
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü Bölüm 

 

Akaid 
 

 

Akaid, akd kökünden türetilmi  olan akîde kelimesinin ço uludur. 
Akîde, sözlükte "gönülden ba lanõlan, dü üm atmõ çasõna sa lam inanõlan 
ey" demektir. Dinî literatürde akîde, "inanõlmasõ zorunlu olan ilke" (iman 

esasõ, mü'menün bih), ço ulu olan akaid kelimesi ise " slâm dininde inanõl-
masõ farz olan hususlar, iman esaslarõ, dinin temel kural ve hükümleri" an-
lamõna gelmektedir. Buna göre, dinin temel kural ve hükümlerini olu turan 
iman esaslarõndan bahseden ilme de akaid ilmi denir. 

slâm akaidinin ilk ve en önemli kayna õ Kur'ân-õ Kerîm, daha sonra da 
sahih hadislerdir. slâm akaidini olu turan esaslar, Kur'ân-õ Kerîm'de ve 
hadislerde hiçbir yoruma mahal bõrakmayacak ekilde açõk, yalõn ve sade 
olarak yer almõ tõr. Kur'an'da Allah'a, peygamberlerine, kitaplara, meleklere, 
âhirete, kazâ ve kadere iman konusuna temas eden ve yer yer ayrõntõlõ bil-
giler veren birçok âyet vardõr. Hadis kitaplarõnõn “iman, enbiya, tevhid, cen-
net, cehennem, kader, kõyamet” gibi bölümlerinde, iman esaslarõyla ilgili 
çe itli açõklamalar yer almaktadõr. Bu sebeple de Kur'an âyetleri ile ba ta 
mütevâtir hadisler olmak üzere sahih hadisler akaidin temel kaynaklarõnõ 
te kil eder. Duyu organlarõnõn verileri ve akõl her ne kadar akaid ilminin 
kaynaklarõ arasõnda ise de, bu ikisi do rudan do ruya dinî prensiplerin ve 
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iman esaslarõnõn belirlenmesinde kaynak sayõlmazlar. Akõl ve duyu organ-
larõnõn verileri, daha çok âyet ve hadislerin belirledi i esaslarõn açõklanmasõ, 
yorumu ve ispatlanmasõ konusunda malzeme olu tururlar, nakli destekler-
ler. Bu sebeple iman esaslarõnõn belirlenmesinde tek kaynak vahiydir. 

slâm akaidini olu turan esaslar, hem kesin delile dayanmaktadõr hem 
de apaçõktõr. Zamana, mekâna, fert ve toplumlara göre de i iklik göstermez. 
Bu hükümler bir bütün te kil edip, bölünme kabul etmezler. Yani bir kõsmõna 
inanõp bir kõsmõna inanmamak söz konusu olamaz. 

 

I. MAN 

 

A) MANIN TANIMI ve KAPSAMI 

man sözlükte, "bir ki iyi söyledi i sözde tasdik etmek, do rulamak, 
söyledi ini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, kar õsõndakine gü-
ven vermek, güvenlikte olmak, üpheye yer vermeyecek biçimde içten ve 
yürekten inanmak" anlamlarõna gelir. 

Terim olarak ise, Hz. Peygamber'i, Allah Teâlâ'dan getirdi i kesin olarak 
bilinen hükümlerde (zarûrât-õ dîniyye) tasdik etmek, onun haber verdi i 
eyleri tereddütsüz kabul edip bunlarõn gerçek ve do ru oldu una gönülden 

inanmak demektir. 

