın dü şün ce, duy gu ve ey lem ile 

sı kı iliş ki si var dır. Bu yö nüy le iman, bü tün ben li ği mi zi sa rar. İman bi zim ken di miz le, di ğer 

in san lar, can lı lar la ve var lık lar la iliş ki mi ze yön ve rir. İman, bü tün iba det ve dav ra nış la rı-

mı zın te me li dir. 

Ke li me-i Tev hid, İslâm di ni ni ka bu lün ve kalp te ki ima nın bir gös ter ge si dir. Müs lü man 

ol ma nın ilk şar tı da Ke li me-i Tev hid’i ka bul et mek tir. Ke li me-i Tev hid: La ilâ he il lal lah 

Mu ham me dür ra sû lül lah = Al lah’tan baş ka tan rı yok tur. Mu ham med (s.a.s.) Al lah’ın el çi-

si dir. 

Ke li me-i Şa ha det ise Eş he dü en lâ ilâ he il lal lah ve eş he dü en ne Mu ham me den ab dü hu 

ve ra su lu hu = Şa hit lik ede rim ki, Al lah’tan baş ka tan rı yok tur. Yi ne şa hit lik ede rim ki, 

Mu ham med (s.a.s.) Al lah’ın ku lu ve el çi si dir, de mek tir. 

İnanç bakımından insanlar, mümin, münafık, kâfir ve müşrik olarak ayrılırlar. İnsanın 

imanıyla davranışları, davranışlarıyla düşünceleri arasında sıkı bir ilişki vardır. 

Davranışlarımıza, inançlarımız ve değer yargılarımız yön verir. Herhangi bir konuyla ilgili 

inanç ve değer yargılarımız değiştiğinde, bu davranışlarımıza da yansır. 

İman dav ra nış la rı mı zın sü rek li li ğin de ya da ter kin de et ki li bir un sur dur. Me se la, ina nan 

bir in san ba zı dav ra nış la rı is tek le ve he ye can la ya par ken, ba zı dav ra nış lar dan da ka çı nır. 

İman ken di si ni ey lem de gös te rir. İman dav ra nış la rın gü zel leş me si ne yol açar. 

Al lah, ev ren ve di ğer var lık lar hak kın da dü şün me ye yön len di re rek, in sa nın Al lah’ın var-

lı ğı nı an la ma sı nı is ter. Bu yüz den dü şün mek ve var lık hak kın da bil gi edin mek ha ki ki 

ima na ulaş ma ya, inan cı kuv vet len dir me ye hiz met eder. 

Bil gi, ima nın oluş ma sı na kat kı da bu lun du ğu gi bi, onun ge liş me si ve ol gun laş ma sı na da 

bü yük kat kı lar da bu lu nur. Bil gi dü ze yi miz ge liş tik çe, inan ma gü cü müz ve kuv ve ti miz de 

ar tar.

Ki şi sa de ce çev re si nin tel ki ni ve yön len dir me siyle inan mış ise, bu na tak lî di iman de nir. 

Ya ni böy le bir iman da çev re si ni tak lit ede rek inan ma söz ko nu su dur. Bu du rum da de rin 

bir bil gi ve de li le da ya lı akıl yü rüt me yok tur. Bu tür bir iman ge çer li bir iman dır. An cak 

bil giyle des tek len me ye muh taç tır. 

De li le, araş tır ma ya, bil gi ye, an la maya ve kav ra ma ya da ya lı iman ise tah kî ki iman  denir. 

Ya ni bir araş tır ma ve in ce le me nin so nu cun da olu şan iman dır. İn san, ev re ni ve ya ra tı lı şı 

in ce le ye rek, di nin emir ve ya sak la rı hak kın da bi linç le ne rek ima nı nı tak lît dü ze yin den 

tah kîk dü ze yi ne yük selt mek le so rum lu dur.
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. İman kav ra mı nın içe ri ğin de yer alan un sur la rın bir bi riyle iliş ki si ni açık la yı nız.

2. Ke li me-i Tev hid ve Ke li me-i Şa ha det’in or tak yön le ri ve fark lı lık la rı ne ler dir? 

3. Tak lî di iman dan tah kî ki ima na na sıl ge çi lir? Açık la yı nız. 

4. İlim öğ ren mek, ima nın tah kîk se vi ye si ne ulaş ma sı na na sıl yar dım cı olur? Açık la yı nız. 
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si müminin özelliklerinden biri değil dir?

 A) Namazlarında huşu içindedirler.

 B) Zekatlarını verirler.

 C) Faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

 D) Emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.

 E) İn sanların kusurlarını araştırırlar.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si ima nın esas la rın dan de ğil dir?

 A) Na maz kıl mak     B) Al lah’a inan mak  C) Ahi ret gü nü ne inan mak 

 D) Ki tap la ra inan mak      E) Pey gam ber le re inan mak

3. İslâm di ni ni se çen ki şi ilk ola rak aşa ğı da ki ler den han gi si ni ya par?

 A) Oruç tu tar  B) Na maz kı lar  C) Hac ca gi der 

 D) Ze kat ve rir E) Ke li me-i Şaha det’i söy ler

4. Mü na fı ğın özel li ği aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

 A) İna nır gi bi gö zü küp ama kalp ten inan ma mak

 B) Kal bi ile tas dik edip di li ile ik rar et mek 

 C) Al lah’ın eşi ve or ta ğı ol du ğu nu ka bul et mek

 D) İslâm di ni nin te mel esas la rı nı ka bul et me mek

 E) İslâm’ın te mel esas la rın dan bir kıs mı nı ka bul et mek

5. Araş tır ma ve in ce le me so nu cu olu şan bi linç li iman aşa ğı da ki ler den 

han gi si dir?

 A) Tak lî di iman   B) Tah kî ki iman  C) Tec rü bi iman 

 D) Tem si li iman   E) Mük te sep iman

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si müminin özelliklerinden biri değğil dir?

A) Namazlarında huşu içindedirler.

B) Zekatlarını verirler.

C) Faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler.

D) Emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler.

E) İn sanların kusurlarını araştırırlar.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si ima nın esas la rın dan de ğğil dir?

A) Na maz kıl mak     B) Al lah’a inan mak  C) Ahi ret gü nü ne inan mak 

D) Ki tap la ra inan mak      E) Pey gam ber le re inan mak

3. İslâm di ni ni se çen ki şi ilk ola rak aşa ğı da ki ler den han gi si ni ya par?

A) Oruç tu tar  B) Na maz kı lar  C) Hac ca gi der

D) Ze kat ve rir E) Ke li me-i Şaha det’i söy ler

4. Mü na fı ğın özel li ği aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

A) İna nır gi bi gö zü küp ama kalp ten inan ma mak

B) Kal bi ile tas dik edip di li ile ik rar et mek 

C) Al lah’ın eşi ve or ta ğı ol du ğu nu ka bul et mek

D) İslâm di ni nin te mel esas la rı nı ka bul et me mek

E) İslâm’ın te mel esas la rın dan bir kıs mı nı ka bul et mek

5. Araş tır ma ve in ce le me so nu cu olu şan bi linç li iman aşa ğı da ki ler den 

han gi si dir?

A) Tak lî di iman   B) Tah kî ki iman  C) Tec rü bi iman

D) Tem si li iman   E) Mük te sep iman

Değerlendirme Soruları
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1. Al lah ve Ya ra tı lış 

2. Ya ra tıl ma Açı sın dan İn sa nın Ko nu mu

3. İn sa nın Al lah’la İr ti ba tı

4. Ya ra tıl ma Açı sın dan Âlem

5. İn san - Âlem İliş ki sin de İn sa nın So rum lu lu ğu

Allah, İnsan
ve Alem İlişkisi
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de;

• Kâ ina tın ya ra tı cı sı olan Al lah ile in sa nın ve âlemin iliş ki si ele alın mak ta dır. 

• Al lah’ın ya rat ma sı nın öne mi,

• Ya ra tıl ma açı sın dan in sa nın ko nu mu in ce len mek te dir. 

• Ya ra tan - ya ra tı lan iliş ki sin de in sa nın Al lah’la olan ir ti ba tı na işa ret edi le rek, bu ir ti ba tın 

na sıl sür dü rül dü ğü ele alın mak ta dır.

• İn sa nın Al lah’la ir ti bat yo lu olan dua, iba det ve ben ze ri iyi iş (sa lih amel) in ce len mek-

te dir.

• Bun lar ara cı lı ğıy la in sa nın Yü ce Al lah’a ya kın laş ma sı nın na sıl kuv vet len di ği ne vur gu 

ya pıl mak ta dır. 

• Ya ra tıl ma açı sın dan âle min özel lik le ri ele alın dık tan son ra in san - âlem iliş ki sin de in sa-

nın so rum lu luk la rı na ve gö rev le ri ne işa ret edil mek te dir.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te nin so nun da aşa ğı da ki he def dav ra nış la ra ulaş ma nız amaç lan mak ta dır: 

1. Al lah’ın ya rat ma sı nın ga ye si ni açık la ma.

2. Al lah’ın her şe yi ya rat ma sıyla il gi li âyet me al le ri söy le me.

3. Ya ra tıl ma açı sın dan in sa nın ko nu mu nu açık la ma.

4. İn sa nın Al lah’la ir ti bat kur ma sı nın öne mi ni ve ya rar la rı nı açık la ma.

5. İn sa nın Al lah’la ir ti ba tı nı na sıl ku ra bi le ce ği ni açık la ma.

6. Dua yo luy la Al lah’a na sıl yak la şı la bi le ce ği ni açık la ma.

7. İba det ve iyi iş le rin ni çin Al lah’la ir ti bat kur ma yol la rın dan bi ri ol du ğu nu açık la ma.

8. İba det ve iyi iş ler yo luy la Al lah’la na sıl ir ti bat ku ru la bi le ce ği ni açık la ma.

9. İba det ve iyi iş ler yo luy la Al lah’la ir ti bat ku ru la bi le ce ği nin far kın da ol ma.

10. Her za man Al lah’la be ra ber ol ma şu uru na özen gös ter me.

11. Âle min na sıl ya ra tıl dı ğı nı Kur’an-ı Ke rim’e gö re açık la ma.

12. Âle min ni çin ya ra tıl dı ğı nı açık la ma.

13. İn san - âlem iliş ki sin de in sa nın so rum lu luk la rı nın öne mi ni açık la ma.

14. İn san - âlem iliş ki sin de in sa nın so rum lu luk la rı na ör nek ler ver me.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Üni te ba şın da ve ri len he de fe ula şıp ulaş ma dı ğı nı zı dü şü nü nüz. Ula şa ma dı ğı nı zı 

dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz. 
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1 DERSA l l a h  v e  Y a r a t ı l ı ş

1 Allah ve Yaratılış

Ya rat mak, bir şe yi yok iken var kıl mak tır. Al lah (c.c.) her şe yin ya ra tı cı sı dır (Zü mer, 39/62). 

Gö zü müz le gör dü ğü müz ve gö re me di ği miz bü tün var lık la rı Yü ce Al lah ya rat mış tır.

“Biz gök le ri, ye ri ve iki si ara sın da ki le ri an cak hak ile ya rat tık” (Hicr, 15/85). 

Al lah’ın ya rat ma sı, Al lah’ın ya rat ma sı nın, or ta ya koy ma sı nın eşi ve ben ze ri yok tur, 

em sal siz dir. O, her  şe yi, ön ce den bir ör ne ği ol mak sı zın, yok tan var et miş tir.

“O, gök le ri ve ye ri yok tan ya ra tan dır” (En’âm, 6/101).

Al lah her şe yi yok tan ya ra tan Yü ce Rab bi miz dir. Ya ra tan ve ya şa tan sa de ce Al lah’tır (c.c.).

“İş te si zin Rab bi niz Al lah. On dan baş ka ilâh yok tur. O her şe yin ya ra tı-

cı sı dır. Öy le ise O’na kul luk edin. O her şe yi gö rüp gö ze ten dir” (En’âm, 

6/102). 

Her şe yi ya ra tan Al lah, on la rı bir öl çü ve den ge için de ya rat mış tır. 

“Ger çek ten biz, her şe yi bir öl çü ve den ge de ya rat tık” (Ka mer, 54/49). “O, ye di gö ğü 

kat kat ya ra tan dır. Rah man’ın ya ra tı şın da hiç bir uyum suz luk gö re mez sin. Bir ke re da ha 

bak. Bir çat lak (ve dü zen siz lik) gö rü yor mu sun? Son ra tek rar tek rar bak; ba kış la rın (ara-

dı ğı çat lak ve dü zen siz li ği bu la ma yıp) aciz ve bit kin hal de sa na ge ri dö ne cek tir” (Mülk, 

67/3-4). Al lah her şe yi bir dü ze ne gö re ya rat mış tır.

Her şe yi ya rat tı ğı için Al lah’a şük ret me li, te şek kür et me li yiz. “Yü ce Rab bi nin adı nı tes bih 

et. O, ya ra tıp şe kil len di ren, ahenk ve ren ve dü ze ne ko yan dır. O, her şe yi öl çüy le ya pıp 

yön len di ren dir” (A’lâ, 87/1-4). 

“Al lah, gök le ri ve ye ri yer li ye rin ce ya rat tı. Si zi şe kil len dir di ve şe kil le ri ni zi de 

gü zel yap tı. Dö nüş an cak Al lah’adır” (Te ğâ bün, 64/3).

 

Âlem de bir dü zen siz lik var mı dır? Tar tı şı nız. 

Tartışalım
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2 Yaratılma Açısından İnsanın Konumu

• Al lah yer yü zü nü, bü tün can lı ve can sız var lık la rı ya ra ta rak in san için ya şa ma ya uy gun 

bir or tam ha zır la dık tan son ra in sa nı var et miş tir. İn san en gü zel şe kil de ya ra tıl mış-

tır.”Biz in sa nı en gü zel bi çim de ya rat tık” (Tîn, 95/4). 

• Kur’an’da in sa nın top rak tan ya ra tıl dı ğı ve birçok aşa ma dan ge çe rek bu ha li ne gel di ği 

be lir til mek te dir. “O’nun ayet le rin den bi ri de si zi top rak tan ya rat ma sı dır” (Rûm, 30/20). 

• Çe şit li aşa ma lar dan ge çe rek ya ra tı lan in sa na Al lah (c.c.) can ver miş tir. “Son ra onu 

şe kil len di rip ona ru hun dan üf le di. Si zin için işit me, gör me ve id rak du yu la rı nı ya rat tı. 

Ne ka dar az şük re di yor su nuz!” (Sec de, 32/9).

Kur’an’dan in sa nın ya ra tı lış aşa ma la rı nı an la tan ayet le ri bu la rak oku yu nuz. 

Ör ne ğin; 22/5, 23/12-14, 39/6.

Sıra Sizde

Kur’an’da İn sa nın Ya ra tı lış Ama cı

• Al lah in sa nı ya rat mış ve me lek le rin ona sec de et me si ni is te miş tir (Ba ka ra, 2/34). 

• En gü zel şe kil de ya ra tı lan in san, Al lah’ın emir ve ya sak la rı na uya rak me lek ler den da ha 

üst ko nu ma ge le bi le ce ği gi bi, da ha aşa ğı bir ko nu ma da dü şe bi lir. “Biz, ge çek ten in sa nı 

en gü zel bir bi çim de ya rat tık. Son ra onu, aşa ğı la rın aşa ğı sı na in dir dik. An cak, iman edip 

sa lih amel ler iş le yen ler baş ka. On lar için de vam lı bir mükâfat var dır” (Tîn, 95/4-6). 

• İn san ya ra tı lı şı iti ba riy le çok yü ce bir 

var lık tır. İn sa nın ya ra tı lış ama cı, Al lah 

(c.c.) ta ra fın dan şöy le ifa de edi li yor: “Ben 

in san la rı ve cin le ri an cak ba na kul luk 

et sin ler di ye ya rat tım” (Zâ ri yât, 51/56). 

• Al lah’a kul luk ama cıy la ya ra tı lan in sa-

nın hem iyi li ğe hem de kö tü lü ğe yö ne-

le bil me ka bi li ye ti var dır. An cak in san akıl 

ve ira de si ni kul la na rak, ya ra tı lış ama cı na 

yö ne lik bir rol üst le ne bi lir. “An dol sun 

biz in sa noğ lu nu şe ref li kıl dık. On la rı 

ka ra da ve de niz de ta şı dık. Ken di le ri ni en 

gü zel ve te miz şey ler den rı zık lan dır dık 

ve on la rı ya rat tık la rı mı zın bir ço ğun dan 

üs tün kıl dık” (İs râ, 17/70).
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3 İnsanın Allah’la İrtibatı

Al lah Teâlâ in sa nı ya rat mış, fa kat onu ba şı boş bı rak ma mış tır. Al lah (c.c.) in sa na her an 

çok ya kın dır. An cak, ba zı in san lar Al lah’la ba ğı nı ko par ma ya ça lış mak ta ya da O’nun la 

ba ğı nın far kın da ol ma mak ta dır. İn san, Al lah’a yak laş ma ya ça lış tık ça, Al lah da ona yak-

laş mak ta dır.

Ra sû lul lah (s.a.s.) şöy le bu yur du: “Al lah Te âla haz ret le ri di yor ki: Ku lum, hak kım da 

na sıl bir zan yü rü tür se ben öy le yim dir. O, be ni anın ca ben onun la be ra be rim. O 

be ni için den ge çi rir se, ben de onu içim den ge çi ri rim. O, be ni bir ce ma at içe ri sin-

de anar sa, ben de onu, onun kin den da ha ha yır lı bir ce ma at te ana rım. O, ba na 

bir ka rış yak la şır sa, ben ona bir ar şın yak la şı rım. O ba na bir ar şın yak la şır sa, ben 

ona bir ku laç yak la şı rım. O ba na yü rü ye rek ge lir se ben ona ko şa rak gi de rim” 

(Bu ha ri, Tev hid 50, VI II/212; Müs lim, Zikr 2, (2675), III/2061).  

Ni çin Al lah’la ir ti bat kur mak ve Ona yö nel mek is te di ği ni zi açık la yı nız.

Sıra Sizde

• İn san Al lah ile ba ğı nı bi linç li bir şe kil de sür dür mek le yü küm lü dür. 

• İn sa nın Al lah ile ir ti ba tı çe şit li şe kil ler de ola bi lir. Bun lar; Dua, İba det ve 

Sa lih amel ler dir.

Düşünelim

Dua

Al lah Teâlâ ile ir ti bat kur ma, O’nun la bu ba ğı sür dür me ve ya güç len dir me yol la rın dan 

bi ri du adır. Dua ile Al lah’a bağ lı lı ğı mı zı ifa de eder, O’na olan inan cı mı zı, sev gi mi zi pe kiş-

ti ri riz. Al lah’a han gi dil de ve ne şe kil de dua eder sek ede lim, O biz le ri du yar ve du ala rı-

mı zı ka bul eder. 

“Kul la rım, be ni sen den so rar lar sa, (bil sin ler ki), ger çek ten (on la ra çok) ya kı nım. Ba na dua 

edin ce, dua ede nin du ası na ce vap ve ri rim. O hal de, doğ ru yo lu bul ma la rı için be nim 

da ve ti me uy sun lar, ba na iman et sin ler” (Ba ka ra, 2/186). 

• Na sıl dua et me li yiz? 

• Dua eder ken ne ler söy le me li yiz? Tar tı şı nız.

Tartışalım
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DUA

Du ala rım, sa na sı ğın dı ğım an la rım.

Dün ya dan uzak la şır, ka nat la nır uça rım. 

Her şe ye gü cü ye ten Ka dir-i Mut lak’tan 

Gön lüm ce is ter, gön lüm ce uma rım. 

Ha cer AKIN (Di ya net Der gi si, 109).

Yu ka rı da ki şi ir den de ha re ket ede rek, 

• Dua eder ken ne ler his se de riz?

• Dua ile Al lah’tan ne ler is te riz? Tar tı şı nız.

Tartışalım

Dua ve İn san

• Dua ede rek duy gu ve dü şün ce le ri mi zi Yü ce Al lah’ımız la pay la şır, is tek le ri mi zi O’na ile-

ti riz. Onun la iç ten ve sa mi mi bir şe kil de ko nu şu ruz. 

• Dua ile Rab bi miz den bir şey ler is te me nin ya nı  sı ra, is te di ği miz şey le rin ger çek leş me si 

için eli miz den ge len le ri de yap ma lı yız. 

• Ba zen du ala rı mı zın ger çek leş me di ği de ola bi lir. Bu du rum da ace le ci ol ma ya rak, sab-

ret me li yiz. 

Ni çin Dua Edi lir? 

• Du ala rı mı zı üzün tü lü an la rı mız da yap tı ğı mız gi bi mut lu ol du ğu muz za man lar da da 

ya pa rız. 

• Du ala rı mız da hem ken di miz hem ya kın la rı mız hem de tüm in san lar için iyi olan la rı 

is te riz. 

• Se vinç li an la rı mız da yap tı ğı mız dua ile bu se vin ci bi ze ya şa tan Al lah’ımı za şük ret mek 

is te riz. Böy le ce bi zim Rab bi mi ze, Rab bi mi zin de bi ze olan sev gi si ar tar.

• Sev gi li Pey gam be ri miz şöy le dua et miş tir:

“Vü cu du ma sağ lık ve ba na ken di si ni an ma fır sa tı ve ren Al lah’a şü kür ler ol sun” 

(Tir mi zi, Da avat, 20, (3401), 5/473).

• Üzün tü lü an la rı mız da da dua ede rek, Al lah’ın yar dı mı ile ma ne vî güç ka za nı rız. Böy le ce 

zor luk la rı yen me de güç ve di renç el de ede riz.
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• Se vinç li an lar da yap tı ğı nız bir du ayı ar ka daş la rı nız la pay la şı nız.

• Se vinç li an lar da ya pıl mış bir du ayı in ce le yi niz. 

• Üzün tü lü an lar da yap tı ğı nız bir du ayı ar ka daş la rı nız la pay la şı nız.

• Üzün tü lü an lar da ya pıl mış bir du ayı in ce le yi niz.

Sıra Sizde

“...Rab bi miz! Bi ze ta ra fın dan rah met ver ve bi ze, şu du ru mu muz dan bir kur-

tu luş yo lu ha zır la...” (Kehf, 18/10).

• Du ayı her za man ve her yer de ya pa bi le ce ği mi zi be lirt miş tik. Du ala rı mız gün lük ya şan-

tı mız da ken di ni gös te rir. Sa bah kal kın ca, ak şam ya tar ken, ye mek ten ön ce ve son ra, 

has ta la nın ca ve iyi le şin ce, bir işe baş lar ken ve onu ta mam la yın ca vb. dua ede riz. 

• Du ala rı nız da siz kim ler için ne ler di li yor su nuz? Pay la şı nız. 

• Si zin gün lük du ala rı nız ne ler dir? 

• Kur’an’dan ve Pey gam be ri mi zin ha ya tın dan dua ör nek le ri bu lu nuz.

Sıra Sizde

İba det: Al lah Teâlâ ile İr ti ba tı mız

Al lah ile ba ğı mı zı iba det le ri miz le de sür dü rü rüz. Rab bi miz biz den ken di si ne iba det 

et me mi zi is te mek te dir. 

• “Yal nız sa na iba det eder ve yal nız sen den yar dım di le riz” (Fâ ti ha, 1/5) .

• “…Rab bi ni ze iba det edin, ha yır iş le yin ki kur tu lu şa ere si niz...” (Hac, 22/77).

Al lah’a Kul luk

Al lah’a kul luk bi lin ciy le ya pı lan her iş bir ne vi iba det tir. Çün kü, bu iş ler, Al lah’ın hoş nut-

lu ğu nu ve sev gi si ni ka zan mak ama cıy la ya pıl mış tır. Bu, iba de tin ge niş an la mı dır. Ay rı ca 

yü ce ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim’de ve sev gi li Pey gam be ri mi zin ha dis le rin de bel li esas lar 

da ire sin de yap mak la yü küm lü ol du ğu muz ki mi iba det ler var dır. Baş lı ca iba det ler bir 

ha dis te şöy le ha ber ve ril mek te dir: 

“İslâm beş şey üze ri ne ku rul muş tur: 

Al lah’tan baş ka bir tan rı bu lun ma dı ğı na inanmak, Hz. Mu ham med’in Al lah’ın 

el çi si ol du ğu nu ka bul et mek, na maz kıl mak, ze kât ver mek, hac ca git mek, oruç 

tut mak tır” (Tir mi zî, İman, 3, (2609), V/5).
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•  İba det ler, Al lah’a kul luk et mek, say gı gös ter mek, buy ruk la rı nı ye ri ne ge tir mek ama cıy-

la ya pı lır. Bi ze birçok ni met ve ren Yü ce Al lah’a şük rü mü zü iba det ede rek ifa de ede riz.

• Ha dis te be lir ti len iba det ler ne ler dir? Baş ka han gi iba det ler var dır? 

• İba det ler Al lah ile ir ti ba tı mı za na sıl kat kı da bu lu nur? 

• Al lah’a şük ret mek onun la ba ğı mı zın güç len me si ne na sıl kat kı da bu lu nur? 

Düşünelim

•  İba det ede rek, Al lah’a kar şı gö rev le ri mi zi ye ri ne ge ti rir, mut lu ve hu zur lu olu ruz. 

Sa lih Amel (İyi İş)

• Al lah’ın rı za sı nı ve hoş nut lu ğu nu ka zan mak ama cıy la ya pı lan ve fay da lı olan iyi, gü zel 

iş le re “sa lih amel” de nir. 

• Dinin emir ve tavsiye ettiği bu ka bil dav ra nış lar, iman la uyum için de ve onun gös ter-

di ği yön de ol du ğu için, uz la şan, ba rı şık ve ya rar lı an la mın da sa lih söz cü ğüyle ni te len-

di ril miş tir. 

• Sa lih amel le rin özü iba det ler dir. İba det ler, na sıl sa lih amel ise, in san la ra gü ler yüz gös-

ter mek, se lam ver mek, ih ti ya cı olan la ra yar dım da bu lun mak gi bi tu tum ve dav ra nış lar 

da sa lih amel dir.

• İyi iş ler pek çok tur. Bun lar dan bir ka çı nı Pey gam ber Efen di mi zin ha dis le rin den de yo la 

çı ka rak gö re lim:  

“An ne-ba ba ya iyi lik...” (Müs lim, İman, 36, (137), I/89).

“Kar de şi ne gü ler yüz gös ter mek...” (Tir mi zi, Birr, 36, (1956), IV/340).

“Yol dan ge çen le ri ra hat sız eden şey le ri kal dır mak…” (Müs lim, İman, 12, (58), 

I/63).

Yo lu nu kay be den kim se ye yol gös ter mek…” (Tir mi zi, Birr, 36 (1956), IV/340). 

Bü tün iş le rin de Yü ce Al lah’ın sev gi si ni ka zan ma yı amaç la yan bir in sa nın 

Al lah ile ile ti şi mi ni çin can lı ka lır? 

Düşünelim

 

• Yü ce Al lah, iyi ve ya rar lı iş ler ya pa rak, ken di siyle ba ğı nı ko par ma yan la rı ödül len di re ce-

ği ni be lir ti yor:
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“Şüp he siz iman edip sa lih amel iş le yen le re ge lin ce; on lar için al tın dan 

ır mak lar akan cen net ler var dır. İş te bü yük kur tu luş ve mut lu luk bu dur” 

(Bü rûc, 85/11).

• Sa lih amel le ri Al lah’ın rı za sı nı ka zan mak ama cıy la ya pa rız. 

• Al lah’ın hoş nut lu ğu nu ara dık ça da onun la ba ğı mız kuv vet le nir. Al lah ken di siy le ba ğı nı 

ko ru yan ve kuv vet len di ren le ri çok faz la ödül len di rir. 

Sev gi li Pey gam be ri miz şöy le bu yu ru yor: 

“Ha yır lı amel ler en az on mis liy le ya zı lır, bu ye di yüz mis li ne ka dar çı kar” (İbn Ma ce, 

Edeb, 58, (3832), II/1556). 

“Amel le rin Al lah’ın ho şu na gi de ni, az da ol sa de vam lı ola nı dır” (Bu ha ri, İman, 

32 I/16). 

De vam lı ola rak ya pı lan iş ler, in sa nın Al lah ile ir ti ba tı nın can lı kal ma sı na na sıl 

yar dım eder? Açık la yı nız.

Düşünelim

4 Yaratılma Açısından Âlem

Ya ra tı lış ve Âle min Dü ze ni

Kâ inat ta bu lu nan hiç bir şey, ken di ken di ne var ol ma mış tır. Her şe yin ya ra tı cı sı olan Yü ce 

Al lah, âlemi ya rat mış tır. O, âlem le rin Rab bi dir. Al lah ev re ni bir dü zen ile ya rat mış tır. 

“Gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ceyle gün dü zün bir bi ri ar dın ca ge lip 

gi di şin de akıl sa hip le ri için ger çek ten ib ret ler var dır”  (Âl-i İm rân, 3/190). 

“Gü ne şin do ğu şu; ayın, ge ze gen le rin ve yıl dız la rın ha re ket le ri, dün ya nın ve 

yıl dız la rın dö nü şün de de bir dü zen var dır” (Ba ka ra, 2/164); “Gü neş ve ayın 

ha re ket le ri bir he sa ba gö re dir” (Rah mân, 55/5).
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BİR US TA NIN ELİ DEĞMİŞ

Göz le ri ni aç da bir bak,

Şu se ma vat zam bak zam bak.

Gök ler de ki dü ze ne bak,

Bir us ta nın eli değ miş. 

Su vur ma mış sah ra la ra,

Yağ mur inen top rak la ra,

Ye şe ren şu ağaç la ra,

Bir us ta nın eli değ miş.