Buna göre; imanõn hakikati ve özü kalbin tasdikidir. Kalbin tasdiki imanõn 
de i meyen aslî unsurudur. manla bilgi arasõnda çok yakõn bir ili ki söz ko-
nusudur. Her inanan ki i, neye inandõ õnõ bilir, fakat her bilme inanmayõ ge-
rektirmez. nanõlacak esaslarla ilgili bilgiye iman denilebilmesi için, ki inin 
gönlünde ve kalbinde hür iradeye dayalõ bir boyun e i in, teslimiyetin ve tas-
dikin bulunmasõ gerekir. man edene sevap, etmeyene ceza verilmesinin da-
yana õ, ki inin gönülden ba lõlõ õnõn ve tasdikinin bulunup bulunmamasõdõr. 

manõn, bir kalp i i, kalbin tasdiki oldu unu gösteren âyet ve hadisler-
den bazõlarõ unlardõr: 

"Ey Peygamber, kalpleri iman etmedi i halde, a õzlarõyla inandõk diyen-

lerden ve yahudilerden küfür içinde ko u anlar seni üzmesin..." (el-Mâide 

5/41). 

"Allah kimi do ru yola iletmek isterse onun kalbini slâm'a açar..." (el-

En‘âm 6/125). 
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"Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyacak, sonra 

da bakõn kalbinde hardal tanesi kadar imanõ olan birisini bulursanõz onu 

cehennemden çõkarõn diyecektir" (Buhârî, “Îmân”, 15; Müslim, “Îmân”, 82). 

Görüldü ü üzere imanõn esasõ, inanõlacak eyleri kalbin tasdik etmesidir. 
Bir kimse diliyle inandõ õnõ söylese bile kalbiyle tasdik etmezse mümin ola-
maz. Buna kar õlõk kalbiyle tasdik edip inandõ õ halde, dilsizlik gibi bir özrü 
sebebiyle inancõnõ diliyle açõklayamayan veya tehdit altõnda oldu u için 
kâfir ve inançsõz oldu unu söyleyen kimse de mümin sayõlõr. Bunun en 
belirgin örne i u olaydõr: 

Sahâbîlerden Ammâr b. Yâsir, Kurey  mü riklerinin a õr baskõlarõna ve 
ölüm tehditlerine dayanamayarak kalben inanmakla birlikte, diliyle 
müslüman olmadõ õnõ, Hz. Muhammed'in dininden çõktõ õnõ söylemi , bu 
olay hakkõnda âyet-i kerîme inerek, Ammâr'õn mümin bir kimse oldu u 
belirtilmi tir: "Kalbi imanla dolu oldu u halde (inkâra) zorlanan kimse hariç, 

kim iman ettikten sonra Allah'õ inkâr ederse ve kim kalbini kâfirli e açarsa, 

i te Allah'õn gazabõ bunlaradõr. Onlar için büyük bir azap vardõr" (en-Nahl 

16/106). 

manõn aslî unsuru kalbin tasdiki olmakla birlikte kalpte neyin gizli ol-
du unu insanlar bilemedi i için, kalpteki inancõn dil ile söylenip açõ a vu-
rulmasõ, o ki inin de dünyada bu söz ve ikrarõna göre bir i leme tâbi tutul-
masõ gerekmektedir. Bu sebeple ikrar, yani kalpte bulunan inancõn dil ile 
ifade edilmesi, imanõn bir parçasõ de il, âdeta onun dünyevî artõdõr. 

Kalplerde neyin gizli oldu unu ancak Allah bilir. Bir kimsenin iman et-
ti i, ya kendisinin söylemesiyle veya cemaatle namaz kõlmak gibi mümin 
oldu unu gösteren belli ibadetleri yapmasõyla anla õlõr. O zaman bu kimse 
mümin olarak tanõnõr, müslüman muamelesi görür, müslüman bir kadõnla 
evlenebilir. Kesti i hayvanõn eti yenir, zekât ve ö ür gibi dinî vergilerle yü-
kümlü tutulur. Ölünce de cenaze namazõ kõlõnõr, müslüman mezarlõ õna def-
nedilir. E er bir kimse inancõnõ diliyle ikrar etmezse ona, müslümana özgü 
bu tür hükümler uygulanmaz. 

manda ikrarõn çok önemli oldu unu Peygamber Efendimiz u hadisle-
riyle dile getirmi lerdir: 

"Kalbinde bu day, arpa ve zerre ölçüsü iman oldu u halde Allah'tan 

ba ka Tanrõ yoktur. Muhammed O'nun elçisidir diyen kimse cehennemden 

çõkar" (Buhârî, “Îmân”, 33; Tirmizî, “Cehennem”, 9; bn Mâce, “Zühd”, 37). 
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" nsanlar Allah'tan ba ka Tanrõ yoktur. Muhammed O'nun elçisidir deyin-

ceye kadar kendileriyle sava makla emrolundum. Ne zaman bunu söylerlerse 

can ve mal güvenli ine sahip olurlar. Ancak kamu hukuku gere i uygulanan 

cezalar bundan müstesnadõr. ç yüzlerinin muhasebesi ise Allah'a aittir" (Buhârî, 

“Cihâd”, 102; Müslim, “Îmân”, 8; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 104). 

Dil ile ikrar bu derece önemli oldu u için genellikle iman, "Kalp ile tasdik 

ve dil ile ikrardõr" eklinde tanõmlanmõ tõr. Fakat imanõ bu ekilde tanõmla-
mak, kalbi ile inanmadõ õ halde inandõm diyenin mümin olmasõnõ gerektir-
mez. Bu konuda bir âyet-i kerîmede, " nsanlardan bazõlarõ da vardõr ki, 
inanmadõklarõ halde Allah'a ve âhiret gününe inandõk derler" (el-Bakara 2/8) 
buyurulmu tur. 

Gönülden inanmadõ õ halde, diliyle inandõ õnõ söyleyen ki i –kalpteki 
inanç ve ikrarõ bilinemedi i için– dünyada müslüman gibi i lem görür. Fakat 
imanõ bulunmadõ õ ve münafõk oldu u için âhirette kâfir olarak i lem göre-
cek ve cehennemde ebedî kalacaktõr. 

Bu bilgilerden de anla õlaca õ gibi kalbin tasdiki, imanõn rüknü, olmazsa 
olmaz unsuru ve de i mez temelidir. Dilin ikrarõ da, bu asõl ve gerçe in ta-
nõnmasõnõ sa layan bir arttõr. 

 

B) CMÂLÎ ve TAFSÎLÎ MAN 

man, inanõlacak hususlar açõsõndan icmâlî ve tafsîlî iman olmak üzere 
ikiye ayrõlõr. 

a) cmâlî man 

nanõlacak eylere kõsaca ve toptan inanmak demektir. manõn en özlü ve 
en kõsa ekli olan icmâlî iman, tevhid ve ehadet kelimelerinde özetlenmi tir. 

Tevhid kelimesi: Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah (Allah'tan 

ba ka hiçbir Tanrõ yoktur. Muhammed O'nun elçisidir) cümlesidir. ehadet keli-
mesi de: E hedü enlâ ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden 
abdühû ve resûlüh (Ben Allah'tan ba ka hiçbir Tanrõ olmadõ õna, Muhammed'in 

O'nun kulu ve elçisi oldu una inanõr ve tanõklõk ederim) ifadesidir. 

manõn ilk derecesi ve slâm'õn ilk temel dire i budur. Gerçekte Allah'õ 
yegâne Tanrõ tanõyan, Hz. Muhammed'i O'nun peygamberi olarak kabulle-
nen ki i, di er iman esaslarõnõ ve Peygamberimiz’in getirdi i dini de toptan 
kabullenmi  demektir. Çünkü di er iman esaslarõ bize Hz. Peygamber aracõ-
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lõ õyla bildirilmi tir. Öyleyse Allah elçisini tasdik etmek, getirdi i hükümleri 
de tasdik etmek demektir. nanõlacak eyler ayrõ ayrõ söylenmedi inden do-
layõ bu imana icmâlî (toptan) iman denmektedir. Mümin sayõlabilmek için, 
icmâlî iman yeterli olmakla birlikte, slâm'õn di er hükümlerini ve inanõlmasõ 
gerekli olan eylerin her birini ki inin teker teker ö renmesi zorunludur. 

b) Tafsîlî man 

nanõlacak eylerin her birine, açõk ve geni  ekilde, ayrõntõlõ olarak inan-
maya tafsîlî iman denilir. Tafsîlî iman üç derecede incelenir: 