Işık sa çan ba lık la ra,

Alev alev vol kan la ra,

Ye re dü şen yap rak la ra, 

Bir us ta nın eli değ miş. 

İr fan Çoş kun 

(Di ya net Der gi si, 78)

Yu ka rı da ki şi ir de ne ler an la tıl mak ta dır?

Düşünelim

Ya ra tı lı şın Ama cı

Ya ra tı lan her şe yin bir ya ra tıl ma ama cı ve hik me ti var dır. 

• Gök le ri ve ye ri hak ile 

ya ra tan Al lah’tır. “Biz gök-

le ri, ye ri ve iki si ara sın da 

bu lu nan la rı hak ve hik me-

te uy gun ola rak ve be lir li 

bir sü re için ya rat tık. İn kâr 

eden ler ise, uya rıl dık la rı 

şey ler den yüz çe vir mek-

te dir ler” (Ah kâf, 46/3). 

• “Al lah, gök le ri ve ye ri hak 

ve hik me te uy gun ola rak 

ya rat mış tır. İş te bun da 

ina nan lar için bir ib ret var dır” (An ke bût, 29/44).

• Al lah bu âle mi, ahi ret ha ya tı nın ka za nıl ma sı için bir im ti han ye ri ola rak ya rat mış tır. 

Ev ren in sa nın hiz me tin de dir ve ona yar dım cı ola rak ya ra tıl mış tır. 
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Seçilmiş Gezegen

Dün ya, ken di ek se ni çev re sin de ki dö nü şü nü da ha uzun ya da da ha kı sa sü re de 

ta mam la say dı ne olur du der si niz? Gün ler yi ne 24 sa at olur muy du? Pe ki ya Dün-

ya’mız, mev cut bü yük lü ğün de ol ma say dı? Me se la o, ken di sin den %8 nis pe tin de 

kü çük olan Mer kür, ya da 318 kat da ha bü yük olan Jü pi ter ka dar ol say dı ne ler 

de ği şir di?

Şüp he siz dün ya mı zın ya ra tı lı şın da ki hiç bir şey se bep siz ol ma dı ğı gi bi bü yük lü ğü, 

ge ce si, gün dü zü ve ya uzay boş lu ğun da ki ko nu mu da ras ge le de ğil dir. 

Eğer dün ya nın ken di ek se ni et ra fın da ki dö nüş sü re si şim di kin den fark lı ol say dı, bu 

du rum da bel ki ge ce ler da ha uzun olur du. O za man da yer yü zü da ha faz la so ğur-

du. Uzun gün düz ler de ise da ha faz la ısı nır dı. Ek se ni et ra fın da çok ya vaş dön dü ğü 

için dün ya mız, ge ce si ile gün dü zü ara sın da ki ısı far kı 1000 de re ce yi bu lan Mer kür’e 

ben zer di. 

Da ha kü çük bir dün ya, da ha za yıf bir yer çe ki mi ne sa hip ola ca ğın dan at mos-

fer gaz la rı nı ko lay lık la uzay boş lu ğu na ka çı rır dı. Bu da ha ya li bi le çok kö tü olan, 

at mos fer siz bir dün ya de mek tir. Da ha bü yük bir dün ya ol ma sı ha lin de ise yer çe ki-

mi ar ta ca ğın dan, ze hir li gaz lar at mos fer de ka la cak ve o za man ne fes al mak bi le 

imkân sız la şa cak tı. 

Ya at mos fer ol ma say dı? Dün ya mız da at mos fer siz olan Ay gi bi gün düz le ri 120 

de re ce ye ula şan ka vu ru cu sı cak lar, ge ce le ri de sı fı rın al tın da 150 de re ce ye ka dar 

dü şen don du ru cu so ğuk lar mı ya şar dı aca ba? At mos fer ol ma yın ca, kar bon di ok sit 

ve su bu ha rı da ol maz dı. Gün düz le ri Gü neş’ten ge len ışın la rın bir kıs mı nı tu tan ve 

uzay boş lu ğu na ge ri bı rak ma yan bu gaz la rın ol ma ma sı, on la rın gö rev le ri nin ya pıl-

ma ma sı an la mı na ge le cek ti. Ya ni o za man dün ya mız, gün düz gü neş ışın la rın dan 

ko ru na ma ya cak, ge ce ise gün düz sı cak lı ğı nı sak la ya ma ya cak tı.

Şim di de gü ne şin dün ya ya da ha ya kın ya da da ha uzak ol du ğu nu dü şü ne lim. Eğer 

gü neş ener ji si dün ya mı za şim di kin den %10 bi le da ha az gel sey di, yer yü zü met re-

ler ce ka lın lık ta bu zul lar la kap la nır dı. Ener ji de ki az bir ar tış ta ise bü tün can lı lar kav-

ru la rak ölür dü. Pe ki dün ya mız, dön me ek se niy le 20 27’ de re ce lik açı yap ma say dı 

ne olur du? Mev sim ler bu eğim sa ye sin de oluş tu ğu na gö re, açı da ki her han gi bir 

fark lı lık, mev sim ler ara sın da ki aşı rı sı cak lık fark la rı nı oluş tu rur du. Bu da yer yü zün de 

da ya nıl maz sı cak lık ta ki yaz la rın ve aşı rı so ğuk kış la rın ya şa nma sı de mek ti. 

Oy sa ki dün ya mız, ne Mars gi bi so ğuk tan do nu yor, ne de Ve nüs gi bi sı cak tan kav ru-

lu yor. Ya kın kom şu su Ay bi le gök ta şı yağ mur la rı na ve za rar lı ışın la ra ma ruz ka lır ken 

dün ya mız, ılı man ve hoş bir ik li me sa hip. 

Çok has sas den ge ler üze ri ne ku rul muş bir dü zen için de her var lık gö re vi ni ek sik siz 

ya pı yor: Dün ya dur ma dan dö nü yor. Gü neş her gün do ğu yor. Top rak hep aya ğı mı zın 

al tın da. Bel ki de ne ka dar önem li ol du ğu nu an cak ol ma dı ğın da an la ya bi le ce ği miz 

ha va, bi zi hiç yal nız bı rak mı yor. Dün ya mız her ha liy le özel ko nu mu nu ve se çil miş li ği-

ni his set ti ren sı ca cık ve cap can lı bir yu va.  

Okuma Parçası

Dünyanı n yaratı lı şı ndaki incelikler nelerdir?

Tartışalım
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Ev ren - uzay

Al lah Teâlâ ya rat tık la rı nı, in san için ya rat mış tır. 

“O (Al lah), yer yü zün de olan la rın hep si ni si zin için ya ra tan, son ra gö ğe 
yö ne lip on la rı ye di gök ha lin de dü zen le yen dir. O, her şe yi hak kıy la bi len dir” 
(Ba ka ra, 2/29). 

“Gök ler de ve yer de ne var sa hep si ni Al lah’ın si zin hiz me ti ni ze ver di ği ni ve 
açık ça ya hut giz li ce üze ri niz de ki ni met le ri ni ta mam la dı ğı nı gör me di niz 
mi?..” (Lok mân, 31/20).

“Gök ler de ki ve yer de ki her şe yi ken di ka tın dan (bir ni met ola rak) si zin hiz-
me ti ni ze ve ren (Al lah) dir. El bet te bun da dü şü nen bir top lum için de lil ler 
var dır” (Câ si ye, 45/13).

Al lah’ın in san la ra ver di ği ni met ler ne ler dir? 

Yu ka rı da ki ayet ler den ha re ket le, “dü şü nen top lum için olan de lil ler” 

ne ler ola bi lir? Tar tı şı nız.

Tartışalım

5 İnsan - Âlem İlişkisinde İnsanın Sorumluluğu

Âlem ve on da ki her şey in sa nın hiz metine verilmiştir. An cak in san, âle me ve bü tün ya ra-

tık la ra kar şı dav ra nış la rın dan so rum lu dur. Al lah’ın ken di si ne ver di ği ni met le ri en ya rar lı 

bir şe kil de kul lan ma ve on la rı ko ru mak la yü küm lü dür. “Biz ema ne ti gök le re, yer ve dağ-

la ra tev cih et tik. Onu yük len mek ten ka çın dı lar, onun so rum lu lu ğun dan kork tu lar. Onu 

in san yük len di...” (Ah zâb, 33/72).

İn sa nın yük len di ği so rum lu luk lar ne ler ola bi lir? 

Düşünelim

Al lah’a Kul Ol ma

Yü ce Al lah’a kul ola rak ya ra tı lan in san, can lı - can sız bü tün di ğer var lık lar la iliş ki le rin de 

bu kul lu ğun bi lin ci ni mu ha fa za et me li dir. So rum lu luk bi lin ciy le ha re ket ede rek, ken di-

si ne ve ri len ni met le ri, en iyi ve en ya rar lı şe kil de kul lan ma lı dır. İn sa nın so rum lu luk la rın-

dan bi ri de yer yü zü nü ve her şe yi araş tı ra rak Al lah’ın ayet le ri ni an la mak, on lar üze ri ne 

dü şün mek tir. İn sa nın bun lar üze rin de dü şün me, te fek kür et me so rum lu lu ğu var dır.
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Ü n i t e n i n  Ö z e t i

“Şüp he siz, gök le rin ve ye rin ya ra tı lı şın da, ge ce ile gün dü zün bir bi ri ar dın ca 

ge li şin de, in san la ra ya rar sağ la ya cak şey ler le de niz de sey re den ge mi ler de, 

Al lah’ın gök yü zün den in di rip ken di siy le öl müş top ra ğı di rilt ti ği yağ mur da, 

yer yü zün de her çe şit can lı yı yay ma sın da, rüz gâr la rı ve gök le yer ara sın da ki 

em re ama de bu lut la rı çe vir me sin de el bet te dü şü nen bir top lu luk için de lil-

ler var dır” (Ba ka ra, 2/164).  

Ünitenin Özeti

Al lah (c.c.) her şe yin ya ra tı cı sı dır. Gö zü müz le gör dü ğü müz ve gö re me di ği miz her şe yi, 

bü tün var lık la rı Al lah Teâlâ ya rat mış tır. Al lah’ın ya rat ma sı, or ta ya koy ma sı em sal siz dir. O, 

bir ör nek ol mak sı zın, yok tan var et miş tir. Her şe yi ya ra tan Al lah on la rı bir öl çü ve den ge 

içe ri sin de ya rat mış tır. Bu yüz den ona son suz şü kür ler et me li yiz.

Yü ce Rab bi miz ye ri, bü tün can lı ve can sız var lık la rı ya ra ta rak in san için ya şa ma ya uy gun 

bir or tam ha zır la dık tan son ra in sa nı var et miş tir. İn san ya ra tı lış iti ba riy le en gü zel şe kil-

de ya ra tıl mış tır. Al lah’a kul luk ama cıy la ya ra tı lan in sa nın hem iyi li ğe hem de kö tü lü ğe 

yö ne le bil me ka bi li ye ti var dır. An cak in san akıl ve ira de si ni kul la na rak, ya ra tı lış ama cı na 

uy gun bir ha yat ya şa ya bi lir.

Al lah Teâlâ in sa nı ya rat mış ve ba şı boş bı rak ma mış tır. Al lah (c.c.) in sa na her an çok ya kın-

dır. İn san da Al lah ile bi linç li bir şe kil de ba ğı nı sür dür mek le yü küm lü dür. İn sa nın Al lah 

ile ir ti ba tı çe şit li şe kil ler de ola bi lir. Bun lar dua, iba det ve ben ze ri sa lih amel ler dir. 

Al lah ile ir ti bat kur ma; bu ba ğı sür dür me ve ya güç len dir me yol la rın dan bi ri du adır. Dua 

ile Al lah’a bağ lı lı ğı mı zı ifa de eder, ona olan inan cı mı zı, sev gi mi zi pe kiş ti ri riz. Al lah’a 

han gi dil de ve ne şe kil de dua eder sek ede lim, O biz le ri du yar ve du ala rı mı zı ka bul eder. 

Du ala rı mı zı se vinç li an la rı mız da yap tı ğı mız gi bi üzün tü lü an la rı mız da da ya pa rız. Al lah 

ile ir ti ba tı mı zı iba det le ri miz le ve iyi iş ler le de sür dü rü rüz; böy le ce Al lah’ın rı za sı nı ve 

hoş nut lu ğu nu ka za nı rız. 

Her şe yin ya ra tı cı sı olan Yü ce Al lah, âle mi de ya rat mış tır. O, âlem le rin Rab bi dir. Al lah bu 

âle mi, ahi ret ha ya tı nın ka za nıl ma sı için ya rat mış tır. 

Âlem in sa na hiz met için ya ra tıl mış tır. İn san da bu dün ya da yap tık la rın dan so rum lu dur. 

Al lah’ın ken di si ne ver di ği ni met le ri en ya rar lı bir şe kil de kul lan ma ve on la rı ko ru mak la 

yü küm lü dür. İn san, can lı - can sız bü tün di ğer var lık lar la iliş ki le rin de kul lu ğun bi lin cin de 

ol ma lı dır. 
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ÜNİTE

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Bu dün ya ve in san lar na sıl ya ra tıl mış tır? Araş tı rı nız. 

2. Al lah ile ir ti ba tı mı zı sür dür mek için ne ler yap ma lı yız? Dü şü nü nüz. 

3. Ne za man dua et me ih ti ya cı du ya rız. Ni çin? 

4. İba det et mek, Allah’la bağımızın güçlenmesine nasıl katkıda bulunur? Açıklayınız.

5. Âlem ni çin ya ra tıl mış tır? Açık la yı nız.

6. İn san - âlem iliş ki sin de in sa nın so rum lu luk la rı ne ler dir? Ör nek ler ve ri niz.
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. “İş te si zin Rab bi niz Al lah. On dan baş ka tan rı yok tur. O her şe yin ya ra tı cı - 

 sı dır” aye tin de vur gu la nan te mel dü şün ce aşa ğı da ki ler den han gisi dir? 

 A) Al lah tek tir. 

 B) Al lah’tan baş ka tan rı yok tur. 

 C) Her şe yi Al lah ya rat mış tır. 

 D) İn san ken di yap tık la rın dan so rum lu dur. 

 E) İn san seç me öz gür lü ğü ne sa hip tir.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah ile ile ti şim kur ma yol la rın dan bi ri de ğil dir? 

 A) Dua et mek    B) Na maz kıl mak  C) Ça lış mak 

 D) Kur’an oku mak   E) Oruç tut mak

3. Bütün varlıkların kendisi için yaratıldığı varlık aşa ğı da ki ler den han gi-

si dir?

 A) Me lek  B) İn san  C) Cin 

 D) Şey tan  E) Pey gam ber

4. Aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi si in sa nın ev re ne kar şı so rum lu luk la rın-

dan bi ri de ğil dir?

 A) Can lı var lık la rı ko ru mak

 B) Al lah’ın ayet le ri ni an la mak 

 C) Ken di ne ve ri len ni met le ri en iyi şe kil de kul lan mak 

 D) Çev re yi kir let mek

 E) Ev re nin den ge si ni boz ma mak

5. Aşa ğı da ki dav ra nış lar dan han gi si amel-i sa lih de ğil dir?

 A) An ne - ba ba ya iyi lik yap mak

 B) Kar de şi ne gü ler yüz gös ter mek

 C) Okul, ca mi vs. yap tır mak

 D) Yo lu nu kay be den kim se ye yol gös ter mek

 E) İn san la rın yap tık la rı iyi lik le ri söy le mek

1. “İş te si zin Rab bi niz Al lah. On dan baş ka tan rı yok tur. O her şe yin ya ra tı cı - 

sı dır” aye tin de vur gu la nan te mel dü şün ce aşa ğı da ki ler den han gisi dir?

A) Al lah tek tir.

B) Al lah’tan baş ka tan rı yok tur.

C) Her şe yi Al lah ya rat mış tır.

D) İn san ken di yap tık la rın dan so rum lu dur. 

E) İn san seç me öz gür lü ğü ne sa hip tir.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah ile ile ti şim kur ma yol la rın dan bi ri de ğğil dir? 

A) Dua et mek    B) Na maz kıl mak  C) Ça lış mak 

D) Kur’an oku mak   E) Oruç tut mak

3. Bütün varlıkların kendisi için yaratıldığı varlık aşa ğı da ki ler den han gi-

si dir?

A) Me lek  B) İn san  C) Cin 

D) Şey tan  E) Pey gam ber

4. Aşa ğı da ki se çe nek ler den han gi si in sa nın ev re ne kar şı so rum lu luk la rın-

dan bi ri de ğğil dir?

A) Can lı var lık la rı ko ru mak

B) Al lah’ın ayet le ri ni an la mak 

C) Ken di ne ve ri len ni met le ri en iyi şe kil de kul lan mak 

D) Çev re yi kir let mek

E) Ev re nin den ge si ni boz ma mak

5. Aşa ğı da ki dav ra nış lar dan han gi si amel-i sa lih de ğğil dir?

A) An ne - ba ba ya iyi lik yap mak

B) Kar de şi ne gü ler yüz gös ter mek

C) Okul, ca mi vs. yap tır mak

D) Yo lu nu kay be den kim se ye yol gös ter mek

E) İn san la rın yap tık la rı iyi lik le ri söy le mek

Değerlendirme Soruları
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1. Al lah’ın Var lı ğı ve Bir li ği

2. Kur’an’da Al lah’ın Sı fat la rı

3. Al lah’ın Ya rat tık la rı na Rah met ve Sev gi si ni İfa-

de Eden Gü zel İsim le ri (Esmâ-i Hüsnâ)

4. Al lah’ın Rah me ti ni İfa de Eden Gü zel İsim le ri

5. Al lah’ın Kud re ti ni İfa de Eden Gü zel İsim le ri

Allah'a İman
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de; 

• Yü ce Al lah’ın var lı ğı ve bir li ği, O’nun sı fat la rı an la tıl mak ta dır.

• Al lah Teâlâ’nın sı fat la rı ya nın da O’nun gü zel isim le ri de ko nu edil mek te dir.

• Al lah’ın (c.c.) var lı ğı, sı fat ve isim le ri, âlem le iliş ki si, âle min ya ra tı lı şı, sevk ve ida re edi-

li şi ele alın mak ta dır. 

• Di ni miz İslâm’a gö re, Al lah’ın ken di ne mah sus Za ti sı fat la rı ve bu âlem le mü na se be-

ti açı sın dan Sü bu ti sı fat la rı bu lun mak ta dır. Ay rı ca, bu sı fat la rın ya nın da, Al lah Teâlâ 

in san la rın da ha iyi ta nı ya bil me le ri için, ken di si ni de ği şik isim ler le ta nıt mak ta dır. 

• Al lah’ın bu gü zel isim le ri nin ne ler ol du ğu, in san dav ra nış la rı na et ki si ele alın mak ta-

dır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te nin so nun da aşa ğı da ki he def dav ra nış la ra ulaş ma nız bek len mek te dir:

1. Al lah’ın var ve bir ol du ğu nu ifa de et me.

2. Al lah’ın sı fat la rı nın ne ler ol du ğu nu ifa de et me.

3. Al lah’ın sev gi si ni ifa de eden sı fat la rı nı açık la ma.

4. Al lah’ın rah me ti ni ifa de eden sı fat la rı nı açık la ma.

5. Al lah’ın kud re ti ni ifa de eden sı fat la rı nı söy le me.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

1. Üni te ba şın da ve ri len he def le re ula şıp ulaş ma dı ğı nı zı dü şü nü nüz. 

2. Ula şa ma dı ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

3. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

4. Kştabın so nun daki kaynakçadan ula şa bil di klerinizi in ce le yi niz.
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1 DERSA l l a h ’ ı n  V a r l ı ğ ı  v e  B i r l i ğ i

“O, Al lah’tır, bir tek tir” (İh lâs, 112/1).

“Si zin tan rı nız bir tek tan rı dır. O’n dan baş ka tan rı yok tur...” (Ba ka ra, 2/163).

1 Allah’ın Varlığı ve Birliği

“Tev hid di ni“ olan di ni miz İslâm’ın te me li, bir olan Al lah inan cı na da ya nır. Ni te kim sev gi li 

Pey gam be ri miz Mu ham med (s.a.s.) ima nın as lı nı “Al lah’tan baş ka tan rı ol ma dı ğı nı tas dik 

et mek” (Müs lim, İman, 8, (33), I/52) şek lin de ta nım la mak ta dır. Kur’an-ı Ke rim’de Al lah’ın 

var lı ğı ve bir li ği da ima bir lik te vur gu lan mak ta dır. Kur’an-ı Ke rim’in, özel lik le Mek ke 

dö ne min de inen ayet le ri, Al lah’ın var lı ğı ve bir li ği üze rin de yo ğun ola rak dur mak ta dır.

Al lah Teâlâ’nın var lı ğı na inan mak mü min ol ma nın ilk esa sı dır. İma nın di ğer esas la rı bun-

dan son ra ge lir. De ki: “O, Al lah bir tek tir” (İh lâs, 112/1).

İslâm di ni ne gö re, ev re ni, en in ce ay rın tı la rı na ka dar bir ahenk içe ri sin de ya ra tan, ida re 

eden, her şe ye gü cü ye ten Yü ce Al lah’tır. Al lah’ın var lı ğı nın da ha iyi an la şıl ma sı için Yü ce 

Rab bi miz, Kur’an’da âlemin, ta bi atın ve ta bi at ta ki var lık la rın na sıl ya ra tıl dık la rı na ba kıl-

ma sı nı ve bun lar üze rin de dü şü nül me si ni is te mek te dir.

Dün ya da ki bir ta kım olay lar dan çı kar dı ğı mız so nuç lar ve de lil ler de Al lah’ın var ve bir 

ol du ğu nu gös ter mek te dir. Bu âle min iş le yi şin de ki ahenk ve dü zen, her şe yin yer li ye rin-

de ya ra tıl ma sı, bü tün can lı ve can sız var lık la rın ken di amaç la rı na gö re dü zen len me si 

O’nun var lı ğı nın ve bir li ği nin ese ri dir.  

“Eğer yer de ve gök te Al lah’tan baş ka ilah lar ol say dı ke sin lik le iki si nin de 

dü ze ni bo zu lur du. De mek ki, arşın Rab bi Al lah on la rın ni te le me le rin den 

uzak tır, yü ce dir” (En bi yâ, 21/22).
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2 Kur’an’da Allah’ın Sıfatları

• Al lah Teâlâ, in san lı ğa gön der di ği son ilâ hi ki tap Kur’an-ı Ke rim’de biz le re ba zı sı fat la rı-

nı bil dir mek te dir. Al lah ken di si ni sı fat la rıy la ta nıt mak ta dır. 

• O, var lık âle min de ki hiç bir var lı ğa ben ze mez. 

• İslâm âlim le ri ne gö re Al lah, fi ili ola rak bü tün mah lu kat ile ir ti bat ha lin de dir. 

• Al lah, âlem ile olan ir ti ba tı nı, isim ve sı fat la rıy la ger çek leş ti rir.

• Bu sı fat lar sa ye sin de dir ki biz Al lah’ı ta nı ya bi li yo ruz.

Al lah’ın bir, eş siz ve ben zer siz ol du ğu nun an la şı la bil me si, sı fat la rı nın ve bu sı fat la rın 

âlem le olan iliş ki si nin; ya ra tan ve ya ra tıl mış la rın özel lik le ri nin iyi bilinmesiyle müm kün-

dür. Ba zı din ler de ve dö nem ler de Al lah, in sa na ben zer özel lik ler le anıl mış ve bir ta kım 

so mut nes ne ler le ifa de edil mek is ten miş tir. Bu da put pe rest li ğe yol aç mış tır. İn sa nın, 

sa hip ol du ğu du yu la rıy la, Al lah’ın za tı nı id rak et me si as la müm kün de ğil dir. Bu ne den-

le Al lah Teâlâ, ken di si nin sı fat la rı üze rin de dü şü nül me si ni is ter. İn san an cak sı fat la rıy la 

O’nu bi le bi lir.

Yü ce Al lah’ın Kur’an-ı Ke rim’de ve ha dis ler de yer alan sı fat la rı ge nel de şu şe kil de sı nıf-

lan dı rıl mak ta dır:

Allah’ın Sıfatları

Allah’ın Sübuti Sıfatları

1. Hayat

2. İlim

3. İrade

4. Kudret

5. Semî’ (İşitme)

6. Basar (Görme)

7. Kelâm

8. Tekvin

Allah’ın Zati Sıfatları

1. Vücud

2. Kıdem

3. Bekâ

4. Muhalefetün li’l-
havâdis

5. Kıyam Binefsihi

6. Vahdaniyet

Kur’an-ı Ke rim, Al lah’ın Za ti sı fat la rı na ön ce lik ver mek te, böy le lik le İslâm’dan ön ce var 

olan Al lah ile il gi li bir ta kım yan lış ina nış la rın önü ne geç me ye ça lış mak ta dır. Bu ne den-

le, İslâm’ın ilk yıl la rın da Mek ke dö ne min de in di ri len İh las su re si ta ma men Al lah’ın Za ti 

sı fat la rıy la il gi li bil gi ler ver mek te dir. Bu su re ye gö re Al lah:
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DERS2K u r ’ a n ’ d a  A l l a h ’ ı n  S ı f a t l a r ı

“De ki: O, Al lah’tır, bir tek tir. 

Al lah sa med’dir. (Her şey O’na muh taç tır, O, hiç bir şe ye muh taç de ğil dir.) 

O’ndan ço cuk ol ma mış tır (kim se nin ba ba sı de ğil dir). Ken di si de doğ ma mış-

tır (kim se nin ço cu ğu de ğil dir). 

Hiç bir şey O’na denk ve ben zer de ğil dir” (İh lâs, 112/1-4).

Al lah’ın Za ti Sı fat la rı

Yü ce Al lah’ın za tıyla il gi li sı fat la rdır. Bu sı fat lar, Yü ce Al lah’ın var lı ğı nı ve ha ki ka ti ni 

öğ ren me de bi ze yar dım eder. Bu sı fat lar şun lar dır:

1. Vü cûd: Yü ce Al lah’ın var ol du ğu nu ifa de eden sı fa tı dır. Al lah Teâlâ’nın var lı ğı baş ka bir 

var lı ğa bağ lı de ğil dir. Ken di si, ken di var lı ğı nın ne de ni dir.

2. Kı dem: Al lah’ın var lı ğı nın bir baş lan gı cı yok tur. O, son ra dan ol ma mış tır. O, eze lî dir. 

Ya ni da ha ön ce yok iken son ra dan var ol muş de ğil dir. Geç mi şe doğ ru ne ka dar gi di lir se 

gi dil sin, Ce nab-ı Hakk’ın var ol ma dı ğı bir an, bir za man ta sav vur edi le mez, “O, ilk ve son-

dur; gö rü nen ve gö rün me yen dir...” (Ha dîd, 57/3).

3. Be kâ: Al lah Teâlâ’nın var lı ğı nın so nu ol ma ma sı, O’nun da ima var ol ma sı de mek tir. 

Al lah Teâlâ’nın var lı ğı nın baş lan gı cı ol ma dı ğı gi bi, so nu, ni ha ye ti de yok tur. “Yer yü zün-

de bu lu nan her şey fâ ni dir. (Yok ola cak tır). An cak yü ce ve cö mert olan Rab bi nin var lı ğı 

ba ki dir” (Rah mân, 55/26-27).

4. Mu ha le fe tün li’l-ha vâ dis: Bu sı fat, Ce nab-ı Hakk’ın zat ve sı fat la rı açı sın dan hiç bir şe ye 

ben ze me di ği ni ifa de eder. “O’nun ben ze ri hiç bir şey yok tur” (Şû râ, 42/11). Al lah, şe kil-

den, za man dan, me kân dan mü nez zeh tir. Ya ni Al lah her han gi bir şe kil de dü şü nü le mez, 

O’nun her han gi bir is kan ye ri yok tur, O za man la ka yıt lı ola rak da dü şü nü le mez. Hiç bir 

şey Al lah’a ben ze mez; “O’nun ben ze ri hiç bir şey yok tur. O, hak kıy la işi ten dir, hak kıy la 

gö ren dir” (Şû ra, 42/11).

5. Kı yam Bi nef si hî: Var ol mak ve var lı ğı nı sür dür mek için bir baş ka sı na ih ti yaç duy ma-

ma sı dır. Yü ce Al lah ken di za tı nın ge re ği var dır. Al lah’ın var lı ğı bir baş ka sı nın var lı ğı nın 

ne ti ce si de ğil dir. 

“Al lah, ken di sin den baş ka Tan rı ol ma yan, di ri ve ken di ken di ne ka im olan dır” (Âl-i İm rân, 

3/2).

6. Vah da niy yet: Yü ce Al lah’ın za tın da, sı fat la rın da, fi il le rin de bir ol ma sı, eşi, or ta ğı ve 

ben ze ri nin bu lun ma ma sı dır. “Ey ha bi bim, sen den ön ce gön der di ği miz her pey gam be-

re; “Ben den baş ka Tan rı yok tur. Ba na kul luk edin” di ye vah yet mi şiz dir” (En bi yâ, 21/25). 

Yi ne İh lâs su re sin de “De ki: O Al lah bir dir” (İh lâs, 112/1).

• İh lâs su re si, Al lah’ın Vah da niy yet sı fa tı nı ve özel lik le ri ni açık la mak ta dır. Bu su re ye 

gö re, O’nun or ta ğı, oğ lu ve ya kı zı yok tur. O, bir an ne-ba ba de ğil dir. Bir ba ba an ne nin 

oğul ve ya kı zı da de ğil dir. Hiç bir şey O’nun eşi ve ben ze ri de ola maz. 
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• Al lah’tan baş ka tan rı yok tur. Al lah’ın dı şın da baş ka la rı na kul ol mak İslâm inan cı na gö re 

ke sin lik le ya sak lan mış tır.