Birinci derece, Allah'a, Hz. Muhammed'in Allah'õn peygamberi oldu una 
ve âhiret gününe kesin olarak inanmaktõr. Bu, icmâlî imana göre daha ge-
ni tir. Çünkü burada âhirete iman da yer almaktadõr. 

kinci derece, Allah'a, meleklerine, kitaplarõna, peygamberlerine, âhiret 
gününe, öldükten sonra tekrar dirilmeye, cennet ve cehennemin, sevap ve 
azabõn varlõ õna, kazâ ve kadere ayrõ ayrõ inanmaktõr. Tafsîlî imanõn ikinci 
derecesi amentüde ifade edilen prensiplerdir. 

Üçüncü derece, Hz. Muhammed'in Allah katõndan getirdi i, bize kadar 
da tevâtür yoluyla ula tõrõlan bütün haberleri ve hükümleri tasdik etmektir. 
Bir ba ka ifadeyle, mânasõ apaçõk (muhkem) âyet ve mütevâtir hadislerle 
sabit olan hususlarõn hepsine ayrõ ayrõ, Allah ve Resulü'nün bildirdi i ve 
emir buyurduklarõnõ da içine alacak ekilde bütün ayrõntõlarõ ile inanmaktõr. 
Bu durumda namaz, oruç, hac ve di er farzlarõ, helâl ve haram olan davra-
nõ larõ ö renip bütün bunlarõn farz, helâl ve haram olduklarõnõ yürekten 
tasdik etmek tafsîlî imanõn üçüncü derecesini olu turur. 

Müslüman olmayan bir kimse, icmâlî iman ile slâm'a girmi  olur. Bu iman 
üzere ölürse neticede cennete girer. Fakat tafsîlî iman ile müslümanõn imanõ 
yücelir, olgunla õr, sa lam temeller üzerine oturur. Bir insanõn, Allah'õ ve O'ndan 
geleni gönülden tasdik ettikten sonra, Hz. Peygamber'in açõkladõ õ buyruk ve 
yasaklarõ bütünüyle, farzõ farz, haramõ haram bilerek ö renmesi, kabullenmesi 
ve uygulamasõ gerekir. Tafsîlî imanõn üçüncü derecesi, zarûrât-õ diniyye denilen 
ve inanõlmasõ zorunlu bulunan bütün inanç, ibadet, muâmelât ve ahlâk hüküm-
lerine inanmayõ içermektedir. 

 

C) TAKLÎDÎ ve TAHKÎKÎ MAN 

Delillere dayalõ olmaksõzõn sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve 
âdeta ki inin slâm toplumunda do up büyümü  olmasõnõn tabii sonucu 
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olarak gözüken imana taklîdî iman denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin ço una 
göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, ki i imanõ aklî ve dinî delillerle 
güçlendirmedi inden dolayõ sorumludur. Taklîdî iman, inkârcõ ve sapõk kim-
selerin ileri sürece i itirazlarla sarsõntõya u rayabilir. Bunun için imanõ, dinî 
ve aklî delillerle güçlendirmek gerekir. Çünkü deliller, ileri sürülecek üphe 
ve itirazlara kar õ imanõ korur. Delillere, bilgiye, ara tõrma ve kavramaya 
dayalõ imana ise tahkîkî iman denir. Aslolan her müslümanõn tahkîkî imana 
sahip olmasõ, neye, niçin ve nasõl inandõ õnõn bilincini ta õmasõdõr. 

 

D) MAN ile AMEL ARASINDAK  BA  

Amel, iradeye dayalõ i , davranõ  ve eylem demektir. Esasen tasdik ve 
ikrar da birer ameldir. Ancak amel deyince daha çok kalp ve dil dõ õnda ka-
lan organlarõn ameli anla õlmaktadõr. Bu durumda iman ile amel birbirinden 
ayrõ eyler olmasõna, amelin imanõn bir parçasõ olmamasõna ra men, her 
ikisi arasõnda çok sõkõ bir ba  ve ili ki bulunmaktadõr. 

a) Amel manõn Ayrõlmaz Parçasõ De ildir 

Ehl-i sünnet bilginlerine göre amel, imanõn parçasõ, rüknü ve olmazsa 
olmaz unsuru de ildir. Bu sebeple bütün dinî esaslarõ kalpten benimsemi  
fakat çe itli sebeplerle buyruklarõ yerine getirmemi  veya yasaklarõ çi nemi  
olan kimse, i ledi i günahõ helâl saymadõ õ müddetçe mümin sayõlõr. Çünkü: 

a) Kur'ân-õ Kerîm'de " man edenler ve sâlih amel i leyenler..." diye ba -
layan pek çok âyet vardõr (el-Bakara 2/277; Yûnus 10/9; Hûd 11/23). Bu 
âyetlerde iman edenlerle sâlih amel i leyenler ayrõ ayrõ zikredilmi tir. E er 
amel imanõn bir parçasõ olsaydõ, "iman edenler" denildikten sonra bir de 
"sâlih amel i leyenler" denmesine gerek olmazdõ. 

b) Bazõ âyetlerde iman, amelin geçerli olabilmesi için art kõlõnmõ tõr. 
Meselâ: "Her kim mümin olarak iyi i ler yaparsa, artõk o, ne zulümden ne de 

hakkõnõn çi nenmesinden korkar" (Tâhâ 20/112) buyurulmu tur. E er iman 
ile amel aynõ ey veya amel imanõn parçasõ olsaydõ, o zaman ayrõ ayrõ zikre-
dilmezdi ve iman, amelin geçerli olmasõnõn artõ sayõlmazdõ. 

c) Bazõ âyetlerde de büyük günahõn imanla birlikte bulunabilece i ifade 
edilmi tir. Bunlardan birinde: "E er müminlerden iki grup birbirleriyle vuru-

urlarsa aralarõnõ düzeltin..." (el-Hucurât 49/9; ayrõca bk. el-Bakara 2/178; et-

Tahrîm 66/8) denilmi , büyük günah sayõlan öldürme fiilini i leyerek ameli 
terkeden ki ilerden "müminler" diye söz edilmi tir. 
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d) Peygamber Efendimiz döneminden itibaren büyük din bilginleri, kal-
binde imanõ bulundu u ve bunu diliyle söyledi i halde dinin emretti i amel-
leri i lemeyen veya bazõ yasaklarõ çi neyen kimseleri –yaptõklarõnõ helâl ve 
me rû görmedikleri sürece– mümin saymõ lar, ancak bu kimselerin günah-
kâr mümin olduklarõnõ ifade etmi lerdir. Bu, Ehl-i sünnet âlimlerinin ortak 
görü üdür. 

b) Amelin Gereklili i ve manla Olan lgisi 

Amel ile iman arasõnda çok yakõn bir ili ki vardõr. Kur'ân-õ Kerîm'in bir-
çok âyetinde iman ile sahih amel yan yana zikredilmi , müminlerin sâlih 
amelleri i leyerek maddî-mânevî geli melerini sa lamalarõ õsrarla istenmi tir. 
Çünkü dü ünce ve kalp alanõndan eylem ve hareket alanõna çõkamamõ  olan 
iman meyvesiz bir a aca benzer. Kalpte mevcut olan iman õ õ õnõn hiç sön-
meden parlamasõ, giderek gücünü artõrmasõ sâlih amellerle mümkün olabilir. 
Ayrõca imanõn olgunlu una ermek, imanõ üstün bir dereceye getirmek ve 
böyle iman sahiplerine Allah'õn vaad etti i sonsuz nimetlere kavu mak için 
de amel gereklidir. nsan sadece inanõlmasõ gerekli eyleri tasdik eder, ameli 
umursamayan bir tavõr sergileyip yasaklarõ çi nerse, dine, Allah'a ve Pey-
gamber’ine olan ba lõlõ õ yava  yava  azalõr, günün birinde kalbindeki iman 
õ õ õ da sönüp gider. O halde amelin hem imanõ güçlendirmede üstlendi i rol, 
hem de müminin cehennem azabõndan kurtularak nimetlere ula masõna 
aracõ olmasõ ve Rabbine kar õ kulluk görevini gerçek anlamda yerine getir-
mesi bakõmõndan önemi çok büyüktür. 