• İslâm di ni, in sa nın in sa na kul ol ma sı nın önü ne geç mek te dir. Ba zı din ler de gö rü len 

put la ra, ta bi at olay la rı na, in san la ra ta pın ma yı İslâm di ni ke sin ola rak ya sak la mış, 

Al lah’tan baş ka sı na iba de ti şirk say mış tır.

Al lah’ın Sü bu ti Sı fat la rı

Bu sı fat lar, Yü ce Al lah’a nis pet edil me si ge re ken ve O’nun ni te lik le ri ni ifa de eden sı fat-

lar dır.

1. Ha yat: Yü ce Al lah’ın can lı ve di ri ol ma sı demektir. Allah’ın bir hayat sahibi olması, 

O’nun ezeli, ebedi ve ölümsüz olmasıdır. “Allah hayat sahibidir” (Âl-i İmrân, 3/2). Allah’ın 

hayatı, mahlûkatta görülen geçici ve maddî olan hayata benzemez. Hayatın zıddı ölüm-

dür. Ölüm, bir noksanlık sıfatıdır. Allah ise noksanlıklardan münezzehtir. Hayat sıfatı, 

Allah’ın ezeli ve ebedi olarak diri olmasını ifade eder. “Sen, O ölümsüz ve daima diri 

olana (Allah’a) tevekkül et…” (Furkân, 25/58).

2. İlim: Yü ce Al lah’ın ol muş, ola cak ve olan her şe yi bil me si de mek tir. Allah’ın ilmi belirli 

bir zaman ve mekân ile sınırlı değildir. “De ki: İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da 

Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir...” (Âl-i İmrân, 3/29). Allah’ın 

iyi kullarını mükâfatlandırması, kötüleri cezalandırması bu kimselerin yaptıklarını bütün 

teferruatı ile bilmesiyle müm kün dür.

3. İra de: Yü ce Al lah’ın her şe yi is te di ği gi bi dilemesi de mek tir. Bu kâ inat ta ol muş ve ola-

cak her şey, Al lah’ın di le me si ve ira de siy le ol maktadır. O’nun her di le di ği mut la ka olur, 

di le me di ği ise as la ol maz. “Bir şe yin ol ma sı nı is te di ği miz za man sö zü müz sa de ce ona 

“Ol” de mek tir ve o he men olu ve rir” (Nahl, 16/40).

4. Kud ret: Yü ce Al lah’ın var lık lar üze rin de ira de ve il mi ne uy gun ola rak ta sar ruf hak kı na 

sa hip ol ma sı, her şe yi yap ma ya ve ya rat ma ya gü cü nün yet me si de mek tir. Bu ev ren ve 

on da olan lar Yü ce Al lah’ın kud ret sı fa tı nın bir gös ter ge si ola rak dur mak ta dır. “…Mu hak-

kak ki, Al lah her şe ye kâ dir dir, gü cü ye ten dir...” (Ba ka ra, 2/20).

5. Se mi’ (İşit me): Al lah’ın her şe yi işit me si de mek tir. Al lah’ın işi tip gör me si ne, uzak lık-ya-

kın lık, giz li lik-açık lık, ka ran lık-ay dın lık gi bi mef hum lar, en gel teş kil ede mez ler. O, içi miz-

de ki fı sıl tı la rı, kalp ten ve gö nül den yap tı ğı mız du ala rı işi tir. “…Al lah şüp he siz her şe yi 

işi tir ve gö rür” (Hac, 22/61).

6. Ba sar (Gör me): Al lah’ın, her şe yi gör me si de mek tir. Al lah’ın gör me si ne, uzak lık-ya kın-

lık, giz li lik-açık lık, ka ran lık-ay dın lık en gel teş kil ede mez . Hiç bir şey O’nun gö rüş ala nı nın 

dı şın da de ğil dir. “…Bi li niz ki, Al lah şüp he siz yap tık la rı nı zı gö rür” (Ba ka ra, 2/233).

Yü ce Al lah’ın Se mi’ ve Ba sîr, ya ni her şe yi bü tü nüy le işit ti ği ve gör dü ğü hu su su Kur’an-ı 

Ke rim’de ge nel lik le bir lik te zik re di lir. O’nun işit me si ve gör me si biz in san la rın ki ne as la 

ben ze mez.

inancim.pdf   61 28.09.2010   10:59:44



61

DERSA l l a h ’ ı n  Y a r a t t ı k l a r ı n a  R a h m e t  v e  S e v g i s i n i  İ f a d e  E d e n  G ü z e l  İ s i m l e r i  ( E s m â - i  H ü s n â ) 3

7. Ke lâm: Al lah Teâlâ’nın harf, ses, he ce ve ya zı gi bi in san la ra mah sus va sı ta la ra muh taç 

ol ma dan ko nuş ma sı de mek tir. “…Al lah Mu sa ile ko nuş tu” (Ni sâ, 4/164). Kur’an-ı Ke rim’e 

“Ke lâ mul lah” de ni lir. Al lah’ın pey gam ber le ri ne bil dir di ği va hiy ler, on la ra ver di ği ilâ hi 

ki tap lar, mah lû ka tı na lüt fet ti ği il ham lar, hep O’nun ke lâm sı fa tı nın bir ifa de si dir.

8. Tek vin: Al lah’ın ya rat ma sı fa tı dır. Tek vin, ol ma yan bir şe yi yok luk tan çı kar mak, var lı ğa 

ka vuş tur mak de mek tir. Hak Teâlâ’nın ya rat mak, rı zık ve ni met ver mek, suç lu la rı ce za-

lan dır mak, di rilt mek, öl dür mek gi bi bü tün fi il le ri, tek vin sı fa tıy la il gi li dir. Bunlar, O’nun 

eser ve te cel li si sa yı lır. İcad et mek, ya rat mak, bil fi il vü cu da ge tir mek, Hak Teâlâ’nın kud-

ret sı fa tıy la olur. “De  ki; on la rı ilk de fa yok tan var edip ya ra tan, ye ni den di ril tir. O bü tün 

ya ra tıl mı şı hak kıy la bi len dir ” (Yâ sîn, 36/79).

3 Allah’ın Yarattıklarına Rahmet ve Sevgisini İfade Eden 
Güzel İsimleri (Esmâ-i Hüsnâ)

Es mâ-i Hüs nâ ve An lam la rı

• Al lah’ın gü zel isim le ri nin bir kıs mı, in san ve di ğer can lı la ra olan şef ka ti ni gös ter mek te dir. 

• Al lah’ın gü zel isim le ri nin sık ola rak anıl ma sı, zik re dil me si, O’nun yü cel til me si bu nu 

ya pan ki şi nin de za man la bu isim ler den et ki le ne rek on lar la be zen me si ne ne den olur. 

• Al lah’ın gü zel isim le riy le be zen mek, in sa nı da ha ol gun, din gin ve gü zel ahlâk lı ya par.

• Al lah’ın gü zel isim le rin de ki ni te lik le ri ken di sin de top la yan in san, Al lah’ın en seç kin, 

kâ mil kul la rı ve in san lı ğın ör nek si ma la rı ara sı na yük se lir. İn san-ı kâ mil sı fa tı nı ka za nır. 

“ Al lah’ın ahlâkıy la ahlâk la nı nız.” de yi şi, kül tü rü mü ze ma lol muş bir ve ci ze dir. Bu nun la 

ken di ni zi, ahlâkı nı zı Al lah Teâlâ’nın is te di ği şe kil de dü zel ti niz, ge liş ti ri niz, O’nun isim-

le rin de be lir ti len ni te lik ler le be şer dü ze yin de do na nı nız de nil mek is ten mek te dir. 

“En gü zel isim ler Al lah’ın dır. O’na o gü zel isim le riy le dua edin ve O’nun 

isim le ri hak kın da ger çe ği çar pı tan la rı bı ra kın. On lar yap tık la rı nın ce za sı na 

çarp tı rı la cak lar dır” (A’râf, 7/180). 

“O, ya ra tan, yok tan var eden, şe kil ve ren Al lah’tır. Gü zel isim ler O’nun dur. 

Gök ler de ki ve yer de ki her şey O’nu tes bih eder. O, mut lak güç sa hi bi dir, 

hü küm ve hik met sa hi bi dir” (Haşr, 59/24).

Müs lü man lar, Al lah’ın gü zel isim le ri nin, önü ne “kul” an la mı na ge len “Abd” söz cü ğü nü 

ge tir mek su re tiy le ço cuk la rı na bu isim le ri koy mak ta dır lar. Ör ne ğin, Ab dul lah, Ab dul ka dir, 

Ab dur rah man, Ab dur ra him, Ab dul ke rim, Ab dus sa med gi bi.
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Al lah’ın isim le ri çok tur. Al lah’ın gü zel isim le ri, İslâm ge le ne ğin de “Es mâ-i Hüs nâ” ola rak 

bi li nir. Yal nız Al lah’ın isim le ri 99 ra ka mı ile sı nır lı de ğil dir.

İn san la rın Maddî ve Manevî İh ti yaç la rı

• İn san la rın hem maddî/be den sel, hem de manevî/ruh sal ba zı ih ti yaç la rı var dır. 

• Mad dî ih ti yaç lar; ye me - iç me, gi yin me, ba rın ma ve ben ze ri ih ti yaç la rı dır. 

• İn sa nın maddî ih ti yaç la rı ka dar, manevî ih ti yaç la rı nın da kar şı lan ma sı ge rek li dir. Bun-

lar da maddî ih ti yaç lar ka dar önem li dir. 

• Manevî ih ti yaç la rı kar şı lan ma dı ğı tak dir de in san, psi ko lo jik ve ru hî ola rak yı kı lır; tah rip 

edi ci olur ve za man la akıl ve ruh sağ lı ğı nı yi ti re bi lir. İn sa nın manevî ih ti yaç la rı nı kar şı-

la yan en önem li un sur lar ara sın da Rab bi ne iba det et me si, O’nu an ma sı, O’na ya ka rıp 

dua et me si ve ben ze ri hu sus lar ge lir.

•  Ay rı ca in san gö rül me ye, ta nın ma ya, ayırt edil me ye, işi til me ye, se vi lip sa yıl ma ya, de ğer 

ve ril me ye ih ti yaç du yar. Sev mek ve se vil mek in sa nın en önem li ruh sal ih ti yaç la rı ara-

sın da yer al mak ta dır.

• Sev gi; in sa nı kıy met ver di ği niz bir şe ye ve ya bir kim se ye kar şı ya kın il gi ve bağ lı lık gös-

ter me ye yö nel ten duy gu dur. 

• Sev gi ile se vi len, se ve nin gö zün de bir de ğer ifa de eder. Sev gi sa ye sin de in san için de 

ya şa dı ğı bü tü nün bir par ça sı ol du ğu ve önem sen di ği bi lin ci ne va rır. 

• Sev gi baş ka la rıy la bir lik te bir şey le ri pay laş mak an la mı na ge lir. İn sa nın ek mek ve 

su dan son ra en çok ih ti yaç duy du ğu şey sev gi dir. Ru hun ger çek gı da sı bu dur.

Al lah Sev gi si

Al lah’ın sev gi si her sev gi nin üs tün de dir ve son suz dur. Yü ce Al lah, in san la rı ne ka dar sev-

di ği ni ve on la ra kar şı şef kat do lu ol du ğu nu şu ayet ler le di le ge tir mek te dir: 

“O, çok ba ğış la yan dır, çok se ven dir” (Bü rûc, 85/14).

“…Al lah ima nı nı zı bo şa çı ka ra cak de ğil dir. Şüp he siz Al lah in san la ra çok şef-

kat li ve çok mer ha met li dir” (Ba ka ra, 2/143). 

“Rab bi niz den ba ğış lan ma di le yin, son ra O’na töv be edin. Şüp he siz Rab bim 

çok mer ha met li dir, çok se ven dir” (Hûd, 11/90).
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Allah ‘ın Sevdikleri ve Kendilerinden Razı Oldukları
Al lah Kur’an-ı Ke rim’in de ği şik yer le rin de, 

• İyi lik eden le ri, 

• Töv be eden le ri, te miz olan la rı, 

• Sö zü nü ye ri ne ge ti ren le ri, 

• Al lah’a kar şı gel mek ten sa kı nan la rı, 

• Al lah yo lun da har ca yan la rı, 

• Ümit siz li ğe düş me yip sab re den le ri,

• Gü zel dav ra nan la rı, 

• Te vek kül eden le ri, 

• Af fe den le ri,

• Adil dav ra nan la rı, 

• Al çak gö nül lü le ri, 

 • Ter te miz olan la rı,

• Gü zel amel iş le yen le ri, 

• İyi lik için ça ba har ca yan la rı, 

• Dü rüst dav ra nan la rı, 

• Hak sız lık kar şı sın da güç ve onu ru nu ko ru yan la rı, 

• Ol gun bir ima na sa hip olan la rı, 

• Şük re den le ri, 

• Sa mi mi olan la rı ve

• Hz. Mu ham med’i se ven le ri, çok sev di ği ni bil dir mek te dir.

Bu nun ya nın da Yü ce Al lah pey gam ber le ri gön de rir ken on la ra in san lar ara sın da sev gi ve 

say gı yı yay ma gö re vi ni de ver miş tir. Özel lik le sev gi li Pey gam be ri miz Mu ham med (s.a.s.) 

için şöy le de mek te dir: 

“An dol sun, si ze ken di içi niz den öy le bir pey gam ber gel miş tir ki, si zin sı kın tı ya 

düş me niz ona çok ağır ge lir. O si ze çok düş kün, mü min le re kar şı da çok şef-

kat li ve mer ha met li dir” (Tev be, 9/128).

Al lah Teâlâ ken di si nin ve gön der di ği pey gam ber le rin in san la rı ve di ğer can lı la rı çok 

sev di ği ni bil dir me nin ya nın da, in san la rın da bir bir le ri ni çok sev me le ri ni is te mek te dir. 

İslâm’ın en te mel be yan la rın dan bi ri si, kom şu su nun sı kın tı la rı nı pay laş ma yan, onu sev-

me ye nin ger çek mü min ol ma ya ca ğı dır.

Sev gi ve iç ten li ğin ol du ğu yer de, kalp ler te miz, in san lar ara sın da ki iliş ki ler saf ve sa mi-

mi olur, ya lan do lan or ta dan kal kar; ki ne, nef re te hın ca ge rek kal maz. Al lah’ın var lı ğı nın 

de lil le rin den bi ri de bizde ya rat tı ğı sev gi duy gu su dur. 
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“Ken di le ri ile hu zur bu la sı nız di ye si zin için tü rü nüz den eş ler ya rat ma sı ve 

ara nız da bir sev gi ve mer ha met var et me si de O’nun (var lı ğı nın ve kud-

re ti nin) de lil le rin den dir. Şüp he siz bun da dü şü nen bir top lum için el bet te 

ib ret ler var dır” (Rûm, 30/21).

Al lah’ın do ğuş tan ver di ği sev gi duy gu su; Al lah’ın in san la ra olan sev gi si nin en önem li 

gös ter ge le rin den bi ri si dir.

• Sev gi, Al lah’ın in san la ra bir lüt fu dur. İn sa na dü şen, bu duy gu yu ge liş tir me si ve çev re-

si ne bu duy guy la yak laş ma sı dır.

• Sev gi nin in san iliş ki le ri ni dü zen le di ği ni, nef re tin ise in san iliş ki le ri ni tah rip et ti ği ni 

Al lah Teâlâ şu aye tin de bil dir mek te dir: 

“Al lah’ın rah me ti sa ye sin de sen on la ra kar şı yu mu şak dav ran dın. Eğer ka ba, 

ka tı yü rek li ol say dın, on lar se nin et ra fın dan da ğı lıp gi der ler di. Ar tık sen 

on la rı af fet. On lar için Al lah’tan ba ğış la ma di le. İş ko nu sun da on lar la mü şa-

ve re et. Bir ke re de ka rar ve rip az met tin mi, ar tık Al lah’a te vek kül et, (O’na 

da ya nıp gü ven). Şüp he siz Al lah, te vek kül eden le ri se ver” (Âl-i İm rân, 3/159).

SEV Gİ ÜSTÜNE

İnsanı insan eden sevgidir, dostluktur,

Bu yolun sonu inan ki mutluluktur,

Sevgi üstüne kurmuş evreni, Yaradan,

Süslemiş dünyayı maviden, yeşilden, karadan!…

Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş-ı Velî,

Sevginin, kardeşliğin en coşkulu seli,

Allah’ın iradesi kâlû belâ’dan beri,

Muhabbettir, sevgidir, insanlığın eseri!…

Hasan ARAL 

Yu ka rı da ki şi ir de sev gi nin han gi ya rar la rı an la tıl mak ta dır? 

Düşünelim
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Al lah’ın Sev gi ve Mer ha me ti ni İfa de Eden Gü zel İsim le ri

Al lah’ın sev gi ve mer ha me ti ni ifa de eden isim le rin den ba zı la rı ve an lam la rı şöy le dir.

AFUVV: Mer ha met li, da ima af fe den, gü nah lar dan di le di ği ni af fe dip, suç la rı ba ğış la yan dır.

BİRR: İyi lik ve gü zel lik, ba ğış ta bu lun ma, kul la rı na yar dım cı ol ma an lam la rın da Yü ce 

Al lah’ın is mi dir. O’nun iyi li ği ve ih sa nı çok tur. İyi lik ve ih san gi bi gü zel duy gu la rı ve ren 

O‘dur.

ĞAF FÂR: Kul la rı nın gü nah la rı nı af fe den ve çok ba ğış la yan yü ce var lık an la mı na ge lir. 

Gü nah la rı ört mek ve ba ğış la mak da Yü ce Al lah’ın ay rıl maz sı fat la rın dan dır.

HÂ DÎ: Hi da yet eden, doğ ru yo lu gös te ren; hi da ye ti ya ra tan; is te ye ni iyi iş ler de ba şa rı ya 

ulaş tı ran, kul la rı na doğ ru yo lu gös te ren, on la rı mu ra da er di ren dir.

HA LÎM: Ace le et me yen, gü nah kâr la rın ce za sı nı ver me ye güç ye tir di ği hal de, ace le etme-

yip, on la ra müh let ve re rek ce za lan dı rıl ma la rı nı er te le yen dir.

RA ÛF: Çok mer ha met eden, in san la rı yü küm lü tut ma da pek mü sa ma ha lı ve yu mu şak 

dav ra nan dır.

REZ ZÂK: Al lah’ın, bü tün ya ra tık la rın rı zık la rı nı ve ren ol du ğu nu ifa de eder. Her can lı için 

ge rek li rız kı ya ra tan ve bol bol ve ren Al lah’tır.

TEV VÂB: Kul la rı nı töv be et me ye mu vaf fak kı lan ve töv be le ri ni ka bul eden dir.

VEH HÂB: Al lah’ın çok hi be eden, çok faz la ba ğış la yan ol du ğu an la mı na ge lir. Hak sa hi bi 

ol ma dık la rı hal de ya ra tık la rı na çok çok ve ren dir.

VE KÎL: Al lah’a te vek kül ede rek ha ya tı nı dü zen le yen ve O’na sı ğı nan la ra iş le rin de yar dım 

eden dir; ida re sin de hiç bir kay da ve şar ta bağ lı ol ma yan dır. Gü ve ni len, ko ru yu cu, yar dım 

eden, her şe yin ma li ki.

VE LÎ: Emir sa hi bi ve iyi in san la rın, ya ni mü min le rin dos tu (ve li si) olup on la ra yar dım ede-

rek iş le ri ni yö ne ten dir.

4 Allah’ın Rahmetini İfade Eden Güzel İsimleri

Al lah’ın rah me ti ni ifa de eden isim le rin den ba zı la rı ve an lam la rı şöy le dir:

RAH MET: Rah met, ke li me an la mı iti ba riy le ‘bir can lı nın kar şı laş tı ğı kö tü du rum dan du yu-

lan üzün tü, acı ma, mer ha met et me’ an lam la rı na gel mek te dir. 

• Kur’an-ı Ke rim’e gö re, rah me tin, mer ha me tin esas kay na ğı Yü ce Al lah’tır. 

inancim.pdf   66 28.09.2010   10:59:44



A L L A H ’ A  İ M A N444

66

ÜNİTE

• Al lah ken di si ni sı nır sız ih san, öl çü le me ye cek de re ce de mer ha met, son suz ke rem sa hi-

bi ola rak ta nı tır. 

• Rab bi miz, kul la rı nı de vam lı ola rak kol lar ve gö ze tir; lü tuf la rı nı, ni met le ri ni, ik ram la rı nı 

on lar dan hiç esir ge mez.

• Kul la rı nın di lek le ri ni da ima din le yen, ken di ne sı ğı nan la ra rah met ka pı la rı nı açan 

O’dur. 

“Al lah, gök le ri ve ye ri ya ra tan, gök ten yağ mur in di ren ve onun la si ze rı zık 

ola rak tür lü mey ve ler çı ka ran, em ri ge re ğin ce de niz de yüz mek üze re ge mi-

le ri em ri ni ze ve ren, ne hir le ri de hiz me ti ni ze su nan dır” (İb ra him, 14/32).

• Al lah’ın rah me ti ni en iyi şe kil de ifa de eden ve yü ce ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim’de en çok 

ge çen iki is mi Rah mân ve Ra hîm’dir.

• İslâm di nin de her işe “Bis mil la hir rah ma nir ra him” di ye rek baş la mak çok önem li dir. Bu: 

“Rah mân ve Ra hîm Al lah’ın adıy la işi me baş lı yo rum” de mek tir. Bu na “bes me le” de nir. 

• Al lah’ın rah met ifa de eden isim le ri ni ana rak işe baş la mak, o iş ten be re ket alın ma sı na 

imkân ta nır. Çün kü ki şi nin işi ne, Al lah’ın is miy le baş la ma sı, Al lah’ın ken di siy le bir lik te 

ol du ğu inan cıy la ha re ket et me si, işi ni en gü zel, en ve rim li, en iyi şe kil de yap ma sı na ve 

o iş te Al lah’ın rı za sı nı gö zet me si ne yar dım cı ol mak ta dır.

RAH MÂN: Al lah’ın, Kur’an-ı Ke rim’de, Al lah laf zın dan son ra en çok ge çen is mi dir. 

• Al lah’ın pek mer ha met li, çok rah met sa hi bi ol ma sı an lam la rı na ge len bir is mi dir. Bu 

ke li me, şef kat, rik kat, yü rek yuf ka lı ğı, ba ğış la ma, acı ma ve ih san an lam la rı na ge len 

“rah met” ke li me siy le bağ lan tı lı dır. 

• O’nun rah me ti, bü tün mah lû ka ta iyi lik di le me si ve sa yı la ma ya cak ka dar ni met ler ver-

me si dir. Çün kü Al lah Teâlâ bu ko nu da şöy le bu yu ru yor; 

De ki: “O mer ha met et me yi ken di za tı na farz kıl dı” (En’âm, 6/12). 

Bu nun ya nın da Yü ce Al lah, rah me tin den as la ümit ke sil me me si ni is te mek te ve bu nun 

in sa nı yan lış yol la ra gö tü re ce ği ni bil dir mek te dir. Çün kü in sa nın her za man olum lu ve 

umut do lu ol ma sı onun için bir rah met tir ve böy le bir ümit ki şi yi Rab bi ne bağ lar. 

De  ki: “Rab bi nin rah me tin den, sa pık lar dan baş ka kim ümit ke ser? ” (Hicr, 

15/56).
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Al lah’ın rah me ti, ilâ hi lü tuf ve ko ru yu cu lu ğu ifa de eder. Bu rah met bü tün âle mi ku cak lar; 

ümit siz li ğe, ka ram sar lı ğa imkân bı rak maz. 

RA HÎM: Ra hîm is mi, yap tık la rı mı zın Al lah ta ra fın dan mükâfat lan dı rı la ca ğı nı ifa de et mek-

te dir. Emir le ri ve rı za sı doğ rul tu sun da ça lı şan la ra, ça lış tık la rı nın kar şı lı ğı nı ver mek an la-

mı na gel mek te dir.

ME CÎD: Yü ce, şan lı ve şe ref li, lü tuf ve ke re mi bol olan dır. 

LA TÎF: Ya ra tıl mış la rın ih ti yaç la rı nı en in ce nok ta sı na ka dar bi lip, se zil mez yol lar la kar şı-

la yan dır. 

ŞE KÛR: Az bir iyi li ğe kar şı lık, çok mükâfat ve ren dir.

BÂ SİT: Al lah’ın, her hay rı ve ren, lü tuf ve rah me ti ni kul la rı na ya yan Yü ce Ya ra tı cı ol du-

ğu nu ifa de eder. Al lah, in san la ra rı zık, ne şe, ra hat lık ve bol luk ve re rek, on la ra lü tuf ve 

rah me tiy le mu âme le et mek te dir.

MU KÎT: Rı zık la rı ya ra tan dır.

KE RÎM: Cö mert, ke rem sa hi bi; muk te dir iken af fe den, cö mert lik duy gu su nu ve ren, vaâdi-

ni ye ri ne ge ti ren dir.

VÂ Sİ‘: Ba ğış la ma sı bol ve rah me ti çok olan dır. Ya rat tık la rı na maddî ve manevî ge niş lik 

ve ren dir.

MUH SÎ: Her şe yi tek tek ve bü tün ay rın tı la rıy la bi len dir.

ZÜL CE LÂL-İ VE’L-İK RÂM: Ce lâl ve aza met sa hi bi dir. İk râm ve ih san edi ci dir. Hür met ve 

say gı ya ye gâ ne la yık ve tüm bü yük lük le re sa hip olan dır. Bü tün can lı la rın ya şam la rı nı 

de vam et ti re bil me le ri için her tür lü be den sel ih ti yaç la rı da ya ra tan O’dur. O, her şe yi 

bi len, gö ren, işi ten, her şe ye gü cü ye ten, bü tün var lı ğın ilk ve son sa hi bi, eşi ve ben ze ri 

bu lun ma yan dır.

Rab bi miz, sun du ğu ni met le rin de ğe ri nin bi lin me si ni ve tak dir edil me si ni is te mek te dir. 

Bu tak dir et me de şü kür dür. Bü tün bu ni met le re kar şı Al lah’ın in san dan bek le di ği tek 

şey, onun şük ret me si dir. Şük rü de an cak bu ni met le rin kıy me ti ni iyi bi len ler ya pa bi lir. 

Eğer ilâ hî rah me tin kıy me ti bi lin mez, in kâr edi lir se, bu nan kör lük olur. Bir çok ayet te 

kü für, nan kör lük an la mın da kul la nıl mak ta dır. Çün kü kü für, Al lah’ın in san la ra kar şı gös-

ter di ği iyi li ğin kıy me ti ni bil me mek, iyi li ğe kar şı nan kör lük et mek tir. 

“Mey ve le rin den ye sin ler di ye biz ora da hur ma lık lar, üzüm bağ la rı var et tik 

ve iç le rin de pı nar lar fış kırt tık. Bun la rı on la rın el le ri yap mış de ğil dir. Hâ lâ 

şük ret me ye cek ler mi?” (Yâ sîn, 36/35).
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5 Allah’ın Kudretini İfade Eden Güzel İsimleri

• Al lah, ken di ira de ve ar zu suy la kâ ina tı ve onun için de ki le ri yok tan var et miş ve bir 

düzen kurmuştur.

• Gü neş, ay ve di ğer ge ze gen ler bu şaş maz ve akıl öte si dü zen içe ri sin de ha re ket le ri ne 

de vam ede cek ler dir. 

• Al lah, son suz kud re ti nin iyi an la şı la bil me si için ıs rar lı bir şe kil de ye re, gö ğe ve bu iki-

sin de yer alan la rın na sıl ya ra tıl dık la rı na ba kıl ma sı nı ve üze rin de dü şü nül me si ni is te-

mek te dir.

“O, ye ri ya yıp dö şe yen, ora da dağ lar, ne hir ler mey da na ge ti ren, ora da her 

tür lü mey ve den (er kek li-di şi li) iki eş ya ra tan dır. O ge ce yi gün dü ze bü rü-

yor. Şüp he siz bun lar da, dü şü nen bir ka vim için (Al lah’ın var lı ğı nı gös te ren) 

de lil ler var dır” (Ra’d, 13/3).

MÜ TE KEB BİR: Al lah’ın her hu sus ta çok bü yük ve aza met sa hi bi bir ya ra tı cı ol du ğu an la-

mın da dır. Bü yük lük O’nun hak kı dır. Al lah za tın da, sı fat la rın da ve iş le rin de, mut lak ma na-

da bü yük lü ğün tek sa hi bi dir. Hiç bir in san için bu ma na da bir bü yük lük ten söz edi le mez. 

Ken di le ri ni bü yük sa nan ni ce le ri nin, Al lah’ın son suz kud re ti ve bü yük lü ğü kar şı sın da ne 

ka dar kü çül dük le ri bir ger çek tir. Bü yük lük sev da sı na ka pı lan la rın yok ol ma la rı na, ba zen 

kü çü cük bir olay, hat ta çok kü çük bir ya ra tık, bir mik rop bi le yet miş tir. 

KAH HÂR: Her şe ye ga lip tir ve her şey O’nun kud re ti al tın da dır.