 

E) MANIN ARTMASI ve EKS LMES  

man, inanõlmasõ gereken hususlar (iman esaslarõ) açõsõndan artmaz ve 
eksilmez. Bir kimse iman esaslarõnõn hepsini kabul edip de, bir veya bir ka-
çõna inanmasa meselâ meleklere inanmasa veya namazõn farz yahut adam 
öldürmenin haram olu unu inkâr etse, iman etmi  sayõlmaz. Bu durumda 
iman gerçekle medi inden artmasõ ve eksilmesi söz konusu olamaz. Herkes 
aynõ hususlara iman etmekle yükümlüdür. nanõlacak esaslar konusunda 
bilginle cahil, peygamber olan ve olmayan, kadõnla erkek arasõnda hiçbir 
fark yoktur. 

man, güçlü veya zayõf olma açõsõndan farklõlõk gösterir. Kiminin imanõ 
kuvvetli kiminin zayõftõr. Kiminin imanõ tam anlamõyla içine sinmi , kimi-
ninki yüzeysel kalmõ tõr. Kimininki i itme ve dü ünmeye ba lõ bilgi ve inanç 
seviyesinde, kimininki görmeye dayalõ bilgi ve inanç seviyesinde, kimininki 
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de ya amaya, gönülden duymaya ve iç tecrübeye dayalõ bilgi ve inanç sevi-
yesindedir. manda bu çe it bir farklõlõ õn bulundu una âyet ve hadislerde de 
i aret edilir. brâhim (a.s.) ölüleri nasõl diriltti ini göstermesini Allah'tan is-
temi , âyette buyuruldu u gibi yüce Allah'õn "inanmadõn mõ?" sorusuna 
"(gözümle de görerek) kalbim tam yatõ sõn diye" (el-Bakara 2/260) cevabõnõ 
vermi tir. Böylece onun Allah'õn ölüleri nasõl diriltti ini gördükten sonraki 
imanõnõn önceki imanõndan daha güçlü oldu u belirtilmi tir. 

Kur'ân-õ Kerîm'deki " man etmi  olanlara gelince (her inen sûre) daima 

onlarõn imanõnõ artõrmõ tõr" (et-Tevbe 9/124); "O, müminlerin yüreklerine 

imanlarõnõ katmerli bir imanla artõrmalarõ için mânevî kuvvet indirendir" (el-

Fetih 48/4); "Müminler ancak onlardõr ki, Allah anõldõ õ zaman yürekleri 

titrer. Allah'õn âyetleri kendilerine okundu u zaman bu onlarõn imanõnõ artõ-

rõr" (el-Enfâl 8/2) anlamõndaki âyetler ile bu konudaki hadisler, imanõn kuv-
vet, kalbin derinliklerine nüfuz yönüyle farklõ seviyelerde olabilece ini, nite-
lik yönüyle artma ve eksilme gösterebilece ini ifade etmektedir. 

 

F) MANIN GEÇERL  OLMASININ ARTLARI 

manõn geçerli olabilmesi ve sahibini âhirette ebedî kurtulu a erdirebil-
mesi için u artlarõ ta õmasõ gerekir: 

1. manõn dünyada hür iradeye dayalõ bir tercih olmasõ, baskõ, tehdit 
veya dünya hayatõndan ümit kesme (ye's) durumunda gerçekle memi  bu-
lunmasõ gerekir. Daha önce mümin olmayan bir kimsenin, hayattan ümidini 
kesti i son nefesinde u rayaca õ azabõ farkedip “iman ettim” demesi ha-
linde, onun bu imanõ geçerli olmaz. Bir âyette "Artõk o çetin azabõmõzõ gör-

dükleri zaman ‘Allah'a inandõk ve O'na ortak ko tu umuz eyleri inkâr ettik’ 

derler. Fakat azabõmõzõ gördükleri zaman imanlarõ kendilerine bir fayda ver-

meyecektir. Allah'õn kullarõ hakkõnda süregelen kanunu budur. te kâfirler 

burada hüsrana u ramõ lardõr" (el-Mü'min 40/84-85) buyurulmu tur. 