Âyetü’l-Kürsî

“Âyetü’l-kür sî” ola rak bi li nen ve sık ça oku nan ayet te Al lah ken di si ni şöy le ta nıt mak ta dır: 

“Al lah ken di sin den baş ka tan rı ol ma yan dır. Di ri dir, kay yum dur. O’nu ne 

bir uyuk la ma tu ta bi lir, ne de bir uy ku. Gök ler de ki her şey, yer de ki her şey 

O’nun dur. İz ni ol mak sı zın O’nun ka tın da şe fa at te bu lu na cak kim dir? O, 

kul la rın ön le rin de ki le ri ve ar ka la rın da ki le ri (yap tık la rı nı ve ya pa cak la rı nı) 

bi lir. On lar O’nun il min den, ken di si nin di le di ği ka da rın dan baş ka bir şey 

kav ra ya maz lar. O’nun kür sü sü bü tün gök le ri ve ye ri kap la yıp ku şat mış tır. 

(O, gök le re, ye re, bü tün âleme hük met mek te dir.) Gök le ri ve ye ri ko ru yup 

gö zet mek O’na güç gel mez. O, yü ce dir, bü yük tür” (Ba ka ra, 2/255).

ALİYY: Yük sek, bü yük ve yü ce olan; kud ret te, bil gi de, hü küm de, ira de de ve di ğer bü tün 

ke mâl sı fat la rın da üs tün olan dır. Her şey O’nun hük mü ve em ri al tın da dır.
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BÂ RÎ: Al lah’ın, ya rat tık la rı nı te miz ve sağ lam bir ni zam üze re ya rat ma sı, ol gun laş tı ra-

rak bir bi rin den fark lı ni te lik ler de mey da na ge tir me si ma na sın da dır. Şüp he siz var lık la rı 

se çip, dü zen le yip ol gun laş tı ra rak her bi ri ni ay rı bir özel lik te ya ra tan Al lah’tır.

BA SÎR: Her şe yi her yö nüy le ek sik siz gö ren, ya ra tık la rı na da gör me du yu su nu ve ren an la-

mı nı ta şır.

CÂ Mİ: Der le yen, top la yan, her şe yi kud re ti için de bu lun du rup di le di ği ni is te di ği an da ve 

is te di ği yer de top la yan dır.

CE LÎL: Bü yük lük ve ulu lu ğu pek yü ce olan dır. Sı fat ve isim le rde her tür lü bü yük lük ken-

di ne ait olan dır.

HA BÎR: Her şey den ha ber dar olan, her şe yin iç yü zün den ve giz li ta ra fın dan her yö nüy le 

ha ber dar olan, on la ra yu mu şak dav ra na rak ce za la rı nı ge ri ye bı ra kan dır.

HÂ LİK: Al lah’ın ya ra tı cı ol du ğu nu be lir ten bir sı fat tır. Ya rat mak ise bir şe yi var et mek, hiç 

ben ze ri ol ma yan bir şe yi mey da na ge tir mek de mek tir. Bu ma na da Al lah’tan baş ka ya ra-

tı cı yok tur. Her şe yi ya ra tan O’dur. İn san la rın or ta ya koy duk la rı şey ler ya rat ma de ğil dir; 

var olan lar dan ye ni bir şey el de et mek tir.

KÂ BIZ: Al lah, her şe yi son suz kud re ti al tı na alan, bu kud re tiy le ku şa tıp kav ra yan, her şe yi 

em ri al tı na alıp tu tan en yü ce var lık tır.

KA DÎR: Kud ret sa hi bi, tü ken mez kud re ti olan, is te di ği ni di le di ği gi bi yap ma ya muk te dir 

olan dır. Her tür lü güç ve kuv vet de O’ndan dır.

KA VÎ: Kud ret li, güç lü ve sı nır sız kuv vet sa hi bi olan dır. Her şey O’nun kud ret ve kuv ve ti 

kar şı sın da güç süz dür; O’na bo yun eğ mek zo run da dır.

KAY YÛM: Ba ki ve ebe di olan; her şe yin O’nun kud ret ve ira de siy le var lı ğı nı sür dü re bil di ği 

tek var lık tır.

KE BÎR: Bü yük, yü ce an la mın da olup, Al lah’ın kâ ina tı ve on da ki le ri hü küm ve kud re tiy le 

ida re eden, her şe yi hük mü al tı na alan is mi dir.

ME TÎN: Me ta net li, kuv ve ti çok şid det li olup, hiç bir iş O’na zor de ğil dir.

MUH YÎ: Di ril ten, can lan dı ran ve ha yat ve ren dir. O’nun öl dür dü ğü ne kim se ha yat ve re-

mez.

MUK TE DİR: Gü cü her şe ye ye ten, her şe yi di le di ği du ru ma ge ti ren, kuv vet sa hip le ri üze-

rin de is te di ği gi bi ta sar ruf eden dir.

ŞE HÎD: Her şe ye şa hit olan, her şe yi hak kıy la gö ren, bi len ve mu ame le si ni de bu na gö re 

ya pan dır.

Es mâ-i Hüs nâ’dan Al lah’ın ce lal sı fat la rıyla il gi li olan la rı araş tı rı nız! 

Araştıralım - Öğrenelim
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“O, ye ri ya yıp dö şe yen, ora da dağ lar, ne hir ler mey da na ge ti ren, ora da her 

tür lü mey ve den (er kek li-di şi li) iki eş ya ra tan dır. O ge ce yi gün dü ze bü rü yor. 

Şüp he siz bun lar da, dü şü nen bir ka vim için (Al lah’ın var lı ğı nı gös te ren) de lil-

ler var dır” (Ra’d, 13/3).

Ünitenin Özeti

• Tek bir Al lah’ın (c.c.) var lı ğı na inan mak, mü min ol ma nın ilk şar tı dır. Al lah’ın var lı ğı nın 

da ha iyi an la şıl ma sı için Yü ce Al lah, âle min, ta bi atın ve ta bi at ta olan la rın na sıl ya ra tıl-

dık la rı na ba kıl ma sı nı ve bun lar üze rin de dü şü nül me si ni is te mek te dir. 

• Bu âle min iş le yi şin de ki ahenk ve dü zen, her şe yin yer li ye rin de ya ra tıl ma sı, bü tün can lı 

ve can sız var lık la rın ken di amaç la rı na gö re dü zen len me si, O’nun var lı ğı nın ve bir li ği-

nin bir ese ri dir.

• Al lah (c.c.), an cak sı fat la rıy la bi li ne bi lir. O, bu dün ya da ki var lık lar dan hiç bi ri ne ben ze-

mez. 

• İn sa nın sa hip ol du ğu du yu lar la, Al lah’ın za tı nı id rak et me si müm kün de ğil dir. 

• Al lah’ın sı fat la rı, Zati ve Sü bu ti ola rak iki ye ay rıl mak ta dır.

• Al lah, ya rat tı ğı var lık la rı çok sev mek te dir. Al lah’ın sev gi si her sev gi nin üs tün de dir ve 

son suz dur.

• Al lah’ın sev gi ve rah me ti ni en iyi şe kil de ifa de eden ve Kur’an’da en çok ge çen iki is mi 

Rah mân ve Ra hîm’dir.

• Al lah (c.c.), çok bü yük ve aza met sa hi bi bir ya ra tı cı dır. Bü yük lük O’nun hak kı dır. Ya ra tıl-

mış la rın hiç bi ri nin böy le bir hak kı yok tur. Al lah (c.c.), za tın da, sı fat la rın da ve iş le rin de, 

mut lak ma na da bü yük lü ğün tek sa hi bi dir. 

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Al lah’ın var lı ğı ve bir li ği ni na sıl bi li yo ruz?

2. Al lah’ın sı fat la rı ka ça ay rı lır? Sa yı nız.

3. Al lah’ın sev gi si ni ifa de eden beş is mi ni ve an lam la rı nı söy le yi niz.

4. Al lah’ın rah me ti ni ifa de eden beş is mi ni sa yı nız ve an lam la rı nı söy le yi niz

5. Al lah’ın bü yük lü ğü nü ifa de eden beş is mi ni sa yı nız ve an lam la rı nı söy le yi niz.
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1. “Eğer yer de ve gök te Al lah’tan baş ka ilâh lar ol say dı ke sin lik le iki si nin 

de dü ze ni bo zu lur du” aye ti aşa ğı da ki ler den han gi si ni ifa de et mek te-

dir? 

 A) Bir li ği ni  B) Kud re ti ni C) Kelâmı nı 

 D) Rah me ti ni  E) Ya ra tı cı lı ğı nı

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah’ın Za ti Sı fat la rın dan dır? 

 A) Ha yat  B) İlim C) Kı dem

 D) Tek vin E) Kud ret

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah’ın sev gi si ni ifa de eden sı fat la rın dan bi ri 

de ğil dir? 

 A) Ve dûd B) Ga fûr C) Mun te kim

 D) Rah mân E) Ha lîm

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah’ın rah me ti ni ifa de eden sı fat la rın dan 

bi ri de ğil dir? 

 A) Rah mân B) Hâ lik C) Ra hîm 

 D) Ke rîm E) Afuvv

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah’ın kud re ti ni ifa de eden sı fat la rın dan bi ri 

de ğil dir? 

 A) Vâ si B) Mü te keb bir C) Kâ bız

 D) Hâ lik E) Ha bîr

1. “Eğer yer de ve gök te Al lah’tan baş ka ilâh lar ol say dı ke sin lik le iki si nin 

de dü ze ni bo zu lur du” aye ti aşa ğı da ki ler den han gi si ni ifa de et mek te-

dir? 

A) Bir li ği ni  B) Kud re ti ni C) Kelâmı nı

D) Rah me ti ni  E) Ya ra tı cı lı ğı nı

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah’ın Za ti Sı fat la rın dan dır?

A) Ha yat  B) İlim C) Kı dem

D) Tek vin E) Kud ret

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah’ın sev gi si ni ifa de eden sı fat la rın dan bi ri 

de ğğil dir? 

A) Ve dûd B) Ga fûr C) Mun te kim

D) Rah mân E) Ha lîm

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah’ın rah me ti ni ifa de eden sı fat la rın dan 

bi ri de ğğil dir?

A) Rah mân B) Hâ lik C) Ra hîm 

D) Ke rîm E) Afuvv

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si Al lah’ın kud re ti ni ifa de eden sı fat la rın dan bi ri 

de ğğil dir? 

A) Vâ si B) Mü te keb bir C) Kâ bız

D) Hâ lik E) Ha bîr

Değerlendirme Soruları
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1. Me lek le rin Özel lik le ri 

2. Me lek le rin Gö rev le ri

3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar

Meleklere İman
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de;

• İçin de ya şa dı ğı mız kâ ina tı birçok var lık la pay laş mak ta yız. Bun lar dan bir kıs mı nı göz-

le ri miz le gö re bi lir ken, bir kıs mı nı da gö re me mek te yiz. Bu üni te de gö rün me yen var-

lık lar ele alın mak ta dır. 

• Gö rün me yen var lık lar dan me lek le rin özel lik le ri ve gö rev le ri an la tıl mak ta dır. 

• Ay rı ca di ğer gö rün me yen var lık lar olan cin ve şey tan hak kın da bil gi ve ri le rek; cin ler le 

il gi li ba tıl ina nış la rın ne ler ol du ğu ve bun la rın za rar la rı in ce len mek te dir. 

• Kur’an’da şey ta nın na sıl an la tıl dı ğı be lir ti le rek, şey ta na tap ma nın olum suz luk la rı na 

işa ret edil mek te dir. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te nin so nun da aşa ğı da ki he def dav ra nış la ra ulaş ma nız bek len mek te dir: 

1. Gö rün me yen var lık la rın ad la rı nı söy le me.

2. Gö rün me yen var lık la rın bir bir le rin den fark la rı nı açık la ma.

3. Me lek le rin özel lik le ri ni ifa de et me.

4. Me lek le rin gö rev le ri ni söy le me.

5. Kur’an’dan ha re ket le cin le rin özel lik le ri ni kav ra ma.

6. Cin ler le il gi li ba tıl ina nış la rın ne ler ol du ğu nu ifa de et me.

7. Bu ba tıl ina nış la rın ni çin yan lış ol du ğu nu açık la ma.

8. Cin ler le il gi li ba tıl ina nış la rı eleş tir me.

9. Kur’an’dan ha re ket le şey ta nın özel lik le ri ni söy le me.

10.  Şey tan dan na sıl ko ru nu la ca ğı nı açık la ma.

11.  Sa ta niz min ni çin ba tıl bir ina nış ol du ğu nu açık la ma. 

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len he de fe ula şıp-ulaş ma dı ğı nı zı dü şü nü nüz. Ula şa ma dı ğı nı zı 

dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

3. Kitabın sonundaki kaynakçadan ulaşabildiklerinizi in ce le yi niz.
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“Ora da, Al lah’a as la is yan et me yen, O’nun emir le ri ni ye ri ne ge ti ren güç lü ve 

muk te dir me lek ler var dır” (Tah rîm, 66/6).

 

1 Meleklerin Özellikleri

Me lek le re iman: Çev re miz de pek  çok var lık bu lun mak ta dır. Bu var lık lar dan bir kıs mı nı 

göz le ri miz le gö re bi lir ken (ör ne ğin taş, top rak, ev vb.), bir kıs mı nı da ba zı araç lar yar-

dı mıy la gö re bi li riz (mik rop, bak te ri, ga lak si ler vb.). Yi ne ba zı var lık lar var dır ki, on la rı 

ne göz le ri miz le ne de her han gi bir araç la gö re bi li riz. An cak bu âlem de bu lu nan ve 

gö zü müz le gö re me di ği miz ba zı var lık la ra da ina nı rız. Bu var lık lar dan bir g ru bu da 

me lek ler dir. 

Me lek le rin var lı ğı na inan mak, yü ce di ni miz İslâm’ın te mel iman esas la rından birisidir. 

Kur’an-ı Kerim’de Allah’a iman ile meleklere iman birlikte zikredilmiştir (Bakara, 2/285; 

Nisâ, 4/136).

Me lek; el çi, ha ber ci, kuv vet gi bi an lam la ra gel mek te dir. 

• Me lek ler, nur dan ya ra tıl mış var lık lar dır. 

• Kur’an-ı Ke rim’de in san la rın top rak tan, cin le rin ve şey ta nın ateş ten ya ra tıl dık la rı ifa de 

edil mek te, an cak me lek le rin han gi şey den ya ra tıl dık la rı açık ola rak be lir til me mek te dir. 

• Me lek le rin nur dan ya ra tıl dık la rı nı sev gi li Pey gamberimiz bildirmiştir (Ahmed, Müsned, 

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

Me lek ler ye mek, iç mek, uyu mak, ev len mek, di şi lik, er kek lik gi bi va sıf lar dan 

uzak var lık lar dır (İs râ, 17/40; Sâf fât, 37/150; Zuh ruf, 43/19). 

“On lar, Rah ma nın kul la rı olan me lek le ri de di şi say dı lar. Aca ba me lek le rin 

ya ra tı lış la rı nı mı gör müş ler? On la rın bu şa hit lik le ri ya zı la cak ve sor gu ya 

çe ki le cek ler dir” (Zuh ruf, 43/19).
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Dört bü yük me lek ve gö rev le ri 

Dört Büyük Melek ve Görevleri

İsrâfil

Kıyamet 

Meleği

Cebrail

Vahiy

Meleği

Mikâil

Yeryüzünün 

işleriyle 

ilgili melek

Azrâil

Ölüm 

Meleği

ME LEK LER NE DİR?

Al lah’ın me lek le ri, 

Nur dan bi rer ya ra tık.

Kap la mış ar şı, ye ri,

Hiz met le ri ne sa dık. 

Ye mez ler ve iç mez ler,

Di şi lik ve er kek lik yok.

Hak hu du du geç mez ler,

Va zi fe le ri pek çok. 

    (Tun çalp, 36)

Yu ka rı da ki şi ir den de ha re ket le me lek le rin özel lik le ri ni söy le yi niz.

Düşünelim
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2 Meleklerin Görevleri

• Me lek ler ön ce lik le, Al lah Teâlâ’nın ken di le ri ne ver di ği gö rev le ri ek sik siz bi çim de ye ri ne 

ge ti rir ler. 

• Bu gö rev le rin en baş ta ge le ni in san la ra yar dım et mek, âle min iş le yi şin de üzer le ri ne 

dü şen gö rev le ri ye ri ne ge tir mek tir. 

• Al lah’ın (c.c.) in san lar la ir ti bat kur ma va sı ta la rın dan bi ri de me lek ler dir. 

• Me lek ler, Al lah’ın vah yi ni pey gam ber le re ulaş tı rır lar. 

Cebrâil

Ceb râ il, va hiy me le ği dir. 

“Al lah ken di ta ra fın dan bir va hiy ile me lek le ri, kul la rın dan di le di ği kim se le-

re, “Ben den baş ka tan rı yok tur. Ba na kar şı gel mek ten sa kı nın” di ye uyar mak 

üze re gön de rir” (Nahl, 16/2).

CEB RÂ İL

Rab be en ya kın olan

O dört bü yük me lek ten bi ri. 

Rab bin buy ruk la rı nı,

Pey gam ber le re su nar.

Ar zın ufuk la rı nı, rah me te bo ğan pı nar. 

    (Tun çalp, s. 41) 

Mîkâil

Al lah’ın em riyle yer yü zü nün iş le yi şin de gö rev len di ri len me lek ler var dır. Bu iş ler le 

gö rev li bü yük me lek Mî kâ il’dir. 

MÎ KÂ İL

Rüz gâr, yağ mur, be re ket,

Onun hiz met ala nı.

Ha yat bu lur mem le ket, 

O ye şer tir tar la nı. 

Rız kı hük me bağ la yan, 

Şüp he siz Ce nab-ı Hak.

Bu tak si mi sağ la yan, 

Mî kâ il’dir mu hak kak. 

   (Tun çalp, s. 43)
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Azrâil

Al lah’ın em riyle ece li ge len le rin ca nı nı al mak la gö rev li me lek ler var dır. Bu iş ler le gö rev li 

bü yük me lek ise Az râ il’dir.

Kur’an’da şöy le bu yu ru lur: “De ki: Üze ri ni ze ve kil edi len ölüm 

me le ği, ca nı nı zı alır, son ra Rab bi ni ze dön dü rü lür sü nüz” (Sec-

de, 32/11).

AZ RÂ İL

Her ya şa yan ölü mü 

Ta da cak tır mu hak kak.

Bir ila hi dö nü mü

Em re der Ce na bı hak.

Ölüm şüp he siz Rab bin

Ke sin buy ru ğu dur, bil.

Bu çe tin hiz met için 

Gö rev li dir Az râ il. 

    (Tun çalp, s. 41) 

İsrâfil

Al lah ta ra fın dan me lek le re ve ri len gö rev ler den bi ri de kı ya me tin ko pa ca ğı za ma nı ha ber 

ver mek tir. Bu gö re vi ye ri ne ge ti re cek olan me lek, İs râ fil’dir. 

“Su ra üf le nin ce, Al lah’ın di le di ği kim se ler dı şın da ol mak üze re gök ler de ve 

yer de ne var sa öle cek tir. Son ra O’na bir de fa da ha üf le nin ce, bir de ba kar-

sın, on lar aya ğa kalk mış ba kı yor lar” (Zü mer, 39/68).

İS RÂ FİL

İs râ fil de bir me lek,

İti bar lı, olum lu.

Kı ya met için ge rek,

Gö rev ler den so rum lu.

Emir alıp ni ha yet,

Su ru üf le ye cek tir.

Ko pa cak tır kı ya met;

Bu şüp he siz ger çek tir.

     (Tun çalp, s. 44).
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Di ğer Me lek ler ve Gö rev le ri  

Yu ka rı da be lir ti len dört bü yük me lek ten baş ka Al lah Teâlâ ta ra fın dan gö rev len di ri len 

baş ka me lek ler de var dır. 

Ko ru yu cu Me lek ler (Hafaza)

İn san la rı ko ru mak la gö rev li dir ler. İn san la rı iyi li ğe yön len di rir, kö tü lük ler den sa kın dır ma-

ya ça lı şır lar. Her za man ya nı mız da bi zi ko ru yan me lek le rin ol du ğu nu bil mek bi ze gü ven 

ve rir, dav ra nış la rı mı za özen gös ter me mi zi sağ lar. Me lek ler Al lah’ın iz ni ile in san la rın yar-

dı mı na ko şan dost la rı dır. 

“Şüp he siz, Rab bi miz Al lah’tır de yip son ra dos doğ ru yol da yü rü yen le rin üze-

ri ne me lek ler iner. On la ra,”Kork ma yın, üzül me yin, si ze va ad edi len cen net le 

se vi nin” der ler. 

“Biz dün ya ha ya tın da da ahi ret te de si zin dost la rı nı zız…” (Fus si let, 41/30-31). 

Ya zı cı Me lek ler (Ki râ men Kâ ti bîn)

İn san la rın dav ra nış la rı nı göz ler, iyi lik le ri ve kö tü lük le ri ya zar lar. 

“Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır” (İnfitar, 

82/10-12).

“İki me lek (in sa nın) sa ğın da ve so lun da otu ra rak yap tık la rı nı yaz mak ta dır” 

(Kâf, 50/17). 

 Sor gu Me lek le ri (Mün ker-Ne kir)

Sor gu Me lek le ri, in san la rın ka bir de sor gu la ma la rı nı yap mak la gö rev li dir ler. 

Me lek le re inan mak dav ra nış la rı mı zı na sıl et ki ler? 

Düşünelim
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3 Meleklerden Başka Görünmeyen Varlıklar

Kur’an’da Cinler

• Gö zü müz le gö re me di ği miz var lık lar dan bi ri de cin ler dir. Göz le gö rü le me yen bu var lık-

lar hak kın da birçok fark lı ina nış ve fi kir ler bu lun mak ta dır. 

• Yü ce ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim cin le rin var ol du ğu nu bi ze ha ber ver mek te; an cak na sıl 

var lık lar ol duk la rı hak kın da ay rın tı lı bil gi ver me mek te dir. 

• Kur’an-ı Ke rim’de cin ler den söz edil mek te, hat ta “Cin” adın da bir su re bu lun mak ta-

dır.

• Cin ler, Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış var lık lar dır. Kur’an’da “Cin le ri de ha lis ateş ten ya rat-

tık” (Rah mân, 55/15) de nil mek te dir. Bu ra dan da an la şı lı yor ki, cin ler ateş ten ya ra tıl mış 

var lık lar dır.

Cin ler de in san lar gi bi Al lah’ı ta nı mak, O’na iba det et mek le yü küm lü dür ler. 

“Ben cin le ri ve in san la rı, an cak ba na kul luk et sin ler di ye ya rat tım” (Zâ ri yât, 

51/56).

Cinler ve Peygamberler

Cin le re de pey gam ber ler gön de ril miş tir. 

“Ey cin ve in san top lu lu ğu, içi niz den si ze ayet le ri mi an la tan ve bu gü nü nüzün gelip 

çatacağı hakkında si zi uya ran peygamberler gel me di mi?” (En’âm, 6/130). 

Cin le rin de ken di le ri ne ge len pey gam ber le rin uya rı la rı na ina nan lar ve inan ma yan lar 

var dır. 

“De ki: Ba na vah yo lun du ki, cin ler den bir top lu luk Kur’an’ı din le di ler de şöy le de di ler: Biz 

ha ri ku la de gü zel bir Kur’an din le dik. O doğ ru yo la ile ti yor, ona inan dık” (Cin, 72/1-2). 

Cin le rin de iyi le ri ve kö tü le ri var dır. On la rın kö tü lük le rin den Al lah’a sı ğın mak ge re kir. 

•  Cin le rin kö tü lük le rin den sa kın mak için ne ler ya pı la bi lir? 

•  “Nâs Su re si”nin an la mı nı açık la yı nız. 

Düşünelim
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Cin ler le İl gi li Ba tıl İnanç lar 

Ruh Çağırma

• Cin ler gö rün me yen var lık lar ol du ğu için hak la rın da pek çok inanç ve söy len ti var dır. 

Bu inanç la rın pek ço ğu da ba tıl dır. Biz an cak cin ler hak kın da Kur’an’ın bil dir dik le ri ne 

ina nı rız. 

• Cin ler le il gi li ba tıl ina nış lar dan bir kıs mı ruh ça ğır ma, fal cı lık, bü yü ve si hir dir. 

• Ba zı in san lar top la nır lar, ruh ça ğır dık la rı nı ve ruh lar la ko nuş tuk la rı nı, on lar dan bu gün 

ve ge le cek ile il gi li ha ber ler al dık la rı nı id dia eder ler. Bu ha ber le re gö re ya şam la rı nı 

dü zen le me ye ve ka rar lar al ma ya ça lı şır lar. 

• Ölen in san la rın ruh la rı nın tek rar dün ya ya gel me di ği Kur’an’da be lir til mek te dir. 

• Ruh la rın ya şa yan in san lar la bağ lan tı ku ra ca ğı na da ir her han gi bir ayet ya da ha dis 

bu lun ma mak ta dır. Bu yüz den, ruh ça ğır ma yo luy la el de edil di ği id dia edi len bil gi le re 

gü ve ne rek ka rar lar al mak, dav ra nış lar da bu lun mak ya sak lan mış tır. 
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Sihir/Büyü 

• Mu kad des di ni miz ce si hir/bü yü ile uğ raş mak, bun la rı yap tır mak ke sin lik le ya sak lan mış tır. 

• Sev gi li Pey gam be ri miz si hir/bü yü ile uğ raş ma yı bü yük gü nah lar ara sın da say mış tır. 

• Si hir/bü yü gi bi ba tıl inanç lar dan ka çın ma lı yız. 

• Gü cü mü zü aşan teh li ke ve ola sı kö tü lük ler den her za man Al lah’a sı ğın ma lı yız. 

“De ki; ya rat tı ğı şey le rin kö tü lü ğün den, ka ran lık çök tü ğü za man ge ce-

nin kö tü lü ğün den, dü ğüm le re üf le yen le rin kö tü lü ğün den, ha set et ti ği 

za man ha set çi nin kö tü lü ğün den, ağa ran sa ba hın Rab bi ne sı ğı nı rım” (Fe lâk, 

113/1-5).

“Biz dün ya ha ya tın da da ahi ret te de si zin dost la rı nı zız....” (Fus si let, 41/31).

Falcılık

• İn san lar ara sın da yay gın olan ba tıl inanç lar dan bi ri de fal cı lık tır. Fal cı lık ge le ce ği 

öğ ren mek, şans ve kıs me ti an la mak ama cıy la ya pıl mak ta dır. Bu nun için oyun kâ ğı dı, 

kah ve tel ve si, avuç içi gi bi şey le re ba kı la rak an lam lar çı ka rıl ma ya ça lı şıl mak ta dır. Bu 

iş le ri ya pan lar “fal cı” ola rak bi lin mek te dir.

• Fal cı lar, in san la rın bu gü nü ve ge le ce ği ni öğ ren me, baş la rı na ge le cek le ri bil me me ra-

kı nı kul la nır lar. Bu me ra kı bes le ye rek, in san la rı al da tır lar. Oy sa in san la rın ge le cek te ki 

olay la rı bil me le ri hiç bir şe kil de müm kün de ğil dir. 

• Pey gam ber ler bi le an cak Al lah’ın ken di le ri ne bil dir dik le ri ni bi le bi lir ler. Ni te kim Hz. 

Nuh çev re sin de ki le re; 

“Ben si ze Al lah’ın ha zi ne le ri be nim ya nım da dır, de mi yo rum. Ben gay bı da 

bil mem...” di yor (Hûd, 11/31).

• Fal cı lık bir çe şit, “ger çe ği” an la ma yı en gel le yen ma nia ha li ne ge li yor. Bu yüz den ol sa 

ge rek, fal cı la rın söy le dik le ri ile ha re ket eden pek çok in san da ha son ra hüs ra na uğ ra-

ya bi li yor. 

Fal cı lık ve İs tis mar cı lık

• Fal cı lar, in san la rın pa ra, za man ve duy gu la rı nı is tis mar et mek te dir ler. Böy le ce hak sız 

ka zanç ve güç sağ la mak ta dır lar. 

• Di ni miz fal cı lık, kâ hin lik gi bi iş ler le uğ ra şıl ma sı nı ve bu iş ler le uğ ra şan in san la ra iti bar 

edil me si ni ya sak la mış tır. 
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“Ey ina nan lar, iç ki, ku mar, di ki li taş lar ve fal ok la rı an cak, şey tan işi bi rer pis-

lik tir. On lar dan ka çı nın ki, kur tu lu şa ere si niz” (Mâide, 5/90).

Si hir ve bü yü nün za rar la rı ne ler dir? 

Düşünelim

 

Kur’an’da Şey tan

• Göz le gö rül me yen var lık lar dan bi ri de şey tan dır. 

• Şey ta nın Kur’an-ı Ke rim’de ge çen ad la rın dan bi ri de İb lis’ tir

• Şey tan; var lı ğı Kur’an’da ha ber ve ri len, in san la rı doğ ru yol dan sap tır ma ya ça lı şan bir 

var lık tır. 

• Şey tan kö tü lü ğün sim ge si dir. 

• Şey tan in san la ra yap tık la rı iş le ri ca zip gös te re rek on la rı doğ ru yol dan sap tır mak ta dır. 

• İn san lar dan da ba zı la rı za man za man şey ta nlaşabil mek te dir.

“...Şey tan on la ra yap tık la rı iş le ri süs le yip on la rı yol dan çı kar dı...” (An ke bût, 

29/38). 

• Şey tan, in san la rı bir bi ri ne dü şür mek ve in san lar ara sın da düş man lık mey da na ge ti re-

rek, ara la rı nı boz mak, on la rı iyi iş le ri yap mak tan alı koy mak için ça lış mak ta dır.

“Şey tan, iç ki ve ku mar la ara nı za düş man lık ve kin sok mak, si zi Al lah’ı an mak-

tan ve na maz dan alı koy mak is ter...” (Mâ ide, 5/91).

“…Şey tan, ger çek ten apa çık sap tı rı cı bir düş man dır” (Ka sas, 28/15).

• Kö tü lük ler yo luy la in sa nı yol dan çı kar ma ya ça lı şan şey tan ken di si ni ya ra ta na kar şı da 

nan kör ve is yan kâr dır. “… Şey tan Rab bi ne kar şı çok nan kör dür” (İs râ, 17/27).

Yu ka rı da ki ayet le re gö re şey ta nın özel lik le ri ne ler dir? Açık la yı nız. 

Düşünelim
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“Kul la rı ma söy le, en gü zel sö zü söy le sin ler. Çün kü şey tan ara la rı na 

gi rer...” (İs râ , 17/53).

Şey tan dan Al lah’a Sı ğın ma

Şey tan dan ko run mak için Al lah’a gü ven me: İn sa na kar şı düş man lık ya pan şey tan dan 

ko run mak için ön ce lik le Yü ce Rab bi miz Al lah’a gü ven mek ve O’na da yan mak ge re kir. 

Çün kü Al lah’a ina nıp gü ve nen le re şey ta nın kö tü lü ğü bir za rar ver mez. Bu du rum ki ta bı-

mız Kur’an-ı Ke rim’de şöy le be lir til mek te dir: 

“İna nan la ra ve Rab le ri ne da ya nan la ra şey ta nın bir gü cü yok tur. O’nun 

gü cü, sa de ce şey ta nı dost tu tan la ra ve Al lah’a or tak ko şan la ra dır” (Nahl , 

16/99-100). 

Şey tan dan ko run mak için iyi iş ler yap ma: Ay rı ca yap tı ğı mız bü tün iş ler de iyi ve gü zel 

dav ra nış la rı yap ma ya Al lah’ın emir ve ya sak la rı na uy ma ya ça lış ma lı yız. 

“Ey in san lar, yer yü zün de bu lu nan he lal ve te miz şey ler den yi yin. Şey ta nın 

adım la rı nı iz le me yin. Çün kü o si zin apa çık düş ma nı nız dır” (Ba ka ra, 2/168).

Şey tan dan ko run mak için akıl ve ira de yi kul lan ma: Al lah in sa na akıl ve ira de ver miş, 

pey gam ber ve ki tap lar gön de re rek onu uyar mış tır. İn san, akıl ve ira de si ni kul la na rak iyi 

ve gü zel iş ler ya pa bi lir, şey ta nın kö tü lük le rin den ve yön len dir me le rin den uzak du ra bi-

lir. Şey ta nın kö tü lük le rin den ko run mak için üze ri mi ze dü şen gö rev le ri ye ri ne ge tir me li, 

Al lah’a sı ğın ma lı yız. 

“De ki; sı ğı nı rım in san la rın kalp le ri ne ves ve se so kan, (in san Al lah’ı an dı ğın-

da) pu su ya çe ki len cin ve in san şey ta nı nın şer rin den in san la rın Rab bi ne, 

in san la rın Me li ki ne (mut lak sa hip ve ha ki mi ne), in san la rın İlâ hı na sı ğı nı-

rım!” (Nâs, 114/1-6).

Şey ta na Ta pı cı lık (Sa ta nizm)

Şeytan

Şey tan, in sa nın ya ra tı lı şın da ki b rin den do la yı Al lah’ın sec de em ri ni ye ri ne ge tir me ye-

rek ilâhî hu zur dan ko vul muş tur. Bu yüz den de in sa na düş man ol muş tur. Fa kat şey tan 

“tan rı lık” id di asın da bu lun ma mış tır. Bu na rağ men ba zı in san lar, şey ta nı tan rı ko nu mu na 

ge tir miş, ona tap ma ya baş la mış lar dır. 
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DERS3M e l e k l e r d e n  B a ş k a  G ö r ü n m e y e n  V a r l ı k l a r

“Ey Âde mo ğul la rı, ben si ze şey ta na tap ma yın, o si zin apa çık düş ma nı nız dır. 

Ba na kul luk edin, bu doğ ru yol dur, di ye bil dir me dim mi? An dol sun ki o siz-

den ni ce ne sil le ri sap tır mış tı. Ak lı nı zı kul lan maz mı sı nız? “ (Yâ sîn, 36/60-62).

Satanizm

Gü nü müz de şey ta na tap ma ya “sa ta nizm”, şey ta na ta pan la ra da “sa ta nist” den mek te dir. 

Sa ta nist ler şey ta nı tan rı ola rak ka bul eder ve ona ta par lar. Sa ta niz min ta ri hi Or ta Çağ’a 

ka dar uzan mak ta dır. 

Or ta Çağ’da bü yü cü ler 14.-16.yy. ara sın da, şey ta na ta pın mak la suç lan mış lar dır. Sa ta-

nizm önceleri H ris ti yan ki li se le ri ne bir baş kal dı rı ve mey dan oku ma şek lin de or ta ya 

çık mış tır. 

Sa ta nizm baş ta H ris ti yan lık ol mak üze re bü tün din le re ve kut sal de ğer le re kar şı çık mak-

ta, on la ra tep ki gös ter mek te dir. Gü nü müz de ki Sa ta nizm an la yı şı nı ise 1960’lar da Ame-

ri ka’da La Vey üst len miş tir. 

Satanistler ve Eylemleri

Sa ta nizm in san la rı yan lış inanç la ra ve za rar lı uy gu la ma la ra sü rük le yen ba tıl bir akım dır. 

Sa ta nist ler ki şi le ri al kol, uyuş tu ru cu, can lı var lık la rı öl dür me, on la rı kur ban et me gi bi 

in san lık dı şı ey lem le re yö nelt mek te dir. 

Sa ta nist ayin ler de hay van la ra ve in san la ra iş ken ce, ezi yet edil mek te dir. Hat ta ba zen 

bun lar ölüm le bi le so nuç lan mak ta dır. Oy sa din le rin or tak amaç la rın dan bi ri, in san la rın 

var lı ğı nı ko ru mak ve top lu mun ge liş me si ne kat kı sağ la mak tır. 
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ÜNİTE

Sa ta nizm gi bi za rar lı akım lar dan ko run mak için ne ler ya pıl ma lı dır? 

Düşünelim

Ünitenin Özeti

Çev re miz de pek çok var lık bu lun mak ta dır. Bun lar dan bir kıs mı nı göz le gö re bi lir ken bir 

kıs mı nı da gö re me mek te yiz. An cak gö zü müz le gö re me di ği miz hal de ba zı var lık la rın var 

ol du ğu na ina nı rız. 

Bu var lık lar dan bi ri de me lek ler dir. Me lek; el çi, ha ber ci, kuv vet gi bi an lam la ra gel mek te-

dir. Me lek ler, nur dan ya ra tıl mış var lık lar dır. Me lek ler ye mek, iç mek, uyu mak, ev len mek, 

di şi lik-er kek lik gi bi va sıf lar dan uzak ru ha ni var lık lar dır. 

Me lek ler, Al lah’a as la is yan et mez ler ve O’nun emir le ri ni usan ma dan ye ri ne ge ti rir ler. 

On lar ken di le ri ne ve ri len en bü yük iş le ri yap ma ya, en kı sa za man da en uzak yer le re git-

me ye muk te dir  dir.

Melekler ve görevleri: Me lek le re inan mak, Kur’an-ı Ke rim’e ve pey gam ber le re inan-

mak la ya kın dan iliş ki li dir. Me lek le rin çe şit li gö rev le ri var dır. On lar ön ce lik le, Yü ce 

Al lah’ın ken di le ri ne ver di ği gö rev le ri ek sik siz ye ri ne ge ti rir ler. Bu gö rev le rin en baş ta 

ge le ni in san la ra yar dım et mek, âle min iş le yi şin de üzer le ri ne dü şen gö rev le ri ye ri ne 

ge tir mek tir. Al lah Teâlâ’nın vah yi ni pey gam ber le re ulaş tı ran me lek, Ceb râ il’dir. Yer 

yü zü nün iş le yi şin de gö rev len di ri len me lek, Mî kâ il’dir. Can al mak la gö rev li olan ise 

Az râ il’dir. Kı ya me tin ko pa ca ğı za ma nı ha ber ve ren me lek de İs râ fil’dir. Dört bü yük 

me lek ten baş ka Al lah (c.c.) ta ra fın dan gö rev len di ri len baş ka me lek ler de var dır. “Ko ru-

yu cu Me lek ler (Ha fa za)”, in san la rı ko ru mak la gö rev li dir ler. Me lek ler, in san la rı iyi li ğe 

yön len di rir, kö tü lük ler den sa kın dır ma ya ça lı şır lar. Her za man ya nı mız da bi zi ko ru yan 

me lek le rin ol du ğu nu bil mek bi ze gü ven ve rir, dav ra nış la rı mı za özen gös ter me mi zi 

sağ lar.

Gö zü müz le gö re me di ği miz var lık lar dan bi ri de cin ler dir. Göz le gö rü le me yen bu var lık-

lar hak kın da çok fark lı ina nış ve fi kir ler bu lun mak ta dır. Yü ce ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim 

cin le rin var ol du ğu nu bi ze ha ber ver mek te; an cak na sıl ol duk la rı hak kın da ay rın tı lı bil gi 

ver me mek te dir. Cin ler, Al lah ta ra fın dan ya ra tıl mış var lık lar dır. Kur’an’da cin le rin ateş ten 

ya ra tıl dık la rı be lir til mek te dir. Cin ler de in san lar gi bi Al lah’ı ta nı mak, O’na iba det et mek-

le yü küm lü dür . Cin le rin de ken di le ri ne ge len pey gam ber le rin uya rı la rı na ina nan la rı ve 
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Ü n i t e n i n  Ö z e t i

inan ma yan la rı var dır. On la rın için de iyi le r ve kö tü le r bu lun mak ta dır. Cin le rin kö tü lük le-

rin den Al lah’a sı ğın mak ge re kir. 

Cin ler gö rün me yen var lık lar ol du ğu için hak la rın da pek çok inanç ve söy len ti var dır. Biz 

cin ler hak kın da an cak ki ta bı mız Kur’an’ın bil dir dik le ri ne ina nı rız. Cin ler le il gi li ba tıl ina-

nış lar dan bir kıs mı ruh ça ğır ma, fal cı lık, bü yü ve si hir dir. 

Ruh ça ğır ma yo luy la el de edi len bil gi le re gü ven mek, on la ra gö re ka rar lar ala rak dav-

ra nış lar ser gi le mek ba tıl inan ca gö re dav ran mak tır. İn san lar ara sın da yay gın olan ba tıl 

inanç lar dan bi ri de fal cı lık tır. Fal cı lar, in san la rın bu gü nü ve ge le ce ği öğ ren me, baş la rı na 

ge le cek le ri bil me me ra kı nı kul la nır lar. Di ni miz ce si hir ve bü yü ile uğ raş mak, bun la rı yap-

tır mak ke sin lik le ya sak lan mış tır.

Göz le gö rül me yen var lık lar dan bi ri de şey tan dır. Şey tan; var lı ğı Kur’an’da ha ber ve ri len, 

in san la rı doğ ru yol dan sap tır ma ya ça lı şan bir var lık tır. Şey tan kö tü lü ğün sim ge si dir. 

İn sa na kar şı düş man lık ya pan şey tan dan ko run mak için ön ce lik le Al lah’a gü ven mek ve 

O’na da yan mak ge re kir. Çün kü Al lah’a ina nıp gü ve nen le re şey ta nın kö tü lü ğü bir za rar 

ver mez. An cak unut ma mak ge re kir ki, in san lar dan ba zı la rı da za man za man şey tan la şa-

bil mek te dir.

Şey tan, ki b rin den do la yı Al lah’ın sec de em ri ni ye ri ne ge tir me ye rek ilâ hi hu zur dan 

ko vul muş tur. Bu na ne den olan in sa na ise düş man ol muş tur. Fa kat şey tan “Tan rı-

lık” id di asın da bu lun ma mış tır. Bu na rağ men ba zı in san lar, şey ta nı tan rı ko nu mu na 

ge tir miş, ona tap ma ya baş la mış lar dır. İş te şey ta na tap ma ya “sa ta nizm”, şey ta na 

ta pan la ra da “sa ta nist” den mek te dir. Sa ta nist ler şey ta nı tan rı ola rak ka bul eder ve 

ona ta par lar. 

Sa ta niz min ta ri hi Or ta Çağ’a ka dar uzan mak ta dır. Or ta Çağ’da bü yü cü ler 14.-16.

yy. ara sın da, şey ta na ta pın mak la suç lan mış lar dır. Sa ta nizm Hı ris ti yan ki li se le ri ne 

bir baş kal dı rı ve mey dan oku ma şek lin de or ta ya çık mış tır. Sa ta nizm in san la rı yan-

lış inanç la ra ve uy gu la ma la ra sü rük le yen ba tıl bir akım dır. Sa ta nist ler ki şi le ri al kol, 

uyuş tu ru cu, can lı var lık la rı öl dür me, on la rı kur ban et me gi bi za rar lı ey lem le re 

yö nelt mek te dir. Sa ta nist ayin ler de hay van la ra ve in san la ra iş ken ce, ezi yet edi le-

bil mek te dir. Ba zen bun lar ölüm le bi le so nuç la na bil mek te dir. Oy sa din le rin or tak 

amaç la rın dan bi ri, in san la rın var lı ğı nı ko ru mak, onun ve top lu mun ge liş me si ne 

kat kı sağ la mak tır.
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ÜNİTE

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Var lık la rın or tak ve fark lı özel lik le ri ni gös te ren bir tab lo ha zır la yı nız.

2. Var lık la rın na sıl sı nıf la na bi le ce ği ni dü şü nü nüz. Gö re me di ği miz var lık la rın ad la rı nı 

be lir le yi niz. Ni çin bun la rı gö re mi yo ruz? 

3. Me lek le rin özel lik le ri ne ler dir? 

4. Me lek le re inan mak, dav ra nış la rı mı zı na sıl et ki ler? Açık la yı nız.

5. Çev re niz de cin ler le il gi li han gi ina nış lar var? İn san lar ni çin bu ba tıl ina nış la ra yö ne li-

yor lar? Araş tı rı nız. 

6. Sa ta nizm ni çin ba tıl bir ina nış tır? Açık la yı nız. 
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si me lek le rin özel lik le rin den dir?

 A) Nur dan ya ra tıl mış ol mak B) Ye mek - iç mek 

 C) Er kek ve ya ka dın ol mak D) Ev len mek

 E) Yaş lan mak

2. İn san la rın iyi lik ve kö tü lük le ri ni yaz mak la gö rev li olan me lek aşa ğı da-

ki ler den han gi si dir? 

 A) Mün ker - Ne kir B) Ko ru yu cu C) Ki râ men Kâ ti bîn 

 D) Ceb râ il - İs râ fil E) Mi kâ il - Az râ il

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si me lek le rin gö rev le rin den de ğil dir?

 A) Al lah’a iba det et mek  

 B) Va hiy ge tir mek  

 C) İn san la rı he sa ba çek mek

 D) İn san la ra yar dım et mek 

 E) Al lah’a ita at et mek

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si cin le rin özel lik le rin den de ğil dir? 

 A) Gö rü le mez ler  B) İna nan la rı var dır C) İnan ma yan la rı var dır 

 D) Ateş ten ya ra tıl mış lar dır  E) Va hiy ge ti rir ler

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si ba tıl ina nış de ğil dir?

 A) Fal bak tır mak  B) Sa ta nizm C) Bü yü yap tır mak 

 D) Nazar için dua okumak       E) Si hir yap tır ma

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si me lek le rin özel lik le rin den dir?

 A) Nur dan ya ra tıl mış ol mak B) Ye mek - iç mek 

 C) Er kek ve ya ka dın ol mak D) Ev len mek

 E) Yaş lan mak

2. İn san la rın iyi lik ve kö tü lük le ri ni yaz mak la gö rev li olan me lek aşa ğı da-

ki ler den han gi si dir? 

 A) Mün ker - Ne kir B) Ko ru yu cu C) Ki râ men Kâ ti bîn

 D) Ceb râ il - İs râ fil E) Mi kâ il - Az râ il

3. Aşa ğı da ki ler den han gi si me lek le rin gö rev le rin den değğil dir?

 A) Al lah’a iba det et mek 

 B) Va hiy ge tir mek  

 C) İn san la rı he sa ba çek mek

 D) İn san la ra yar dım et mek 

 E) Al lah’a ita at et mek

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si cin le rin özel lik le rin den de ğğil dir?

 A) Gö rü le mez ler  B) İna nan la rı var dır C) İnan ma yan la rı var dır 

 D) Ateş ten ya ra tıl mış lar dır  E) Va hiy ge ti rir ler

5. Aşa ğı da ki ler den han gi si ba tıl ina nış de ğğil dir?

 A) Fal bak tır mak  B) Sa ta nizm C) Bü yü yap tır mak 

 D) Nazar için dua okumak       E) Si hir yap tır ma

Değerlendirme Soruları
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1. Va hiy ve Vah ye Du yu lan İh ti yaç

2. İlâ hî Ki tap lar

3. Kur’an-ı Ke rim’in İn di ri li şi

4. Kur’an-ı Ke rim’in Ya zı lı şı ve Mus haf Ha li ne Ge ti ri li şi

5. Kur’an-ı Ke rim’in Bil gi Açı sın dan He def le di ği İn san  

Mo de li

6. Kur’an-ı Ke rim’in İman Açı sın dan He def le di ği İn san 

Mo de li

7. Kur’an-ı Ke rim’in Dav ra nış Açı sın dan He def le di ği 

İn san Mo de li

Kitaplara İman
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92

ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de; 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN
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1 DERSV a h i y  v e  V a h y e  D u y u l a n  İ h t i y a ç

(Ni sâ, 4/136).

1 Vahiy ve Vahye Duyulan İhtiyaç

Va hiy

yo lu dur. 

(Şû râ, 42/51).

Va hiy ve İlâhî Ses le niş 

Al lah in san la ra ni çin va hiy yo luy la ses len miş tir? 

Düşünelim

Vah yin Fay da la rı 

le ri ni ve rir. 
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ÜNİTE

Düşünelim

Düşünelim
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DERSİ l a h i  K i t a p l a r 2

2 İlahi Kitaplar

Kitaplara İman

yap maz.

(Âl-i İm rân, 3/3–4).
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ÜNİTE

Kutsal Kitaplar

Kitap

-

yal çevrede yaşayan nüfus 

olanlardır.

Suhuf

-

-

Suhuf

Kitap

a dır.

Düşünelim
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İlahi Kitaplar

Kur’an

Tevrat’ın Bölümleri

1. Tek vîn:

2. Hu rûc/Çı kış:
Mı sır’dan Si na’ya ge çiş le ri an la tı lır. 

3. Le vi li ler:

4. Sa yı lar: 

5. Tes ni ye: 
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ÜNİTE

olu şur. 

lar yer alır. 

(Mat ta, 5: 
17). 

Kur’an-ı Ke rim

(Şû râ, 42/7).
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DERSİ l a h i  K i t a p l a r 2

Neden Kur’an Adıyla Anılıyor?

Kur’an-ı Ke rim’in Di ğer Ad la rı

Araştıralım - Öğrenelim

Kur’an-ı Ke rim ve Kapsamı

Kur’an’ın Temel Konuları

(Hicr, 
15/9).

Araştıralım - Öğrenelim
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ÜNİTE

3 Kur’an-ı Kerim’in İndirilişi

üze ri ne in miş tir.

Medine’de İnen Ayetler

tı rı nız!

Araştıralım - Öğrenelim

.
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DERS4K u r ’ a n - ı  K e r i m ’ i n  Y a z ı l ı ş ı  v e  M u s h a f  H a l i n e  G e t i r i l i ş i

Kur’an-ı Ke rim’in Ayet Ayet İn di ril me si

(Fur kân, 25/32).

 

Sıra Sizde

4 Kur’an-ı Kerim’in Yazılışı ve Mushaf Haline Getirilişi

yaz dı rır dı. 

le miş ler dir. 
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ÜNİTE

Kur’an-ı Ke rim’in 
Ya zı lı şı

ça da sı nır lıy dı. 

ne ya zı yaz ma ya el ve riş li 

ğu so yul muş hur ma dal-

lev ha la ra ya zı lı yor du.

Vah yin ge li şi ne re dey se 

onun ha ya tı nın son an la-

Kur’an-ı Ke rim’in 
Bir leş ti ril me si

mış tır. 
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DERS5K u r ’ a n - ı  K e r i m ’ i n  B i l g i  A ç ı s ı n d a n  H e d e f l e d i ğ i  İ n s a n  M o d e l i

Kur’an-ı Ke rim’in Ki tap Hâ li ne Ge li şi 

gel miş tir.

Kur’an-ı Ke rim’in Yaz dı rıl ma sı

Kur’an-ı Ke rim’in Da ğı tıl ma sı 

5 Kur’an-ı Kerim’in Bilgi Açısından Hedeflediği İnsan Modeli
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ÜNİTE

hem de top lum er dem li hâ le ge lir.

 

(Zü mer, 39/9).

(Ba ka ra, 2/4).
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DERS5K u r ’ a n - ı  K e r i m ’ i n  B i l g i  A ç ı s ı n d a n  H e d e f l e d i ğ i  İ n s a n  M o d e l i

Kur’an-ı Ke rim’de Bil gi ile Dav ra nış Bü tün lü ğü

(An ke bût, 29/43); 

(Rûm, 30/22).

(Fâ tır, 35/28).
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ÜNİTE

6 Kur’an-ı Kerim’in İman Açısından Hedeflediği İnsan Modeli

Kur’an’ın Uya rı la rı

Sağ lam Bil gi ve İman 
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DERS7K u r ’ a n - ı  K e r i m ’ i n  D a v r a n ı ş  A ç ı s ı n d a n  H e d e f l e d i ğ i  İ n s a n  M o d e l i

Düşünelim

Kur’an-ı Ke rim’in He def le di ği İn san Mo de li

(Âl-i İm rân, 3/114).

(En fâl, 8/2).

(Mü ’mi nûn, 23/1-5).

7 Kur’an-ı Kerim’in Davranış Açısından Hedeflediği İnsan Modeli

gü ve ni lir li ği ni yi ti rir.
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ÜNİTE

 

 

Düşünelim

(Fus si let, 41/33).

(Ra’d, 13/29).

(Bü rûc, 85/11).

(Ah med, Müs ned, V/147).
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Ünitenin Özeti

 te mel iman 
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ÜNİTE

 

Üniteyi Gözden Geçirelim

le yi niz.
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Aşa ğı da ki pey gam ber ler den han gi si ne ki tap gön de ril me miş tir? 

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si Pey gam be ri mi zin en bü yük mu ci ze si dir? 

3. Su huf kav ra mı nın ta nı mı aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

4. İlâ hi ki tap la rın in san la ra gön de ri li şi nin en te mel ama cı aşa ğı da ki ler-

den han gi si dir? 

5. Kur’an-ı Ke rim’i di ğer se ma vî ki tap lar dan ayı ran fark aşa ğı da ki ler den 

han gi si dir?

1. Aşağıdaki peygamberlerden hangisine kitap gönderilmemiştir? 

2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin en büyük mucizesidir? 

3. Suhuf kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

4. İlâhi kitapların insanlara gönderilişinin en temel amacı aşağıdakiler-

den hangisidir?

5. Kur’an-ı Kerim’i diğer semavî kitaplardan ayıran fark aşağıdakilerden

hangisidir?

Değerlendirme Soruları
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1. Pey gam ber lik ve Pey gam ber le re Olan İh ti yaç

2. Pey gam ber le rin Özel lik le ri

3. Pey gam ber le rin Gö rev le ri

4. Mu ci ze ve Ke ra met

5. Ba zı Pey gam ber le rin Ha yat la rın dan Ke sit ler

Peygamberlere
İman
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ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de; 
İslâm’ın inanç esas la rın dan bi ri olan pey gam ber le re iman ko nu su iş len mek te dir.

bu lu na maz. 

den bi ri ni öne çı kart mış tır. 

de du rul mak ta dır.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

2. İn san la rın pey gam ber le re olan ih ti yaç la rı nı kav ra ma.
3. Pey gam ber le rin özel lik le ri ni açık la ma.
4. Pey gam ber le rin gö rev le ri ni söy le me. 
5. Mu ci ze ve ke ra me tin ta nım la rı nı söy le me.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

2. Üni tey le il gi li araş tır ma ve in ce le me et kin lik le ri ni ger çek leş ti ri niz.

ula şa bil dik le ri ni zi in ce le yi niz.
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1 DERSP e y g a m b e r l i k  v e  P e y g a m b e r l e r e  O l a n  İ h t i y a ç

1 Peygamberlik ve Peygamberlere Olan İhtiyaç

Pey gam ber le re İman 

onay la ma yı ge rek ti rir. 

an la mın da re sul ve ha ber ve ren an la mın da ne bi söz cük le ri kul la nı lır. 

(Fâ tır, 35/24)
(Ah zâb, 

33/40).

Düşünelim
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ÜNİTE

Peygamberlerin Görevi

ha ki kat kar şı sın da du yar sız kal ma la rı na en gel ol ma ya ça lı şır.

(Ni sâ, 
4/165).

Düşünelim
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DERSP e y g a m b e r l e r i n  Ö z e l l i k l e r i 2

kut lu bil gi ler sa ye sin de atı la bil miş tir. 

2 Peygamberlerin Özellikleri

ölür ler. 

bu lun ma sı nı zo run lu kıl mış tır. 

Peygamberlerin Özellikleri

Sıdk İsmet
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ÜNİTE

Sıdk

ha ber ver miş ler dir. 

ol muş lar dır. 

Düşünelim

Tartışalım

İsmet

hal dü zel til miş tir. 
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DERS2P e y g a m b e r l e r i n  Ö z e l l i k l e r i

nış lar dan uzak dur muş lar dır. 

muş lar dır.
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ÜNİTE

3 Peygamberlerin Görevleri

Davet:

ön ce lik le ebe di ha yat ta kar şı la şa cak la rı teh li ke ler ko nu sun da uyar ma gö re vi ni ye ri ne 

(A’râf, 7/62). 
 

Kur’an’ı ha ya ta ge çi re bil me nin so mut mo de li Sün net vü cut bul muş tur.
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DERS4M u c i z e  v e  K e r a m e t

 

di le ri ne in di ri le ni açık la man ve on la rın da dü şün me le ri için sa na bu Kur’an’ı 
(Nahl, 16/44).

ol muş tur. 

ha ya tın her ala nın da mo del ve ör nek ol muş lar dır.

Düşünelim

4 Mucize ve Keramet

Peygamberlik ve Delilleri

ya şa yan in san lar için söz ko nu su dur. 

ha ber le bi ze ulaş mış tır.
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ÜNİTE

Mucize

Düşünelim

Keramet

nüs tü gö rü nüm lü olay la ra Ke ra met de nmez.

5 Bazı Peygamberlerin Hayatlarından Kesitler
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DERS5B a z ı  P e y g a m b e r l e r i n  H a y a t l a r ı n d a n  K e s i t l e r

yıl dız lar. On la rın ara sın dan par lak iri ce bir yıl dız dik ka ti ni çek ti. ‘İş te onu bul dum’ di ye 

olamaz. 

 
ma konusun da karar lıy dı. Ona kavu

ön ce nasıl da görememişim. İş te 

yine kısa sür müş tü. 

şükür ler ediyor du.
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ÜNİTE

(En’âm, 6/79).

Düşünelim
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DERS5B a z ı  P e y g a m b e r l e r i n  H a y a t l a r ı n d a n  K e s i t l e r

ma ya cak sın.

et me. Bu son özür di le yi şim. 
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ÜNİTE

bir ço cuk ver me si ni di le dik.

ola rak ha zi ne le ri ni çı kar ma la rı nı is te di. 

Araştıralım - Öğrenelim

bu lun maz dı.

bu ra da be lirt mek ge rek.
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DERS5B a z ı  P e y g a m b e r l e r i n  H a y a t l a r ı n d a n  K e s i t l e r

Düşünelim

Kur’an’dan bu lup oku yu nuz.

Araştıralım - Öğrenelim

len di ri niz. Bu olay la rı an la tan ayet le ri oku yu nuz.

Araştıralım - Öğrenelim

ka pıl mış lar dı.
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ÜNİTE

Mı sır ve ci va rın da ye di yıl 
sü re cek kıt lık dö nem le ri 

lar za hi re al mak için Mı sır’a 

ha zi ne le rin den so rum lu 
bir ve zir o

dan bi riy le bu ra ya gel miş ler 

gö tü rün ve yü zü ne sü rün. 

ri ne dön mek üze re yo la 

Ba zen bir bir le ri ne ku sur lu dav ran sa lar da kar deş le rin bir bi ri ne kar şı sev gi si ne de vur  

onun sev gi si ne olan ih ti ya cı da sa tır ara la rın dan sü zül mek te dir. 
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DERS5B a z ı  P e y g a m b e r l e r i n  H a y a t l a r ı n d a n  K e s i t l e r

sa de ce iki ki şi iman et miş ti. 

lar dan bir an ön ce uzak laş mak is te miş ti.

cek de miş ve üçün cü gü nün ta mam lan ma sı nı bek le me den ge ce ya rı sı şeh ri terk et miş ti. 

ma ya baş la mış lar dı. 

çö le çık mış lar dı. On lar piş man ol muş lar ve töv be et miş ler di. Böy le bir du rum kar şı sın da 

yok tur. Se ni ek sik lik ler den uzak tu ta rım. Ben ger çek ten hak sız lık eden ler den ol dum. Biz 

Düşünelim

ve sa bır lı ça ba la rı mey ve si ni ver me ye baş la mış tı. 

Düşünelim
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ÜNİTE

güç lük ler den bir bö lü mü nü an lat mış ve onu öv müş tür. Bü tün pey gam ber ler gi bi Hz. 

ge rek ti rir. 

şa İsa’nın insanl ini de erlendiriniz.
Düşünelim
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Ü n i t e n i n  Ö z e t i

 

Ünitenin Özeti

 ara sın da ki el çi lik gö re vi ne pey gam ber lik adı ve ri lir. Pey gam ber le re 

ör nek oluş tur muş lar dır. 

ha ber le bi ze ulaş mış tır. 

nüm lü ha di se le re ke ra met de n mez.
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ÜNİTE

 

Üniteyi Gözden Geçirelim

3. Pey gam ber ler de bu lu nan özel lik le ri sa yı nız ve açık la yı nız.
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1. Nü büv vet kav ra mı nın an la mı aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

2. Mu ci ze kav ra mı aşa ğı da ki ler den han gi siy le il gi li dir? 

3. “Sa bır” aşa ğı da ki pey gam ber ler den han gi siy le öz deş leş miş tir? 

4. Aşa ğı da ki ler den han gi si pey gam ber le rin özel lik le rin den bi ri de ğil dir? 

5. Pey gam ber ler le il gi li ola rak aşa ğı da ki ifa de ler den han gi si yan lış tır?

1. Nübüvvet kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

2. Mucize kavramı aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

3. “Sabır” aşağıdaki peygamberlerden hangisiyle özdeşleşmiştir? 

4. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değğildir? 

5. Peygamberlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yany lışştır?

Değerlendirme Soruları
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1. Ahi ret Gü nü ne İman ve Öne mi
2. Ölüm ve Ölüm den Son ra Di ril me
3. İn san la rın Yap tık la rın dan Sor gu lan ma sı
4. Cen net ve Ce hen nem
5. Ölüm ve Öte siyle İl gi li Yan lış İna nış lar

Ahirete İman
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ÜNİTE

ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de; 

• Mu kad des di ni miz İslâm’da ki te mel iman esas la rın dan bi ri si olan ahi re te iman ko nu su 
ele alın mak ta dır. Her can lı mut la ka ölü mü ta da cak tır. Ölüm den son ra özel lik le in san 
için na sıl bir ha yat ola ca ğı ayet ve ha dis ler le açık lan mak ta dır.

• Bu üni te de ahi re tin var lı ğı nı or ta ya ko yan ayet ve ha dis le re yer ve ril mek te ve böy le 
bir ha ya ta inan ma nın in san da mey da na ge ti re bi le ce ği de ği şik lik ler üze rin de du rul-
mak ta dır.

• Ahi ret ha ya tı sü re sin ce ya şa na cak olan ka bir, haşr, mah şer, ruh, su al, cen net, ce hen-
nem hak kın da bil gi ler ve ril mek te, ba zı din ve fel se fe ler de ina nı lan an cak İslâm di ni 
açı sın dan doğ ru ol ma yan re en kar nas yon (ruh gö çü) ko nu su ele alın mak ta dır. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te nin so nun da aşa ğı da ki he def dav ra nış la ra ulaş ma nız bek len mek te dir: 

1. Öl dük ten son ra ye ni bir ha ya tın baş la ya ca ğı nı fark et me.

2. Ahi ret gü nü ne ima nın öne mi ni açık la ma.

3. Öl dük ten son ra ne ler ola ca ğı nı açık la ma.

4. İn san la rın bu dün ya da yap tık la rı nın ahi ret te kar şı lı ğı nı gö re cek le ri ni söy le me.

5. Ölüm le il gi li yan lış ina nış la rın ne ler ol du ğu nu söy le me.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te ba şın da ve ri len amaç la rı oku yup bu amaç la ra ula şıp - ula şa ma dı ğı nı zı sü rek li 
dü şü nü nüz. Ula şa ma dı ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı tek rar oku yu-
nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma, in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

3. Kitabın so nun daki kay nakçadan ula şa bil di klerinizi in ce le yi niz.
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1 DERSA h i r e t  G ü n ü n e  İ m a n  v e  Ö n e m i

“Ey iman eden ler! Al lah’a, pey gam be ri ne, pey gam be ri ne in dir di ği ki ta ba ve 
da ha ön ce in dir di ği ki ta ba iman edin. 

Kim Al lah’ı, me lek le ri ni, ki tap la rı nı, pey gam ber le ri ni ve ahi ret gü nü nü in kâr 
eder se, de rin bir sa pık lı ğa düş müş olur…” (Ni sâ, 4/136).

1 Ahiret Gününe İman ve Önemi

Ahiret
İn san la rın ye ni den di ril til me le riy le baş la yıp son su za ka dar de vam ede cek olan za ma na 
Ahi ret de nil mek te dir.

Biz gök le ri, ye ri ve her iki si ara sın da bu lu nan la rı an cak hakka ve hikmete 
uygun olarak ya rat tık. Kı ya met gü nü mut la ka ge le cek tir. Sen şimdi gü zel 
bir şe kil de hoşgörü ile  mu ame le et” (Hicr, 15/85).

Ahi re tin mev cu di ye ti ne inan mak, ina nıl ma sı farz olan iman esas la rın dan dır. Kur’an ayet-
le rin den an la şıl mak ta dır ki, ahi re te iman in sa nı, iyi ve doğ ru ol ma ya yön len dir mek te dir. 
Ahi re te ina nan lar inanç la rı nın ge re ği, yan lış yap tık la rın da ce za lan dı rı la cak la rı nı, doğ ru 
yap tık la rın da ise bu nun karşılığını mutlaka göreceklerini bil dik le ri için iyi in san ol ma 
yo lun da da ha çok gay ret sar f e der ler.

“On lar, Al lah’a ve ahi ret gü nü ne ina nır lar. İyi li ği em re der ler. Kö tü lük ten 
meneder ler, ha yır iş le rin de bir bir le riy le ya rı şır lar. İş te on lar sa lih ler den dir” 
(Âl-i İm rân, 3/114).

Ahi re te iman, bu dün ya ha ya tı nın an lam lı ha le gel me si ni sağ la mak ta dır. Bu inanç, in sa-
na, iyi kö tü her ne ya par sa bu nun bir an la mı ve so nu cu ola ca ğı bi lin ciy le ha re ket et me 
şu uru ka zan dır mak ta dır. Özel lik le bu dün ya da mut lu ola ma mış, bir ta kım hak sız lık la ra 
uğ ra mış la rın hak la rı nın ve ri le ce ği bir gün ol ma sı ne de niy le, böy le ki şi le ri ebe di bir hak-
sız lık la kar şı kar şı ya kal mış ol ma du ru mun dan ve bu nun do ğu ra ca ğı ruh sal ge ri lim ve 
bu na lım lar dan da ko ru muş ol mak ta dır. 

Ahirete iman, bu dün ya da eko no mik du ru mu iyi olan la rın da ya şam la rı nı di sip lin al tı na 
al ma la rı na ve sa hip ol duk la rın dan so rum lu ol duk la rı na ve on la ra ni çin, na sıl ta sar ruf ta 
bu lun ma la rı ge rek ti ği hu su sun da yar dım cı ol mak ta dır. 

Ahi rete iman, in san lar da yap tı ğı iyi ve kö tü her şey den sor gu la na cak la rı an la yı şı nı ge liş-
ti re rek, da ha çok, iyi ola nı yap ma ya ve kö tü olan dan da ka çın ma ya yön lendirmektedir.
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ÜNİTE

“O gün in san lar amel le ri nin ken di le ri ne gös te ril me si için bö lük bö lük 
ka bir le rin den çı ka cak lar dır. Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca bir ha yır iş ler se onun 
mü kâ fa tı nı gö re cek tir. Kim de zer re ağır lı ğın ca bir kö tü lük iş ler se onun 
ce za sı nı gö re cek tir” (Zil zal, 99/6-8).

2 Ölüm ve Ölümden Sonra Dirilme

Ölüm Ye ni Bir Baş lan gıç
İslâm di ni ne gö re ölüm bir yok oluş de ğil, bi la kis ye ni ve ebe di bir ha ya tın baş lan gı cı dır. 

Bu dün ya da ya şa yan bü tün ya ra tık lar, bir gün öle cek ler dir. Bu hu su su Yü ce Al lah; “Her 

can lı ölü mü ta da cak tır…” (Âl-i İm rân, 3/185); “Yer üze rin de bu lu nan her can lı yok ola-

cak tır…” (Rah mân, 55/26) ayet le riy le bil dir mek te dir.

Ölüm den ka çış yok!: “Ölüm kor ku su” in san la rı en çok ra hat sız eden olay lar dan bi ri si dir. 

İn san lar öl mek ten ve ölüm kor ku sun dan kur tul ma nın ça re le ri ni ara mak ta dır lar. An cak 

ölüm, alı nan birta kım ted bir ler le ge cik ti ri le mez ve bun dan kaç mak da müm kün de ğil dir. 

Bu nun ya nın da ölüm süz lük ar zu su da ev ren sel psi ko lo jik bir ger çek lik ola rak bi zi et ki si 

al tı na al mak ta dır. Çün kü ya şa ma is te ği in sa nın en de rin ve en güç lü ar zu la rın dan bi ri dir. 

İn san da ki ölüm kor ku su özel lik le; bi lin mez lik, yal nız lık, ya kın la rı nı yi tir me, ki şi sel kim li ği 

kay bet me, ölüm son ra sı gü nah lar için ce za lan dı rıl ma, ge ri de ka lan lar için en di şe len me, 

yok ol ma ve de ğer ve ri len in san la rı kay bet mek ten kay nak lan mak ta dır.

Ölüm ve İb ret
• Ölüm, Müslü man için ib ret alın ma sı ge rek li bir olay dır. Çün kü ölüm, in sa na ni çin ya şa-

dı ğı nı, ne yap ma sı, na sıl yap ma sı ve dav ran ma sı ge rek ti ği ni öğüt ler. 

• İslâm di ni ya şam ve ölü mün ne ol du ğu nu, ölüm den son ra ne le rin ola ca ğı nı ve ölü mün 

ni çin ya ra tıl dı ğı nı, ni çin in san la rın her gün öl dü ğü nü açık bir şe kil de açık la mak ta, biz-

le rin en di şe ve kay gı la rı nı gi de ri ci bil gi ler ver mek te dir. 

• İslâm’a gö re ölüm bir yok oluş de ğil, bu dün ya da ya pı lan la rın bir he sa ba çe ki li şi nin ve 

ye ni bir ya şam bi çi mi nin baş lan gı cı dır. 

• Ölüm, bir ya şam bo yu tu de ği şik li ği dir. Ölüm, ge çi ci dün ya dan ay rı lış, ebe di olan ahi ret 

ha ya tı na ge çiş ka pı sı dır. 
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DERSÖ l ü m  v e  Ö l ü m d e n  S o n r a  D i r i l m e 2

• Bu dün ya da iyi iş ler ya pan lar, öm rü nü ve rim li har ca yan lar, ken di si, top lu mu ve in san-

lık için gü zel ve ka lı cı ha yır lar ya pan lar için ölüm, kor ku la cak bir şey olma yıp, yap tık la-

rı nın kar şı lı ğı nı gö re cek le ri, mükâfat lan dı rı la cak la rı ye ni ve son suz ha ya ta bir göçtür.

Ölüm her can lı ya er geç ge le cek tir. Bun dan kaç mak müm kün de ğil dir. Çün kü Al lah: “De 

ki: “Si zin ken di sin den ka çıp dur du ğu nuz ölüm var ya, o mut la ka si ze ula şa cak tır. Son ra 

gay bı da, gö rü nen âle mi de bi len Al lah’a dön dü rü le cek si niz de O si ze yap mak ta ol duk-

la rı nı zı ha ber ve re cek tir” (Cu m’â, 62/8) di ye ha ber ver mek te dir.

İslâm’a göre Allah’a ve ahiret gününe inananların ölümden korkmamaları gerekir. Ancak 

Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlar ölümden korkarlar. Çünkü onlar için ölüm, bir 

yok oluştur. Ancak, bir Müslüman için nasıl olsa bir süre sonra öleceğim düşüncesiy-

le dünyayı bırakıp tamamen ahirete yönelmesi de doğru değildir. Nitekim Kur’an-ı 

Kerim’de şöyle denilmektedir: 

“Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini 
unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde boz-
gunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez.” ( Kasas, 28/77).

Dün ya için ça lı şır ken, ölü mü ha tır da tut mak, onu unut ma mak, in sa nın da ha bi linç le 

ha re ket et me si ne, bu dün ya da da ha gü zel ve ya rar lı iş ler yap ma sı na yar dım cı olur.

Ruh
İslâm’a gö re ruh, in sa na be den sel ya ra tı lı şın dan son ra ve ril mek te dir. Ma hi ye ti in san lar 

ta ra fın dan pek faz la bi lin me yen ruhun ilâhî bir emir ol du ğu ka bul edil mek te dir.

“Ve sa na Ruh hak kın da so ru so ru yor lar. De ki: Ruh, Rab bi min bi le ce ği bir 
şey dir. Si ze pek az ilim ve ril miş tir” (İs râ, 17/85).

“Son ra onu şe kil len di rip ona Ru hun dan üf le di. Si zin için işit me, gör me ve 
id rak duy gu la rı nı ya rat tı. Ne ka dar az şük re di yor su nuz!” (Sec de, 32/9).

Ka bir
İn san la rın öl dük ten son ra gö mül dük le ri ye re Ka bir de nil mek te dir. Di li miz de, me zar, 

mak ber ke li me le ri de kul la nıl mak ta dır. İn san lar öl dük ten son ra, kı ya me te ka dar bu ra da 

ka la cak lar dır. Ahi ret ha ya tı nın baş la ma sıy la bir lik te ka bir le rin de ya tan in san lar sor gu-

lan mak için tek rar di ril ti le cek ler dir. 
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“O gün in san lar amel le ri nin ken di le ri ne gös te ril me si için bö lük bö lük ka bir-
le rin den çı ka cak lar dır” (Zil zâl, 99/6).

“..Şüp he siz Al lah ka bir de ki kim se le ri di ril te cek tir” (Hac, 22/7).

Kab rim üze ri ne di ker ler ta şı
Ki min göl ge si ne sak lar sın ba şı
Ba ba oğul gör mez kar daş kar da şı
Gi der ge ri dön mez yol ya vaş ya vaş

Kıyamet
Kur’an-ı Ke rim, bu âle min yok olu şu nun adı na Kı ya met de mek te dir. Kı ya me tin ne za man 
ola ca ğı nı Al lah’tan baş ka kim se nin bi le me ye ce ği, şu ayet ler de ha ber ve ril mek te dir:

“Gök le rin, ye rin ve iki si ara sın da ki her şe yin hü küm ran lı ğı ken di si ne ait olan 
Al lah yü ce dir! Kı ya me tin bil gi si de yal nız O’nun ka tın da dır ve yal nız ca O’na 
dön dü rü le cek si niz” (Zuh ruf, 43/85).

Haşr
Kı ya met gü nün de ölü le rin di ril ti lip mah şe re çı ka rıl ma sı ola yı na Haşr den mek te dir. 
Kur’an-ı Ke rim, in san la rın ölüm den son ra di ril ti le cek le ri ni ve bu dün ya da yap tık la rın dan 
he sa ba çe ki le cek le ri ni, asıl he sa bın da bu ol du ğu nu ha ber ver mek te ve bu ola ya Haşr 
de mek te dir. 

“Her kim de be nim zik rim den (Kur’an’dan) yüz çe vi rir se mut la ka ona dar 
bir ge çim var dır. Bir de onu kı ya met gü nün de kör ola rak haş re de riz” (Tâ-hâ, 

20/124).

Mah şer
Kı ya met ten son ra Al lah’ın iz ni ve tak di riyle be lir li bir süre son ra bü tün in san lar ye ni den 
di ril ti le cek ler ve hep si bir lik te bir yer de top la na cak lar dır. Böy le lik le ye ni bir ha yat baş la-
ya cak tır. “Bir den bi re ken di le ri ni mah şer de bu lu ve rir ler” (Nâ zi’ât, 79/14). 

İş te in san la rın hep bir lik te öl dük ten son ra top lan dık la rı bu ye re Mah şer, bu gü ne de 
Mah şer Gü nü den mek te dir. 

Kur’an-ı Ke rim’de mah şer gü nü nün çok sı kın tı lı ol du ğu bil di ril mek te, her ke sin ken di 
der di ne düş me si ne de niy le en ya kı nı bi le ol sa bir baş ka sıy la il gi len me imkânı nın ol ma-
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dı ğı bir yer ola rak ta nım lan mak ta dır. “Ku lak la rı sa ğır eder ce si ne şid det li ses gel di ği va kit, 
ki şi nin kar de şin den, an ne sin den, ba ba sın dan, eşin den ve ço cuk la rın dan ka ça ca ğı gün, 
iş te o gün on lar dan her ke sin ken di ni meş gul ede cek bir işi var dır” (Abe se, 80/33-37).

Al lah’a ina nıp iyi iş ler ya pan lar ise mut lu ola cak lar dır. Bu hu sus Kur’an-ı Ke rim’de şöy le 
an la tı lır: 

“O gün bir ta kım yüz ler var dır ki pı rıl pı rıl par lar lar. Gü ler ler, se vi nir ler” (Abe-

se, 80/38-42).

3 İnsanların Yaptıklarından Sorgulanması

Sual
Bu dün ya nın akıl ve ira de sa hi bi tek var lı ğı in san dır. Akıl ve ira deyle do na tıl mış ol ma sı 
ona bir ta kım so rum lu luk lar yük le mek te dir. Di ğer can lı lar böy le özel lik le re sa hip ol ma-
dık la rı için on la ra her han gi bir so rum lu luk da yük len me miş tir. On lar yap tık la rın dan 
ge rek bu dün ya da, ge rek se ahi ret te sor gu ya çe kil mez ler. An cak in san dün ya ha ya tın da-
ki bü tün dav ra nış la rın dan ahi ret gü nün de sor gu ya çe ki le cek tir. 

Ço cuk lar ile ruh sağ lı ğı ye rin de ol ma yan de li ler, dav ra nış la rın dan do la yı so rum lu tu tul-
ma ya cak lar dır. “Al lah me lek le re şöy le em re der: “Zul me den le ri, eş le ri ni ve Al lah’ı bı ra kıp 
da tap mak ta ol duk la rı nı top la yın, on la rı ce hen ne min yo lu na ko yun ve on la rı tu tuk la yın. 
Çün kü on lar sor gu ya çe ki le cek ler dir” (Saf fât, 37/22-24).

Ay rı ca in sa na bu dün ya da ve ri len bü tün ni met ler de ona bir so rum lu luk yük le mek te dir. 
İn san ken di ne ve ri len be de ni na sıl kul lan dı ğın dan, do ğal ni met le re kar şı so rum lu luk la rı nı 
ye ri ne ge ti rip ge tir me di ğin den,di ğer in san la ra kar şı so rum lu luk la rın dan sor gu la na cak tır. 

“Son ra o gün, ni met ler den mut la ka he sa ba çe ki le cek si niz?“ (Te kâ sür, 

102/1).

Hesap 
Mah şer de key fi ye ti ni kav ra ya ma dı ğı mız bü yük bir ada let mah ke me si ku ru la cak, bu dün-
ya da so rum lu luk ça ğı na gel dik ten son ra ölen her kes çok in ce bir he sap tan ge çi ri le cek tir. 
Dün ya da yap tık la rın dan sor gu la na cak lar, yap tık la rı nın kar şı lı ğı nı ora da gö re cek ler dir. 
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Yü ce Al lah bu he sa bın ya pı la ca ğı nı “Son ra şüp he siz siz kı ya met gü nü Rab bi ni zin hu zu-

run da mu ha ke me edi le cek si niz” (Zü mer, 39/31) aye tiy le ve bu he sap ne ti ce sin de her 

kim en kü çük iyi lik et miş se onun mükâfatı nı, her kim de en kü çük kö tü lük et miş se onun 

ce za sı nı çe ke ce ği ni de şu ayet ler de bil dir mek te dir: 

“Ar tık kim zer re ağır lı ğın ca bir ha yır iş ler se onun mü kâ fa tı nı gö re cek tir. 
Kim de zer re ağır lı ğın ca bir kö tü lük iş ler se onun ce za sı nı gö re cek tir” (Zil zâl, 

80/7-8).

Bir ayet te “Hep si saf saf Rab bi nin hu zu ru na çı ka rı lır lar. On la ra, “An dol sun, si zi ilk ön ce 

ya rat tı ğı mız gi bi bi ze gel di niz. Oy sa siz, si zin için he sa ba çe ki le ce ği niz bir za man be lir le-

me di ği mi zi san mış tı nız” de nir” (Kehf, 18/48).

Pey gam be ri miz, he sap gü nü ola cak la rı şöy le an lat mak ta dır:

“Ki şi öm rü nü ne yol da tü ket ti ğin den, vü cu du nu ne re de yıp rat tı ğın dan, ma lı nı ne re de 

ka za nıp ne re ye har ca dı ğın dan, bil di ği ile ne amel et ti ğin den sor gu ya çe kil me dik çe 

ye rin den ay rı la ma ya cak tır” (Tir mi zi, Kı ya me, 1, (2416), IV/612).

Mizan
Mah şer de her ke sin amel le ri nin tar tıl dı ğı bir te ra zi ola rak bi lin mek te dir. Bu öl çü sa ye-

sin de iyi kö tü her şey en in ce ay rın tı sı na ka dar in ce le ne cek, hak lı hak sız bel li ola cak, 

ki min kim de hak kı kal mış sa bun lar tes pit edil dik ten son ra bu dün ya da hak sız lı ğa 

uğ ra yan lar hak kı nı ala cak lar dır. Hak sız lık yap mış olan lar da yap tık la rı nın ce za sı nı 

çe ke cek ler dir. 

“Kı ya met gü nü için ada let te ra zi le ri ku ra ca ğız. Öy le ki hiç bir kim se ye zer re 
ka dar zul me dil me ye cek. (Ya pı lan iş) bir har dal ta ne si ağır lı ğın ca da ol sa, 
onu ge ti rip or ta ya ko ya ca ğız. He sap gö rü cü ola rak biz ye te riz” (En bi yâ, 
21/47). “Kı ya met gü nü için ada let te ra zi le ri ku ra ca ğız. Öy le ki hiç bir kim se-
ye zer re ka dar zul me dil me ye cek. (Ya pı lan iş) bir har dal ta ne si ağır lı ğın ca da 
ol sa, onu ge ti rip or ta ya ko ya ca ğız. He sap gö rü cü ola rak biz ye te riz” (En bi yâ, 

21/47).

He sap ne ti ce sin de her ke sin se vap ve gü nah la rı tar tı lır. İyi lik le ri kö tü lük le rin den faz la 

olan lar, mut lu olur lar ken, kö tü lük le ri faz la olan lar da üzü le cek ler dir.
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“İş te o va kit, ki min tar tı la rı ağır gel miş se, ar tık o, hoş nut ola ca ğı bir ha yat 
için de ola cak tır. Ama ki min de tar tı la rı ha fif ge lir se, iş te onun ana sı (va ra ca-
ğı yer) Hâ vi ye’dir. Sen Hâ vi ye’nin ne ol du ğu nu ne bi le cek sin? O, kız gın bir 
ateş tir” (Kâ ri’a, 101/6-11).

Yük sek uçan gö nül yo ru lur bir gün
Mi zan te ra zi si ku ru lur bir gün
Her ke sin et ti ği so ru lur bir gün
Dö ner mi ya rab bi dil ya vaş ya vaş

4 Cennet ve Cehennem

İslâm’a gö re, in san la rın bu dün ya da yap tık la rı iyi ve ya kö tü hiç bir şey kar şı lık sız kal ma ya-
cak tır. Her kes yap tı ğı nın kar şı lı ğı nı mükâfat ve ya ce za ola rak ahi ret te gö re cek tir. İyi amel 
iş le yen ler kar şı lı ğı nı cen net te mükâfat ola rak, kö tü lük ya pan lar da bu nun kar şı lı ğı nı ce za 
ola rak ce hen nem de gö re cek ler dir. 

Dün ya da iyi lik ya pan lar, Al lah’ın rı za sı na uy gun iyi amel iş le yen ler, gü nah sız lar, dün ya da 
mut lu ola cak la rı gi bi öl dük ten son ra da cen ne te gi de cek ler ve ora da son suz bir mut lu lu-
ğa ka vu şa cak lar dır. İyi kul lar cen net te Al lah’ın bü tün lü tuf ve ni met le rin den son su za dek 
ya rar la na cak lardır. En bü yük imkân lar, en üs tün zevk ler cen net lik le re su nu la cak tır.

“İman edip sa lih amel  iş le yen le re, ken di le ri için; için den ır mak lar akan cen-
net ler ol du ğu nu müj de le, cen net le rin mey ve le rin den ken di le ri ne her rı zık 
ve ri li şin de, “Bu (tıp kı) da ha ön ce (dün ya da iken) bi ze ve ri len rı zık!” di ye cek-
ler. Hal bu ki bu rı zık on la ra (dün ya da ki ne) ben zer ola rak ve ril miş tir. On lar 
için ora da ter te miz eş ler de var dır. On lar ora da ebe di ka la cak lar dır” (Ba ka ra, 

2/25).

Cen net te her kes ay nı yer de ol ma ya cağı gi bi ay nı ni met le re de ka vuş ma ya caktır. Her ke-
sin ye ri, bu dün ya da Al lah’ın rı za sı nı ne ka dar ka zan dı ğı na bağ lı ola rak tes pit edi le cek-
tir. “Her ke sin amel le ri ne gö re de re ce le ri var dır. Rab bin on la rın yap tık la rın dan ha ber siz 
de ğil dir” (En’âm, 6/132).

Dün ya da Al lah’ı inkâr eden le r ve Al lah’ın buy ruk la rı nı ye ri ne ge tir me ye rek gü nah iş le-
yen ler, öl dük ten son ra ce za için ce hen ne me gön de ri le cek ler dir. Al lah Kur’an-ı Ke rim’de 
bu hu su su şöy le açık la mak ta dır: “Evet, kö tü lük iş le yip su çu ben li ği ni kap la mış (ve böy-
le ce şir ke düş müş) olan kim se ler var ya, iş te on lar ce hen nem lik ler dir. On lar ora da ebe dî 
ka la cak lar dır” (Ba ka ra, 2/81).
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5 Ölüm ve Ötesi İle İlgili Yanlış İnanışlar (Reenkarnasyon)

İn san lar, ölüm den son ra ne ola ca ğı hu su su nu me rak et miş ler dir. Ölüm den son ra ki 
ha yat için ge nel de iki fark lı gö rüş var dır:

• Bi rin ci an la yış: Ölüm den son ra ye ni bir ha yat baş la ya cak tır.

• İkin ci an la yış: İn sa nın ve ya baş ka bir can lı nın ölü mün den son ra ru hu n baş ka bir can lı-
nın be de nin de ye ni den bu dün ya ya gel me si inan cı dır.

Bi rin ci an la yı şa gö re, ölüm den son ra ye ni bir ha yat baş la ya cak tır. Bu ha ya ta biz ahi ret 
ha ya tı di yo ruz. 

İn san lar bu dün ya da yap tık la rın dan sor gu la na cak lar, iyi ve gü zel iş ler ya pan lar bu dav-
ra nış la rı nın kar şı lı ğı ola rak cen ne te gi de cek ler dir.

Ken di ne ve top lu mu na za rar lı olan lar, Al lah’ın buy ruk la rı na uy ma yan lar ise ce hen nem-
de bu nun ce za sı nı çe ke cek ler dir. İslâm di ni nin gö rü şü böy le dir. 

Ya hu di lik, H ris ti yan lık, Zer düş tlük de bu inan cı ka bul et mek te dir. Bu din le re gö re in san, 
bu dün ya ya tek bir be den içe ri sin de bir ke re ge lir, ya şar ve ölür. Tek rar bir da ha bu dün-
ya ya gel me imkânı yok tur. Ar tık ye ni ha yat, ahi ret te de vam ede cek tir.

İkin ci an la yış ise, in sa nın ve ya baş ka bir can lı nın ölü mün den son ra ru hu nun baş ka bir 
can lı nın be de nin de bu dün ya ya gel me si inan cı dır. Bu ba tıl inan ca Re en kar nas yon de nil-
mek te dir. Bu na Türk çede “ruh gö çü” ve “te na suh” de nil mek te dir.

Fran sız ca olan re en kar nas yon, ölüm den son ra ru hun bu lun du ğu be den den da ha üs tün 
ve ya da ha aşa ğı da olan bir baş ka in san, hay van ya da bit ki bi çi min de bir ya da da ha çok 
kez ye ni den dün ya ya gel me si ola rak ta nım lan mak ta dır. 

Bu ba tıl te lak ki de önem li olan ruh lar dır. Be den ler yal nız ca bir giy si gö rü nü mün de dir . 
Ruh lar, dün ya ya her ge liş le rin de de ği şik ye ni bir giy si giy mek te dir .

Ta ri hi, bin ler ce yıl ön ce si nin Hint fel se fe si ne ka dar gi den re en kar nas yon, As ya kö ken li 
Hin du izm, Bu dizm, Ja inizm, Sih din le ri ve fel se fe le rin ayırt edi ci özel li ği dir. Ruh gö çü 
inan cı, Hin dis tan ve Çin’in bü yük bir bö lü mü baş ta ol mak üze re dün ya nın ba zı böl ge le-
rin de var lı ğı nı sür dür mek te dir. 

Re en kar nas yon için in san dı şın da ki her var lı ğın in san be de ni ne yük se lin ce ye ka dar 
de ği şik ya şam for mun dan geç me si ge rek ti ği ne ina nıl mak ta dır.

İslâm inan cı na gö re ruh, eze lî ol ma yıp son ra dan ya ra tıl mış tır. Ölüm le be den den ay rı lan 
ruh, baş ka be den ler le tekrar dün ya ya gel me ye cek, ahi ret te be den ye ni den ya ra tı lın ca 
ruh tek rar be de ni ne ia de edi le cek tir. 

Ruh gö çü di ye bir şe yin ol ma dı ğı Kur’an-ı Ke rim’de şu ayet ile be lir til mek te dir:
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“Ni ha yet on lar dan bi ri ne ölüm ge lin ce; Rab bim! Be ni dün ya ya ge ri gön de ri niz 
ki, terk et ti ğim dün ya da sa lih bir amel ya pa yım” der. Ha yır! Bu sa de ce onun 
söy le di ği (boş) bir söz den iba ret tir. On la rın ar ka sın da, tek rar di ri le cek le ri gü ne 
ka dar (de vam ede cek, dön me le ri ne en gel) bir per de (ber zah) var dır” (Mü’ mi-

nûn, 23/99-100).

Ünitenin Özeti

İn san la rın ye ni den di ril til me le riy le baş la yan ve son su za ka dar de vam ede cek olan za ma-
na ahi ret gü nü den mek te dir. Bu kâ inat son ra dan ya ra tıl mış ve bir sü re son ra da yok 
ola cak tır. Bu yok olu şun adı na da kı ya met den mek te dir.

Ahi re te iman sa ye sin de in san öl dük ten son ra yok ol ma ya ca ğı nı bil mek te, ölü mün de ne 
ol du ğu nun bi lin ci ne var mak ta dır. Özel lik le bu dün ya da mut lu ola ma mış, bir ta kım hak-
sız lık la ra uğ ra mış la rın hak la rı nın ve ri le ce ği bir gün ol ma sı ne de niy le, bu inanç sa ye sin de 
hak sız lık la kar şı kar şı ya kal mış kim se ler ruh sal ge ri lim ve bu na lım lar dan da ko run muş 
ol mak ta dır.

İslâm di ni ölüm le il gi li kay gı la rın yer siz ol du ğu nu ha ber ver mek te, ya şam ve ölü mün ne 
ol du ğu nu, ölüm den son ra ne le rin ola ca ğı nı ve ölü mün ni çin ya ra tıl dı ğı nı, ni çin in san la-
rın her gün öl dü ğü nü açık bir şe kil de açık la mak ta, biz le rin en di şe ve kay gı la rı nı gi de ri ci 
bil gi ler ver mek te dir.

Ruh; be den den ay rı ola rak in sa nın manevî yö nü nü tem sil eden bir güçtür. İn san ların 
öl dük ten son ra be den le ri ka bire def ne dil mek te dir. İnsanlar öldükten be lir li bir sü re 
son ra di ril ti le cek , mah şer de top la na cak  ve bu ra da dün ya da iken yap tık la rın dan do la yı 
sor gu ya çe ki le cek tir. 

Mah şer de her ke sin amel le ri nin tar tıl dı ğı bir ada let öl çü sü var dır ki bu na mi zan den mek-
te dir. Bu öl çü sa ye sin de hiç kim se nin hak kı baş ka sı nın üze rin de kal ma ya cak tır. İyi kul lar 
cen net te Al lah’ın bü tün lü tuf ve ni met le rin den son su za dek ya rar la na cak lar, dün ya-
da Al lah’ı in kâr eden ler, Al lah’ın buy ruk la rı nı ye ri ne ge tir me ye rek gü nah iş le yen ler ise 
öl dük ten son ra ce za gö re cek le ri ce hen ne me gi de cek ve ora da ya na cak lar dır. İman et tik-
le ri hal de Al lah’a is yan eden ler, tövbe et me den ölür ve ilâhî ba ğış lan ma ya da maz har ola-
maz lar sa ce za la rı nı çek tik ten son ra iman la rı nın kar şı lı ğı ola rak cen ne te gi re bi le cek ler dir.

Re en kar nas yon; in sa nın ve ya baş ka bir can lı nın ölü mün den son ra ru hu nun ye ni den 
baş ka bir can lı nın be de nin de tek rar dün ya ya ge le ce ği şek lin de ki ba tıl inanç tır.
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Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Ahi ret Gü nü ne de mek tir? Söy le yi niz.

2. Ahi ret Gü nü ne inan ma nın ya rar la rı nı an la tı nız.

3. Öl dük ten son ra ne ler ola ca ğı nı kı sa ca an la tı nız?

4. Re en kar nas yon ne de mek tir? İslâm inan cın da ki ye ri ni an la tı nız.
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1. Aşa ğı da ki ler den han gi si ahi re te ima nın ya rar la rı ara sın da yer al maz? 

 A) Ahi re te ina nan ölüm kor ku sun dan emin olur.

 B) Ahi re te ina nan dav ra nış la rı na dik kat eder.

 C) Ahi re te ina nan ni çin ya ra tıl dı ğı nı bi lir.

 D) Ahi re te ina nan ölüm den da ha çok kor kar.

 E) Ahi re te ina nan Al lah’la ile ti şi mi ne önem ve rir.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si ölüm açı sın dan yan lış tır? 

 A) Her can lı ölü mü ta da cak tır.

 B) Her can lı ölüm den son ra yok ola cak tır.

 C) Ölüm ib ret alın ma sı ge rek li bir olay dır.

 D) Ölüm son suz ha ya tın baş lan gı cı dır.

 E) Ölüm yok ol ma de ğil dir.

3. Aşa ğı da ki te rim ler den han gi si ölüm ve son ra sı ha yat la il gi li de ğil dir?

 A) Cehennem B) Mah şer C) Mi zan

 D) Mu ka be le E) Cen net

4. Ölüm den son ra in san la rın sor gu lan ma la rı için tek rar di ril dik le rin de 

top lan ma la rı na ve ri len ad aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

 A) Mi zan B) Mah şer C) Haşr

 D) Cen net E) Ce hen nem

5. Aşa ğı da ki din ler den han gi sin de Re en kar nas yon inan cı var dır? 

 A) İslâm B) Ya hu di lik C) Hin du izm

 D) Zer düşt lük E) Hı ris ti yan lık

1. Aşa ğı da ki ler den han gi si ahi re te ima nın ya rar la rı ara sın da yer al mazy ? 

A) Ahi re te ina nan ölüm kor ku sun dan emin olur.

B) Ahi re te ina nan dav ra nış la rı na dik kat eder.

C) Ahi re te ina nan ni çin ya ra tıl dı ğı nı bi lir.

D) Ahi re te ina nan ölüm den da ha çok kor kar.

E) Ahi re te ina nan Al lah’la ile ti şi mi ne önem ve rir.

2. Aşa ğı da ki ler den han gi si ölüm açı sın dan yan ly ışştır? 

A) Her can lı ölü mü ta da cak tır.

B) Her can lı ölüm den son ra yok ola cak tır.

C) Ölüm ib ret alın ma sı ge rek li bir olay dır.

D) Ölüm son suz ha ya tın baş lan gı cı dır.

E) Ölüm yok ol ma de ğil dir.

3. Aşa ğı da ki te rim ler den han gi si ölüm ve son ra sı ha yat la il gi li de ğğil dir?

A) Cehennem B) Mah şer C) Mi zan

D) Mu ka be le E) Cen net

4. Ölüm den son ra in san la rın sor gu lan ma la rı için tek rar di ril dik le rin de 

top lan ma la rı na ve ri len ad aşa ğı da ki ler den han gi si dir? 

A) Mi zan B) Mah şer C) Haşr

D) Cen net E) Ce hen nem

5. Aşa ğı da ki din ler den han gi sin de Re en kar nas yon inan cı var dır?

A) İslâm B) Ya hu di lik C) Hin du izm

D) Zer düşt lük E) Hı ris ti yan lık

Değerlendirme Soruları
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1. Ka der ve Ka za Kav ram la rı

2. İn sa nın Ka der le İl gi li Ba zı Özel lik le ri

3. Kur’an-ı Ke rim’de Ka der le İl gi li Ba zı Kav ram lar

Kader ve 
Kazaya İman
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ÜNİTE HAKKINDA

Bu üni te de; 

• Bu üni te de Ka der ve Ka za kav ram la rı ta nım lan mak ta, iki si ara sın da ki iliş ki açık lan mak ta-

dır. 

• İn sa nın ka der le iliş ki si ni akıl sa hi bi, öz gür ve so rum lu bir var lık ola rak kur ma sı ge rek-

mek te dir. Kur’an-ı Ke rim’de or ta ya ko nu lan Ka der an la yı şı, in sa nı bu özel lik le ri ne de-

niy le so rum lu tut mak ta dır. 

• Te vek kül, rı zık, ba şa rı, afet ve has ta lık Kur’an’ın ka der le il gi li gör dü ğü ve in san-ka der 

iliş ki si çer çe ve sin de de ğer len dir di ği kav ram lar dır. 

• İn san, öz gür lük ve so rum lu luk sa hi bi ola rak dav ra nış la rı nı ger çek leş tir mek te dir.İn sa-

nın ka der le iliş ki sin de in san dan so rum lu lu ğu bü tü nüy le kal dı ran bir du rum söz ko nu-

su de ğil dir. Bu nun için Kur’an, dav ra nış la rı ko nu sun da in sa nın so rum lu tu tul du ğu nu 

ön pla na çı kar mak ta ve on dan so rum lu lu ğu nu ye ri ne ge tir me si ni is te mek te dir. 

ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu üni te nin so nun da aşa ğı da ki he def dav ra nış la ra ulaş ma nız bek len mek te dir: 

1. Ka der ve ka za nın ne an la ma gel di ği ni far ket me.

2. Ka der ve ka za ya ni çin inan ma mız ge rek ti ği ni açık la ma.

3. Al lah’ın her şe yi bir öl çü ve dü zen için de ya rat tı ğı nı açık la ma.

4. İn sa nın ka de ri ile öz gür lü ğü ve so rum lu lu ğu ara sın da ki iliş ki yi kav ra ma.

5. Ka der ve ka za nın ev ren sel ya sa lar la iliş ki si ni açık la ma.

6. Ka der ve ka za ko nu suy la il gi li ayet me al le ri söy le me.

7. Ka de rin rı zık ve te vek kül ile iliş ki si ni açık la ma. 

8. Ka der ile ba şa rı, afet ve has ta lık ara sın da ki iliş ki yi açık la ma.

9. Ka der le in sa nın so rum lu lu ğu ara sın da ki iliş ki yi açık lar.

ÜNİTEYİ ÇALIŞIRKEN

Bu üni te yi ça lı şır ken;

1. Üni te nin ba şın da ve ri len öğ ren me he def le ri ne ula şıp - ulaş ma dı ğı nı zı dü şü nü nüz. 

Ula şa ma dı ğı nı zı dü şün dü ğü nüz he def ler le il gi li ko nu la rı ye ni den oku yu nuz.

2. Üni te için de ve ri len araş tır ma ve in ce le me et kin lik le ri ni mut la ka ger çek leş ti ri niz.

3. Üni te yi öğ ren mek için sa de ce ders ki ta bıy la ye tin me yi niz. Kitabın so nun da ve ri len 

kay nak lis te sin den ula şa bil dik le ri ni zi in ce le yi niz.
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1 DERSK a d e r  v e  K a z a  K a v r a m l a r ı

“Al lah’ın em ri, tak dir olun muş bir ka der dir” (Ah zâb, 33/38).

“Al lah’ın ka tın da her şey bir öl çü ye gö re dir” (Ra’d, 13/8). 

1 Kader ve Kaza Kavramları

• Mu kad des di ni miz İslâm’ın iman esas la rın dan bi ri de ka der ve ka za ya iman dır. 

• İn sa nın ka de ri, ka der ve ka za nın sı nır la rı için de de ğer len di ri lir: “Al lah’ın em ri mut la ka 

ye ri ne ge le cek, ya zıl mış bir ka der dir” (Ah zâb, 33/38).

• Ka der ve ka za ile il gi li ayet ler, Al lah’ın ev ren de ki her şe yi, be lir le di ği ya sa lar ör gü sü ne 

(sün ne tul lah) gö re dü zen le di ği ni be lir tir. 

• Al lah, âlem de bu lu nan her şe yi bir öl çü ye gö re ya rat mış tır. Bu öl çü, on la rı ken di için-

de tu tar lı ve uyum lu bir bü tün yap mış tır: “Al lah’ın ka tın da her şey bir öl çü ye gö re dir” 

(Ra’d, 13/8). 

“Alın ya zı sı”, “yaz gı” de yim le ri nin an lam la rı nı açık la yı nız.

Sıra Sizde

• Âlem de ge li şi gü zel hiç bir şey yok tur. 

• Her var lık bir plan, prog ram ve öl çü için de ya ra tıl mış tır. 

• Ye ral tın da ve ye rüs tün de in sa nın ya ra rı na su nu lan her tür lü yi ye cek, içe cek ve in sa na 

ge rek li olan her şey, bir öl çü için de; bel li bir bü yük lük, ağır lık ve yo ğun luk ta ya ra tıl mış tır. 

• Ay rı ca bun la rın olu şu mu nu sağ la yan, top rak, su, ha va, sı cak lık, so ğuk luk vb. gi bi şey ler 

de bir öl çü ye gö re be lir len miş tir (bkz. Mü mi nûn, 23/18; Hicr, 15/19). 

• Her şe yi bir öl çü ye gö re ya ra tan Al lah, ev ren de ki her var lı ğa ya pa ca ğı işe uy gun ya pı, 

şe kil, özel lik ve ye te nek de ver miş tir (bkz. A’lâ, 87/3).

Ka der: Ölç mek, biç mek, be lir le mek an la mı na ge lir. Al lah’ın baş lan gıç tan son su za ka dar 

ola cak her şe yin za ma nı, ye ri ve özel lik le ri ni son suz bil gi siy le bil me si ve tak dir et me si/

be lir le me si dir. Al lah, ev ren de ki tüm var lık ve olay la rın iş le yi şi ni bel li bir öl çü, dü zen ve 

ya sa ya bağ la mış tır (Ka mer, 54/49). 

“Her şe yi ya ra tan ve bir öl çü ye gö re dü zen le yen Al lah’tır” (Fur kân, 25/2).

Ka za: Emir, hü küm, yar gı, ye ri ne ge tir mek, öl çe rek yap ma ve ya rat ma an lam la rı na ge lir. 

Al lah’ın ön ce den tak dir et ti ği şey le ri, za ma nı ge lin ce ya rat ma sı na ka za de nir. 
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“Her şe yin bir ka de ri var dır” sö zü nü açık la yı nız.

Sıra Sizde

• Ka der ve ka za ya inan mak, ha yır ve şer, iyi ve kö tü, can lı ve can sız ne var sa hep si nin 

Al lah’ın (c.c.) bil me si, di le me si, be lir le me si ve ya rat ma sı ile mey da na gel di ği ne ve 

O’ndan baş ka ya ra tı cı ol ma dı ğı na inan mak tır. 

• Ka der ve ka za ya inan mak, ge nel de ha yır ve şer rin Al lah Teâlâ’dan gel di ği ne inan mak 

di ye açık la nır. 

• Ha yır; iyi lik, iyi ve ya rar lı iş an la mı na ge lir. Yü ce Al lah’ın yap ma mı zı is te di ği, sev di ği ve 

hoş nut ol du ğu dav ra nış lar, ha yır dır. 

• Şer ise, kö tü lük, kö tü, za rar lı ve fay da sız iş an la mı na ge lir. Al lah’ın (c.c.) sev me di ği, yap-

ma mı zı is te me di ği, hoş nut ol ma dı ğı, doğ ru ol ma yan dav ra nış lar şer dir. 

Al lah Teâlâ, ku lu nun se çi mi ne gö re hay rı ve ya şer ri ya rat mak ta dır. O, in san la ra iyi ve 

kö tü nün ne ol du ğu nu gös ter mek te, iyi li ği yap ma mı zı ve kö tü lük ten sa kın ma mı zı is te-

mek te dir. Ay rı ca Al lah (c.c.), iyi lik ya pa nı ödül len di re ce ği ni, kö tü lük ya pa nı da ce za lan dı-

ra ca ğı nı açık ça be lirt mek te dir. Bu ra da kö tü olan, Al lah’ın şer ri ya rat ma sı de ğil, her tür lü 

uya rı ya rağ men ku lun kö tü lü ğü seç me si ve yap mak is te me si dir. 

“Al lah hay ra rı za gös te rir, şer re rı za gös ter mez” sö zü nü açık la yı nız.

Sıra Sizde
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DERSİ n s a n ı n  K a d e r l e  İ l g i l i  B a z ı  Ö z e l l i k l e r i 2

Bu Sö zü Sen mi Söy lü yor sun Ebu Ubey de?!

Bir gün Hz. Ömer, ha li fe lik dö ne min de Şam’a git mek üze re yo la çı kar. Onu 

Şam’da ki or du ko mu tan la rı kar şı lar ve ona Şam’da ve ba has ta lı ğı çık tı ğı nı 

ha ber ve rir ler. 

Hz. Ömer, ön lem ola rak bu sal gın has ta lı ğın çık tı ğı ye re gir me me ye ka rar 

ve rir ve ya nın da ki le re ge ri dö ne ce ği ni söy ler. Onun bu sö zü üze ri ne ko mu-

tan la rın dan Ebû Ubey de:

–Ey Ha li fe! Şim di sen Al lah’ın ka de rin den mi ka çı yor sun? Al lah, ölü mü nü-

zü bu has ta lık tan tak dir et miş se, ölür sü nüz, tak dir et me miş se si ze bir şey 

ol maz, der. Hz. Ömer onun bu sö zü nü çok ya dır gar:

–Ey Ebû Ubey de! Bu sö zü sen mi söy lü yor sun, der ve söz le ri ni şöy le sür dü rür:

–Evet... Al lah’ın ka de rin den, yi ne Al lah’ın ka de ri ne ka çı yo rum. Al lah’ın hak-

kı mız da ki tak di ri ni bil me di ğim için ted bir alı yo rum.

Hz. Ömer, ka der ko nu su nun da ha iyi an la şıl ma sı için ona bir de şu çar pı cı 

ör ne ği ve rir:

–Se nin de ve le rin ol sa, on lar iki ta raf lı bir va di ye in se ler. Va di ler den bi ri 

ve rim li, di ğe ri de ve rim siz, ço rak ol sa, sen de ve rim li yer de de ve le ri ni ot lat-

san, Al lah’ın tak di ri ile ot lat mış olur dun. On la rı bu ra da de ğil de ço rak yer de 

ot lat say dın, yi ne Al lah’ın tak di ri ile ot lat mış ol maz mıy dın? (Ah med, Müs-

ned, I/18).  

Okuma Parçası

Yu ka rı da ki met ne gö re, in sa nın so rum lu lu ğu nu ve ka der le iliş ki si ni de ğer-

len di ri niz.

Sıra Sizde

2 İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri

Akıl Sahibi Olmak

• İn san akıl sa hi bi bir var lık tır. 

• Akıl, iyi yi ve kö tü yü, doğ ru yu ve yan lı şı ayırt et me ye ti si ola rak ta nım la nır. 

• Akıl, in sa nın yo lu nu ay dın la tan bir araç tır. İn sa na dü şün me, an la ma ve bil gi el de et me 

ye te ne ği ve ren akıl dır. 
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• Ak lın en önem li iş le vi dü şün mek tir. İn san ak lı ve dü şün ce siyle ken di ni, çev re si ni ve 

ya ra ta nı nı ta nır, ha ya tın an la mı nı kav rar. Kim ol du ğu nu, ni çin ya ra tıl dı ğı nı, ev ren de ki 

ko nu mu nu, ölü mü ve öte si ni dü şü nür, bu so ru la rın ce va bı nı arar. Din, in sa nı dü şün-

me ye teş vik eder, onun bu ça ba sı nı des tek ler ve so ru la rı na ce vap ve rir.

• İn san, ak lı sa ye sin de so rum lu luk ka za nır ve ya ra ta nı na mu ha tap ol ma ay rı ca lı ğı nı el de 

eder. İn sa nı din kar şı sın da so rum lu tu tan da onun ak lı dır. 

• İn san ak lıyla, in san-Al lah, in san-ev ren ve in san-in san iliş ki le ri ni kav rar. Ev ren de ki 

ko nu mu na ve so rum lu lu ğu na uy gun bi çim de dav ra nır. Al lah, dü şü nen in san lar için 

var lı ğı nı ka nıt la yan bel ge le ri or ta ya ko yar.

• Akıl, in sa nın yo lu nu ay dın la tır.

• Akıl in sa nın kim ol du ğu nu, ni çin ya ra tıl dı ğı nı, ev ren de ki ko nu mu nu, ölüm ve öte si ni 

dü şün dü rür.

Kur’an-ı Ke rim ve Akıl Sa hip le ri

Kur’an’da akıl sa hip le ri ne ses le ni lir ve in sa nın sa hip ol du ğu ak lı nı kul lan ma sı is te nir. 

Çün kü in san so rum lu tu tul du ğu her şe yi ak lı sa ye sin de an lar. Onun için Kur’an, akıl ve 

sağ du yu ile ha re ket eden le ri, dü şü nen le ri, ders çı ka ran la rı öv müş, akıl ve dü şün ce si ni 

reh ber edin me yip ka ran lık ta yol bul ma ya ça lı şan la rı yer miş tir (bkz. Nahl, 16/12;Ba ka ra, 

2/221; Hac, 22/46; Sec de, 32/9). 

Akıl sa hi bi ol mak la ka der ve ka za ara sın da ki iliş ki yi de ğer len di ri niz.

Sıra Sizde

Özgür Olmak

• İn sa nın var olu şu ile öz gür lü ğü bir bi rin den ay rıl maz iki öğe dir. Öz gür lük, ‘bir şey 

yap ma’ ve ‘bir şey yap ma ma’ ara sın da ki se çim dir. ‘Seç me’ ve ‘ey lem’, öz gür ol ma nın 

zo run lu ko şu lu dur. 

• İn san, öz gür lü ğü ora nın da yap tık la rın dan, et tik le rin den so rum lu dur. İn sa nın sa hip 

ol du ğu her hak kın kar şı lı ğın da bir de so rum lu lu ğu var dır. 

• Ahi re tin var lı ğı na da an lam ka zan dı ran, in sa nın öz gür bir se çim le ey lem yap ma sı ve 

bu nun kar şı lı ğın da da so rum lu luk yük len me si dir. 

İn san için sı nır sız bir öz gür lük yok tur. İn san ira de si nin bir sı nı rı, so nu var dır, bel li bir 

za man ve yer de ge çer li dir. İn san, ken di si ni doğ ru dan il gi len di ren alan lar da öz gür dür. 

Sı nır sız ve son suz bir ira de öz gür lü ğü, an cak Al lah için söz ko nu su dur. Kut sal ki tap-

lar, pey gam ber ler de in san la rı, öz gür lük le ri nin ve so rum lu luk la rı nın bi lin cin de ol ma ya 

ça ğır mış tır. Çün kü öz gür lük, in sa nı bir şe ye kö rü kö rü ne bağ lı lık tan kur ta ran, ha ya tı 

ge liş ti ren ve ona can lı lık ka zan dı ran önem li bir et ken dir.
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İn sa nın Seç me Öz gür lü ğü

Al lah, in sa na seç me ve seç ti ği ni de yap ma gü cü ver miş tir. Bu nun için in san, so rum lu bir 

var lık kı lın mış, Al lah’ın emir ve ya sak la rı na uy mak la yü küm lü tu tul muş tur. Ay rı ca Al lah, 

in san ne yi se çer se, onu ya ra ta ca ğı nı bir ya sa ola rak or ta ya koy muş ve bu nu in san la ra 

bil dir miş tir. İn sa nın gö re vi, bu ya sa yı iyi bil me si ve bu na uy gun dav ran ma sı dır. 

“Al lah böy le yaz mış, alın ya zım buy muş” di ye rek gü nah iş le mek, doğ ru bir 

dav ra nış mı dır? Ni çin?

Düşünelim

Ne fes alıp ve ri şi miz, kal bi mi zin atı şı, sin di rim sis te mi miz ve iç or gan la rı mı zın ça lış ma sı 

gi bi ey lem le ri miz zo run lu dur. An ne - ba ba mı zın se çi mi, so yu mu zun be lir len me si gi bi 

du rum lar da bi zim se çi mi mi zin dı şın da dır. Bu iş le yiş te seç me öz gür lü ğü müz ol ma dı ğı 

için, so rum lu lu ğu muz da yok tur. 

İyi ve Kö tü yü Seç me

• İn sa nın dav ra nış la rı, zo run lu ve se çim li ol mak üze re iki ye ay rı lır. 

• İn sa nın iyi ve kö tü dav ra nış lar dan bi ri ni seç me ve ey le me koy ma öz gür lü ğü var dır.

Se çim li ey lem le ri miz de her han gi bir bas kı ve zor la ma al tın da de ği liz. Bu alan da seç me 

öz gür lü ğü müz ol du ğu için so rum lu lu ğu muz var dır. 

Her şe yin ya ra tı cı sı Al lah ol du ğu için, iyi ve ya kö tü se çi mi mi ze gö re her iki 

ey le mi mi zi de ya ra tan O’dur (Zü mer, 39/62).

• İn sa nın ka de ri ve öz gür lü ğü ara sın da na sıl bir iliş ki var dır? 

• Al lah’ın her şe yi ön ce den bil me si, seç me öz gür lü ğü mü zü en gel ler mi? 

Ni çin?

Düşünelim

Kur’an’da seç me ve se çi mi doğ rul tu sun da dav ran ma öz gür lü ğü ne sa hip kı lı nan in sa nın, 

ula şa ca ğı bü tün so nuç lar dan biz zat ken di si nin so rum lu tu tu la ca ğı vur gu la nır:

“Her kes ken di ka zan dı ğı nın he sa bı nı ve re cek tir” (Tûr, 52/21).

“Her ke sin ka zan dı ğı iyi lik, ken di ya ra rı na, kö tü lük de, ken di za ra rı na ola cak-

tır” (Ba ka ra, 2/286).
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Allah’ın Nizamı

Al lah Teâlâ, âlem de ki her şe yi koy du ğu ya sa la ra (sün ne tul lah) gö re dü zen le miş tir. İn sa-

nın ka de ri de bu ya sa la rın sı nır la rı için de olu şur. Al lah’ın in san dan is te di ği, bu ya sa la rı iyi 

bil me si ve bun la ra uy gun dav ran ma sı dır. An cak ne yi ya pıp, ne yi yap ma ma sı ge rek ti ği ni 

bi len in san, se çim ve ey lem le rin den so rum lu ol du ğu nu bi lir. Böy le ce o, doğ ru ola nı yap-

ma nın, yan lış tan da ka çın ma nın he sa bı için de olur.

İn sa nın hay rı ve şer ri seç me si: İn sa nın hay rı ve şer ri seç me ve yap ma ser bes ti si var dır. 

Han gi si ni is ter se onu ya par, ama yap tı ğın dan da so rum lu tu tu lur. Al lah, ku lu nun se çi-

mi ne gö re hay rı ve ya şer ri ya ra tır. Çün kü ev ren de bir tek ya ra tı cı var, o da mut lak güç 

sa hi bi olan Al lah’tır. 

O, in san la ra iyi ve kö tü nün ne ol du ğu nu gös ter miş, iyi li ği em ret ti ği ni ve kö tü lü ğü ya sak-

la dı ğı nı bil dir miş tir: İn sa na iz le ye ce ği yol gös te ril miş tir (Necm, 53/39). Çün kü yo lun eğ ri 

ola nı da var dır (Ba ka ra, 2/286). 

Ay rı ca Al lah, iyi lik ya pa nı ödül len di re ce ği ni, kö tü lük ya pa nı da ce za lan dı ra ca ğı nı açık ça 

be lirt miş tir. Bu ra da kö tü olan, Al lah’ın şer ri ya rat ma sı de ğil, her tür lü uya rı ya rağ men 

ku lun kö tü lü ğü seç me si ve yap mak is te me si dir.

Al lah, in sa na yal nız ca iyi lik yap ma ya hut yal nız ca kö tü lük yap ma ye te ne ği 

ver sey di, in sa nın so rum lu tu tul ma sı nın bir an la mı ka lır mıy dı? Ni çin?

Düşünelim

So rum lu Ol mak

• İn san; ira de si, ya pıp et me, seç me, ayırt et me gü cü olan so rum lu bir var lık tır. 

• So rum lu luk ise, in sa nın ira de si ve seç me si nin bir ürü nü dür. İn sa nın, ev ren de tek öz gür 

ve so rum lu var lık ol ma sı da onu ev ren de ki di ğer var lık lar dan üs tün bir ko nu ma ta şı-

mış tır (bkz. Ah zâb, 33/72). 

• Kur’an-ı Ke rim’de ge rek bi rey sel ge rek se top lum sal alan da, in sa nın so rum lu lu ğuyla 

il gi li pek çok ör ne ğe yer ve ri lir: İn sa na iyi lik ve kö tü lük yap ma ye te ne ği ve so rum lu lu-

ğu ve ril miş tir (Şems, 93/8-10). So rum lu luk ta şı yan hiç kim se ye, baş ka sı nın so rum lu lu-

ğu yük len mez (En’âm, 6/164). Al lah, kim se ye gü cü nün üs tün de bir şey yük le me miş tir 

(Bakara, 2/286).

Mu kad des ki ta bı mız Kur’an-ı Ke rim’de, in sa na su nu lan tüm ko nu lar, ona, so rum lu luk-

la rı nı gös ter mek te ve ha tır lat mak ta dır. Çün kü in sa nın il gi li ol du ğu her şey, ken di si ne 

bir so rum lu luk yük le mek te dir (Âl-i İm rân, 3/13). Bu nun için in sa nın sa hip ol du ğu her 

ye te ne ğin yer li ye rin ce kul la nıl ma sı ge rek mek te dir. Bu nun ge re ği ni yap ma yan; gör me, 

dü şün me, de ğer len dir me ve uy gu la ma me ka niz ma sı nı ça lış tır ma yan, so rum lu luk la rı nın 

bi lin cin de ol ma yan in san, Kur’an-ı Ke rim’de eleş ti ri lir (Mu ham med, 47/23-24). 

Kur’an-ı Ke rim’de in sa nın so rum lu lu ğu, onun ba şı na ge len olum suz luk la rın be lir til di ği 

ayet ler de öne çı kar tıl mak ta ve şöy le be lir til mek te dir:

inancim.pdf   157 28.09.2010   11:00:46



157

DERS3K u r ’ a n - ı  K e r i m ’ d e  K a d e r l e  İ l g i l i  B a z ı  K a v r a m l a r

“…Al lah on la ra hak sız lık et me di, fa kat on lar ken di ken di le ri ne hak sız lık edi-

yor lar” (Âl-i İm rân, 3/117).

İn sa nın ken di ne hak sız lık et me si; onun öz gür ira de siy le se çi mi ni yan lış tan ya na yap ma sı 

ve bu nun da so rum lu lu ğu nun ken di ne ait ol ma sı de mek tir. Bu ra da, yol gös te ren Al lah, 

bu na uyup uy ma ma da hür olan ve so nu cu na kat la na cak olan da in san dır.

3 Kur’an-ı Kerim’de Kaderle İlgili Bazı Kavramlar

Tevekkül

• Te vek kül; gü ven mek, da yan mak, ha va le et mek an lam la rı na ge lir. Bir he de fe ulaş mak 

için mad dî ve ma ne vî bü tün se bep le re baş vur duk tan son ra Al lah’a da ya nıp gü ven-

mek de mek tir. 

• Te vek kül, ka der inan cı nın bir so nu cu dur. 

• Olay lar, bir dü zen ve ya sa çer çe ve sin de, se bep - so nuç iliş ki si için de olup bit mek te dir. 

İn san lar, akıl ve hür ira de le riy le se bep le ri bu la bi lir ler. 

• To hum ekil me den ürün el de edil mez. 

• Ça lış ma dan ba şa rı ya ula şıl maz. 

• Al lah’ın emir ve ya sak la rı na uyul ma dan cen ne te gi ril mez. 

• Te vek kül eden kim se, işi nin ge re ği ni ya par ve so nu cu Al lah’tan bek ler: “…Ka ra rı nı ver-

di ğin za man, ar tık Al lah’a da ya nıp gü ven. Çün kü Al lah, ken di si ne da ya nıp gü ve nen le ri 

se ver” (Âl-i İm rân, 3/159).

• Al lah, ina nan la rın baş ka bir var lı ğa de ğil, sa de ce ken di si ne gü ven me si ni is te miş 

(Mâ ide, 5/11), te vek kül ede ne ken di si nin ye te ce ği ni bil dir miş tir (Ta lâk, 65/3). 

Sev gi li Pey gam be ri miz, de ve si ni ba şı boş bı ra kıp, te vek kül et ti ği ni söy le yen be de vi yi şu 

söz le riy le uyar mış tır: “Ön ce de ve ni bağ la, son ra Al lah’a te vek kül et!” (Tir mi zî, Kı ya met, 

60, (2517), IV/668).

• Te vek kü lün tem bel lik ve uyu şuk luk la hiç bir il gi si yok tur. Ken di ne dü şe ni ge re ğin ce 

yap ma dan, “ka der ne ise o olur” de mek, yan lış bir te vek kül an la yı şı dır. 
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• İn san ev ren de ge çer li ya sa la rı gö ze te rek, ça lı şır, ça ba lar, se bep le re sa rı lır, on dan son ra 

Al lah’a gü ve nir. 

• İn sa nın ça lış ma yı bı ra kıp tem bel lik ede rek, ken di sinin yap ma sı ge re ken iş le ri Al lah’a 

ha va le et me si, te vek kül de ğil dir.

Te vek kü lün ka der ve in sa nın so rum lu lu ğu ile iliş ki si ni açık la yı nız.

Sıra Sizde

Allah’a gü ve nen ki şi;

• Hu zur ve gü ven için de olur,

• Kor ku la rı nı ve en di şe le ri ni gü ve ne çe vi rir. 

• Olay lar kar şı sın da sa bır, da ya nık lı lık ve güç ka za na rak, ümit siz li ğe düş mez. 

• Çün kü o, elin den ge le ni yap mış ve so nu cu da Al lah’a bı rak mış tır.

Rızık

• Rı zık ye ni len, içi len, azık, ya rar la nı lan şey an la mı na ge lir. 

• Al lah’ın yi yip iç mek ve ya rar lan mak için can lı la ra ver di ği her şe ye rı zık de nir. 

• Dün ya da in sa nın ya rar lan dı ğı mad dî ve ma ne vî her şey rı zık ol du ğu gi bi, ahi ret te ona 

ve ri le cek ve onu mut lu kı la cak her şey de rı zık kap sa mın da dır. 

• Al lah, her can lı gi bi in sa nın da rız kı nı tak dir et miş tir. An cak onu ara yıp bul mak, el de 

et mek in sa na bı ra kıl mış tır. 

• Baş ka bir de yiş le, rız kı nı ka zan mak için ge rek li ça lış ma yı gös ter mek ku la, rız kı ya rat-

mak ise Al lah’a ait tir: “Yer yü zün de ya şa yan her can lı nın rız kı nı yal nız ca Al lah ver mek-

te dir…” (Hûd, 11/6).

• Âlem de tek rı zık ve ren ve ya ra tan Al lah’tır. Bu nun için Al lah’ın gü zel isim le rin den 

bi ri olan rez zâk/rı zık ve ren is mi Kur’an’da sa de ce Al lah için kul la nıl mış tır. Rız kı ve ren 

Al lah, rız ka ih ti ya cı olan lar ise bü tün can lı var lık lar dır (bkz.Zâ ri yat, 51/58; Se be’, 34/39; 

Mü’mi nûn, 23/72).

• İn san he lal yo lu se çe rek rız kı nı ka zan ma lı dır. Çün kü Al lah Teâlâ, in sa nın ha ram yol dan 

rı zık el de et me si ni as la is te mez. Ha ram dan şid det le sa kın dı rır ve ha ram yi yen le ri mut la-

ka ce za lan dı ra ca ğı nı be lir tir. Al lah, he lal rı zık ye me yi em ret miş, ha ram ola nı da ya sak la-

mış tır: “Ar tık Al lah’ın si ze he lal ve te miz ola rak ver di ği rı zık tan yi yin…” (Nahl, 16/114).

• “Kim se kim se nin rız kı nı yi ye mez. Her kes ken di rız kı nı yer” sö zü nü de ğer-

len di ri niz.

• “Alın te ri” ve “ça lış tı ğı nın kar şı lı ğı nı al mak” de yim le ri ni açık la yı nız. 

Sıra Sizde
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“Yer yü zün de ya şa yan her can lı nın rız kı nı yal nız ca Al lah ver mek te dir” (Hûd, 

11/6).

Başarı ve Çalışma

Al lah’ın kâ inat ta koy muş ol du ğu ya sa lar dan bi ri de ki şi nin ça lış tı ğı nın kar şı lı ğı nı el de 

et me si dir. Ba şa rı ve ça lış ma iliş ki sin de ön ko şul, ça lış ma dır. Bu ne den le di ni miz ça lış ma-

yı öğüt le miş, ba şa rı ya ulaş mak için ça lış mak ge rek ti ği ni bil dir miş tir. 

“İnsan ancak çalışmasının karşılığını elde eder. Onun çalışması görül-

ecek, sonra da karşılığı eksiksiz verilecektir.” (Necm, 53/39-41).

Ça lı şıp ba şa rı ka zan mak, onur lu bir ha yat için zo run lu dur. Bu nun için yü ce di ni miz, dün-

ya ha ya tı nın bo şa ge çi ril me me si ni ve her anın iyi de ğer len di ril me si ni öğüt le miş tir.

• Ba şa rı , in sa nın yap tı ğı bir iş te bek le di ği so nu cu el de et me si dir. 

• Ba şa rı ya ula şa bil me nin bir ta kım ku ral la rı ve yön tem le ri var dır. 

• Ba şa rı, ki şi nin yal nız ca inanç kim li ğiy le de ğil, se bep le re tu tu nup işi nin ge re ği ni yap-

ma sıy la ger çek le şen bir so nuç tur. 

• Hiç bir iş yap ma yıp iş le ri ni sü rek li Al lah’a, baş ka la rı na ha va le eden bir inanç sa hi bi nin 

mu vaf fak ol ma sı müm kün de ğil dir. 

• Han gi şe yin ba şa rı ol du ğu ko nu su ise, ki şi nin inan cı ve dün ya gö rü şü ne gö re de ğiş-

mek te dir. 

• Kur’an, yal nız ca mad dî an lam da ba şa rı lı bir ha ya tın, ki şi nin doğ ru yol da ol du ğu nun 

gös ter ge si ola ma ya ca ğı nı be lir tir (bkz. Se be’, 34/35-37).

İn san ne için ça lı şır, ça ba gös te rir se onu el de eder. İyi yi se çer, iyi lik ya par sa iyi yi; kö tü yü 

se çer, kö tü lük ya par sa kö tü yü ka za nır. Se çim ve ey lem le ri nin so rum lu lu ğu da yi ne in sa-

na ait olur (bkz. Fus si let, 41/46). Ça lı şa rak el de edi len bir so nu cun ba şa rı sa yı la bil me si 

için iyi lik, doğ ru luk ve ya rar lı lık sı nır la rı için de ol ma sı ge re kir. Bu nun sı nır la rı da ak lın ve 

di nin or tak il ke le riy le çi zi lir. Bu na gö re ger çek ba şa rı, in sa nı dün ya da ve ahi ret te yü cel tir, 

mut lu eder ve kur tu lu şa er di rir. Ba şa rı ve ya ye nil gi yi ka za nan in san ol du ğu için so nuç la-

rı na kat la na cak olan da odur. İn sa nı öz gür se çim ve ey lem le ri ne uy gun ola rak ba şa rı ya 

ulaş tı ran Al lah’tır. Bu yö nüy le ba şa rı da ka der le il gi li bir kav ram dır.

Ba şa rı nın ka der ve ka za ile iliş ki si ni açık la yı nız.

Sıra Sizde
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Afet

• Afet; İn sa nın an sı zın ba şı na ge len ve ma lı na, ca nı na za rar ve ren bü yük fe la ket ve sı kın-

tı la ra afet/mu si bet de nir. 

• Mu si bet; fe la ket ve be lâ söz cük le ri de afet an la mın da kul la nı lır. Bu kav ram, da ha çok 

ha dis ler de ve ba zı İslâm bil gin le ri nin eser le rin de ge çer. 

• Afet söz cü ğüyle de ge nel de in sa nın mü da ha le si ol ma dan mey da na ge len mu si bet ler 

kas te di lir. 

• Afet ler, do ğal ve top lum sal ol mak üze re iki grup ta ele alı nır. 

• Afe tin ahlâkî kav ram ola rak kul la nıl dı ğı da ol muş tur. Kal bin afe ti, di lin afe ti gi bi in sa-

nı kö tü lü ğe sevk eden et ken le re afet adı ve ril miş tir. Bun lar, in sa nın ol gun laş ma sı nı 

en gel le di ği ve onu ma ne vî yön den fe la ke te sü rük le di ği için afet sa yıl mış tır.

• Al lah’ın âlem de fi zik sel ya sa la rı var dır ve bun lar “Sün ne tul lah” diye isimlendirilmekte-

dir.

• Her var lık, bu ya sa la rın sı nır la rı için de iş lev le ri ni yü rü tür. Kâ inat ta ki ha yat or ta mı fi zik-

sel ya sa lar la olu şur. 

• İn san, bu ya sa la rın iş le yi şi ni öğ ren mek le yü küm lü dür.

• Ya şa ma ko şul la rı nı ko lay laş tı ran her tür lü tek no lo ji ürün le ri de bu ya sa la ra gö re olu-

şur. 

Do ğal afet ler de bu ya sa la rın sı nır la rı dı şın da de ğil dir. Dep rem, ka sır ga, sel bas kı nı, top-

rak kay ma sı vb. do ğal afet ler kar şı sın da in sa nın so rum lu lu ğu ne ola bi lir? İn san lık, ta rih 

bo yun ca kar şı laş tı ğı do ğal afet ler den ko run ma nın bir ta kım yol la rı nı bul muş tur. İn san, 

ya şa dı ğı coğ raf ya nın ya pı sı ve özel du ru mu na gö re, yer le şi mi ni yap mak ve ya şa ma 

dü ze ni ni kur mak zo run da dır. 

Dep rem böl ge sin de ya şa yan bir in sa nı dü şü ne lim. Onun gö re vi, dep re me da ya nık lı bir 

ya pı laş ma yı sağ la mak ol ma lı dır. Bu nu yap ma dan dep re min yap tı ğı mal ve can kay bı nı 

ka der le il gi li gö re rek, so rum lu lu ğu nu gö z ar dı ede mez. 

İn san, Afet ve Sa bır

İn san, kar şı laş tı ğı her olay dan bir ders al ma lı ve ka zan dı ğı tec rü be yi de ğer len dir me li-

dir. Di ğer do ğal afet lerde de in sa nın so rum lu lu ğu nu bu çer çe ve de ele ala bi li riz. İn san, 

ken di si nin yap ma sı ge re ken her şe yi yap tık tan son ra bir afet ten za rar gö rür se, ya pa ca ğı 

tek şey sab ret mek ve ders al mak tır. Al dı ğı her ders ve ted bir in sa nın do ğal afet le re kar şı 

ko run ma sı nı sağ la ya cak tır.
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Kur’ân’da Mu si bet le re Ba kış

Kur’an’da afet kav ra mı geç mez, bu nun ye ri ne mu si bet kav ra mı kul la nı lır. Mu si bet le re 

de in sa nın ken di si nin ne den ol du ğu söy le nir: “Ba şı nı za her ne mu si bet ge lir se, ken di 

yap tık la rı nız yü zün den dir. O, yi ne de ço ğu nu af fe der” (Şû râ, 42/30). “Ken di yap tık la rı 

se be biy le baş la rı na mu si bet ge lip de: ‘Ey Rab bi miz! Bi ze bir pey gam ber gön der sey din 

de ayet le ri ne uy say dık ve mü min ler den ol say dık’ di ye cek ol ma sa lar dı, se ni pey gam ber 

ola rak gön der mez dik” (Ka sas, 28/47).

İn san, ba şı na mu si be tin gel me si ni ön le ye bi lir mi? 

Düşünelim

İn san, ge re ken ted bir le ri al dık tan son ra ba şı na her han gi bir mu si bet ge lir se, bu na sa bır 

gös ter me si ge rek ti ği de yi ne Kur’an’da be lir ti lir (Ba ka ra, 2/155). Bu tür mu si bet le rin in san-

lar için bir de ne me ol du ğu ve bun la ra kar şı sab re den le rin ba şa rı lı ola ca ğı vur gu la nır:

“An dol sun ki si zi, bi raz kor ku ve aç lık la, bir de mal lar, can lar ve ürün ler den 

ek sil te rek de ne riz. Sab re den le ri müj de le” (Ba ka ra, 2/155).

Al lah, kul la rı nı fark lı bi çim ler de de ne mek te, sab rı nı ve şük rü nü ölç mek te dir. Sev gi li 

Pey gam be ri miz de, her tür lü ön le mi al dık tan son ra ge len mu si bet le re sab re dil di ğin de, 

bu nun mü kâ fa tı nın bü yük ola ca ğı nı söy ler (bkz. Müs lim, Birr, 14, (45), III/1991).

Top lum sal Afet ler

Do ğal afet ler de in san ted bir al ma ya ve ko run ma ya yö ne lik bir so rum lu luk ta şı mak ta dır. 

Top lum sal afet ler ler de ise, afe te ne den olan biz zat in sa nın ken di si dir. Çün kü in san ya şa-

dı ğı ha yat tan, ya pıp et tik le rin den so rum lu bir var lık tır. Kur’an’da ko nu ya iliş kin ola rak 

in san lık ta ri hin den ve ri len tüm ör nek ler de; top lum sal çö küş ve ba tış lar da in san so rum lu 

tu tul mak ta dır. 

Top lum sal Ya sa lar

Top lum sal alan da ge çer li olan ya sa lar da var dır. Sü rek li lik ve de ğiş mez lik özel li ği ta şı yan 

bu ya sa lar, sü rek li de ğiş mek te olan dün ya mız da ka lı cı de ğer ve il ke le re işa ret et mek te-

dir. Kur’an’da bu ya sa lar, sün ne tul lah adıy la anıl mak ta dır (Fâ tır, 35/43). Kur’an, top lum-

sal ya sa lar üze rin de dü şün me ye, bun la rın na sıl iş le di ği ni bul ma ya ve bu na uy gun dav-

ran ma ya ça ğır mak ta dır: “On lar, yer yü zün de ge zip ken di le rin den ön ce ki le rin so nu nun 

na sıl ol du ğu na bak maz lar mı?” (Fâ tır, 35/44).
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Kur’an, afe ti de ka der inan cı çer çe ve sin de de ğer len di rir. İn sa nın kar şı laş tı ğı tüm afet-

ler de, onun so rum lu luk yö nü ne işa ret te bu lu nur. İn san bir afet le kar şı laş ma dan ön ce 

ge rek li bü tün ön lem le ri ala cak ve ken di eliy le ken di ni teh li ke ye at ma ya cak tır. 

Fi zik sel, bi yo lo jik ve top lum sal ya sa lar ile ka der ara sın da ki iliş ki yi açık la yı-

nız.

Sıra Sizde

İn san ve Bi yo lo jik Ya sa lar

İn san, kâ inat ta ki bi yo lo jik ya sa la ra gö re ha ya tı nı sür dü rür. Onun sağ lık lı ol ma sı, has ta-

lan ma sı, iyi leş me si ve ölü mü de bu ya sa lar çer çe ve sin de ger çek le şir. İn sa nın yü küm lü-

lük le ri ni tam an la mıy la ye ri ne ge ti re bil me si sağ lık lı ol ma sı na bağ lı dır. İn sa nın has ta lık-

tan ko ru na bil me si için bu ya sa la rı bil me si ve ona uy ma sı ge re kir. Di ni miz, in sa nın hem 

ruh, hem de be den sağ lı ğı nın ko run ma sı na bü yük önem ve rir. Be de ni miz ve sağ lı ğı mız, 

Al lah’ın bi ze ver di ği de ğer bi çi le mez bir ema net tir. Bu nun için in sa nın sağ lık lı ol ma sı ve 

ken di ni has ta lık lar dan ko ru ma sı di nî bir gö rev sa yıl mış tır. Sağ lık lı in san lar dan olu şan 

top lum güç lü olur. 

Hastalık

Kur’an’ın be lirt ti ği ka der an la yı şın da, her ko nu da in sa nın so rum lu lu ğu ön plan da yer 

alır. Bu bağ lam da her in san, ruh ve be den sağ lı ğı nın ko run ma sın dan so rum lu dur. Di ni-

mi zin ge tir di ği emir ve ya sak la rın amaç la rı için de sağ lı ğın ko run ma sı da var dır. Sev gi li 

Pey gam be ri miz, in sa nın sağ lı ğı nı ko ru ma sı nın öne mi, has ta lan dı ğın da te da vi ol ma sı nın 

ge rek li li ği ko nu sun da uya rı lar da bu lun muş tur: 

“Al lah, ver di ği her has ta lı ğın şi fa sı nı da ya rat mış tır ” (Müs lim, Se lam, 26, ( 69), 

II/1729).

İn san has ta lan dı ğı za man ye ni den sağ lı ğı na ka vuş mak için ça re ler arar. Has ta lı ğı nı iyi-

leş ti re cek te da vi yol la rı nı bul ma ya ça lı şır. Dok to ra baş vu rur, ila cı nı kul la nır, ge re ki yor sa 

ame li ya tı nı olur ve so nuç ta şi fa yı Al lah’tan bek ler. Sa ha bi Ebû Hu zâ me, Pey gam be ri-

mi ze: “Biz, has ta lık lar dan ko ru nu yo ruz, dua edi yo ruz ve te da vi olu yo ruz. Bun lar ka de ri 

de ğiş ti rir mi?” di ye sor muş, O da: “Ko run ma, dua ve te da vi de ka der dir” ce va bı nı ver miş-

tir (Ah med b. Hanbel, Müs ned, III/421;Tir mi zi, Tıb, 21, (2065), IV/400).

Kur’an-ı Ke rim, has ta lı ğın da şi fa sı nın da Al lah’tan gel di ği ni ha tır la tır ve bu ko nu da Hz. 

İb ra him’in dav ra nı şı nı ör nek gös te rir: “Has ta lan dı ğım za man be ni iyi leş ti ren O’dur.” 

(Şu ’arâ, 26/80). Şi fa nın Al lah’tan ge le ce ği inan cı, has ta ya mo ral ve rir ve onun has ta lı ğa 

kar şı di ren ci ni, sab rı nı ar tı rır ve iyi leş me si ne yar dım cı olur. Has ta, as la ümit siz li ğe düş-
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Ü n i t e n i n  Ö z e t i

mez, so nu cun ölüm olması bile onu kor kut maz, çün kü o, Al lah’tan gel di ği ni ve yi ne 

Al lah’a dö ne ce ği ni bi lir (bkz. Ba ka ra, 2/156). 

Bü tün bun lar; in sa nın sağ lık lı ol ma sı, has ta lan ma sı, iyi leş me si, ölü mü, her şey ka de rin 

dı şın da de ğil dir. İn san - ka der iliş ki sin de in sa nın gö re vi, yük len di ği so rum lu lu ğun ge rek-

le ri ni ye ri ne ge tir mek tir ve on dan so ru la cak olan da bu dur. 

Has ta lı ğı ka der inan cı açı sın dan na sıl de ğer len dir me li yiz?

Düşünelim

 “Her can ölü mü ta da cak tır. So nun da bi ze dön dü rü le cek si niz” (An ke bût, 

29/57).

Ünitenin Özeti

Ka der ve Ka za ya İman, yü ce di ni miz İslâm’ın te mel iman esas la rın dan bi ri dir. Ka der ve 

ka za ya inan mak, ha yır ve şer, iyi ve kö tü, can lı ve can sız ne var sa hep si nin Al lah’ın bil-

gi si, di le me si, be lir le me si ve ya rat ma sı ile mey da na gel di ği ne ve on dan baş ka ya ra tı cı 

ol ma dı ğı na inan mak tır. 

Ka der, Al lah’ın baş lan gıç tan son su za ka dar ola cak her şe yin za ma nı, ye ri ve özel lik le ri ni 

son suz bil gi siy le bil me si ve tak dir et me si dir. Al lah’ın ön ce den tak dir et ti ği şey le ri, za ma-

nı ge lin ce ya rat ma sı na da Ka za de nir. 

Kur’an-ı Ke rim, te vek kül, rı zık, ba şa rı, afet ve has ta lık kav ram la rı nı Ka der le il gi li gö rür. Bu 

kav ram la rı, in sa nın öz gür lü ğü ve so rum lu lu ğuy la iliş ki len di re rek an la tır ve sü rek li ola rak 

in sa nın so rum lu lu ğu nu ön pla na çı ka rır. 

İn sa nın sağ lık lı ol ma sı, has ta lan ma sı, iyi leş me si, ölü mü, kı sa ca bü tün ha ya tı ka de rin 

dı şın da de ğil dir. İn san-ka der iliş ki sin de in sa nın gö re vi, yük len di ği so rum lu lu ğun ge rek-

le ri ni ye ri ne ge tir mek tir.
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ÜNİTE

Üniteyi Gözden Geçirelim

1. Ka der ve ka za nın ne an la ma gel di ği ni söy le yi niz.

2. Ka der ve ka za ya ni çin inan ma mız ge rek ti ği ni açık la yı nız.

3. İn sa nın ka de riyle öz gür lü ğü ve so rum lu lu ğu ara sın da na sıl bir iliş ki var dır? Açık la yı-

nız.

4. İn sa nın öz gür lü ğü ora nın da so rum lu ol ma sı ne de mek tir?.

5. Ka der ve ka za nın ev ren sel ya sa lar la iliş ki si ni ku ru nuz.

6. Ka der ve ka za ko nu suy la il gi li bi rer ayet me âli söy le yi niz.

7. Ka de rin rı zık ve te vek kül ile iliş ki si ni açık la yı nız. 

8. Ka der ile ba şa rı, afet ve has ta lık ara sın da ki na sıl bir iliş ki var dır?

9. Ka der le il gi li kav ram lar la in sa nın so rum lu lu ğu ara sın da ki iliş ki yi açık la yı nız.
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D e ğ e r l e n d i r m e  S o r u l a r ı

1.  Halk ara sın da alın ya zı sı ve yaz gı de yim le ri han gi an lam da kul la nıl-

mak ta dır?

 A) İn sa nın dav ra nış la rı nı zo run lu ola rak ya pan bir var lık ol ma sı

 B) İn sa nın so rum lu bir var lık ol ma sı

 C) İn sa nın ka de ri ol ma sı

 D) İn sa nın Al lah’a gü ven me si

 E) İn sa nın hür ira de ye sa hip ol ma sı

2. Aşağıda “özgürlük” kavramı ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi 

doğru değildir?

 A) İnsanın seçme ve eylem hakkının bulunması özgürlüğün temel şartlarındandır.

 B) Allah’ın her şeyi bilip takdir etmesi insanın özgürlüğünü sınırlar.

 C) İnsan özgürlüğü oranında davranışlarından sorumludur.

 D) Özgürlüğün temelinde Allah (c.c)’ın âlemle ilgili yasaları hakkında bilgi      

     sahibi olmak vardır.

 E) Özgürlük bilinçsizce bağlılığın önündeki en önemli engellerden birisidir. 

3. “Ka ra rı nı ver di ğin za man ar tık Al lah’a da yan ve gü ven. Çün kü Al lah, 

ken di si ne da ya nıp gü ve nen le ri se ver” aye tin de de ği ni len te mel ko nu 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Al lah sev gi si B) Dua C) So rum lu luk

 D) Te vek kül E) İn sa nın ira de si

4.  Kur’an-ı Ke rim aşa ğı da ki kav ram lar dan han gi si ni in sa nın ka der le iliş-

ki si yö nün den de ğer len dir mez? 

 A) Has ta lık        B) Ba şa rı        C) Tak va       

 D) Afet        E) Rızk

5.  Aşa ğı da ki ler den han gi sin de “ka za” nın ta nı mı kap sam lı bi çim de ve ril miş tir? 

 A) Al lah’ın ön ce den bi lip tak dir et ti ği şey le rin vak ti ge lin ce ger çek leş me si dir.

 B) Al lah’ın her şe yi bi lip tak dir et me si dir.

 C) Al lah’ın ev ren de ki her şe yi bel li bir dü zen ve öl çü için de ya rat ma sı dır.

 D) İn sa nın ani den ba şı na ge len olay lar dır.

 E) İn sa nın hür ira de siy le ya pa ca ğı iş le re ka rar ver me si dir.

1.  Halk ara sın da alın ya zı sı ve yaz gı de yim le ri han gi an lam da kul la nıl-

mak ta dır?

 A) İn sa nın dav ra nış la rı nı zo run lu ola rak ya pan bir var lık ol ma sı

 B) İn sa nın so rum lu bir var lık ol ma sı

 C) İn sa nın ka de ri ol ma sı

 D) İn sa nın Al lah’a gü ven me si

 E) İn sa nın hür ira de ye sa hip ol ma sı

2. Aşağıda “özgürlük” kavramı ile ilgili olarak söylenenlerden hangisi 

doğru değğildir?

 A) İnsanın seçme ve eylem hakkının bulunması özgürlüğün temel şartlarındandır.

 B) Allah’ın her şeyi bilip takdir etmesi insanın özgürlüğünü sınırlar.

 C) İnsan özgürlüğü oranında davranışlarından sorumludur.

 D) Özgürlüğün temelinde Allah (c.c)’ın âlemle ilgili yasaları hakkında bilgi     

     sahibi olmak vardır.

 E) Özgürlük bilinçsizce bağlılığın önündeki en önemli engellerden birisidir. 

3. “Ka ra rı nı ver di ğin za man ar tık Al lah’a da yan ve gü ven. Çün kü Al lah, 

ken di si ne da ya nıp gü ve nen le ri se ver” aye tin de de ği ni len te mel ko nu 

aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Al lah sev gi si B) Dua C) So rum lu luk

 D) Te vek kül E) İn sa nın ira de si

4.  Kur’an-ı Ke rim aşa ğı da ki kav ram lar dan han gi si ni in sa nın ka der le iliş-

ki si yö nün den de ğğer len dir mez? 

 A) Has ta lık        B) Ba şa rı        C) Tak va      

 D) Afet        E) Rızk

5.  Aşa ğı da ki ler den han gi sin de “ka za” nın ta nı mı kap sam lı bi çim de ve ril miş tir? 

 A) Al lah’ın ön ce den bi lip tak dir et ti ği şey le rin vak ti ge lin ce ger çek leş me si dir.

 B) Al lah’ın her şe yi bi lip tak dir et me si dir.

 C) Al lah’ın ev ren de ki her şe yi bel li bir dü zen ve öl çü için de ya rat ma sı dır.

 D) İn sa nın ani den ba şı na ge len olay lar dır.

 E) İn sa nın hür ira de siy le ya pa ca ğı iş le re ka rar ver me si dir.

Değerlendirme Soruları
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