2. Mümin, iman esaslarõndan birini inkâr anlamõna gelen tutum ve 
davranõ lardan kaçõnmalõdõr. Meselâ Allah Teâlâ'yõ ve bütün peygamberleri 
tasdik edip de Hz. Muhammed'in peygamberli ine inanmayan yahut farz 
veya haram oldu u kesin olarak bilinen bir hükmü, meselâ namazõn farz, 
arap içmenin haram oldu unu kendi hür iradesiyle inkâr eden, yahut alaya 

alan, puta, haça vb. eylere tapan bir kimseye mümin denilemez. 

3. Mümin Allah'õn rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olmalõdõr. Korku 
ile ümit arasõnda bulunmalõdõr. Müminin "Nasõl olsa imanõm var, o halde 
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muhakkak cennete giderim" dü üncesiyle kendinden emin olmasõ veya "Çok 
günah i ledim, ben muhakkak cehennemli im" diye Allah'õn rahmetinden 
ümit kesmesi imanõnõ kaybetmesine sebep olabilir. Bu konuda Kur'an'da 
öyle buyurulur: "Do rusu kâfirlerden ba kasõ Allah'õn rahmetinden ümit 

kesmez" (Yûsuf 12/87), "Fakat büyük zararõ göze alanlar toplulu undan 

ba kasõ Allah'õn azabõndan (azabõnõn olmayaca õndan) emin olmaz" (el-

A‘râf 7/99). 

 

G) MAN- SLÂM L K S  

slâm sözlükte, "itaat etmek, boyun e mek, ba lanmak, bir eye teslim 
olmak, esenlikte kõlmak" anlamlarõna gelir. Terim olarak, “yüce Allah'a itaat 
etmek, Hz. Peygamber'in din adõna bildirmi  oldu u eylerin hepsini kalp ile 
tasdik edip dil ile söyleyerek, inandõklarõnõ ya amak, sözleri ve davranõ larõ 
ile kabul edip benimsedi ini göstermek” demektir. 

Kur'ân-õ Kerîm'de iman ile slâm, bazan aynõ bazan farklõ anlamda kul-
lanõlmõ tõr. man ile slâm aynõ anlamda kullanõlõrsa bu durumda slâm keli-
mesi, slâm'õn gerekleri olan hükümlerin dinden oldu una inanmak, slâm'õ 
bir din olarak benimsemek ve ona boyun e mek mânasõna gelir. slâm çok 
geni  bir kavramdõr ve teslimiyet demektir. Teslimiyet ise üç türlü olur. Ya 
kalben olur ki, bu kesin inanç demektir. Ya dille olur ki, bu da ikrardõr. Ya 
da organlarla olur ki, bunlar da amellerdir. te slâm'õn üç eklinden biri 
olan kalbin teslimiyetine ve ba lõlõ õna iman denilir. u âyette iman ile slâm 
aynõ anlamda kullanõlmaktadõr: "...Ancak âyetlerimize inanõp da teslim olan-

lara duyurabilirsin" (en-Neml 27/81). E er iman ile slâm aynõ anlamda 
kullanõlõrsa, o zaman her mümin müslimdir, her müslim de mümindir. 

man ile slâm'õn farklõ kavramlar olarak ele alõnmasõ durumunda her 
mümin, müslim olmakta, fakat her müslim, mümin sayõlmamaktadõr. Çünkü 
bu anlamda slâm, kalbin ba lanõ õ ve teslimiyeti de il de, dilin ve organla-
rõn teslimiyeti, belli amellerin i lenmesi demektir. Bu durumda slâm daha 
genel bir kavram, iman daha özel bir kavram olmaktadõr. Meselâ münafõk, 
diliyle müslüman oldu unu söyler, buyruklarõ yerine getiriyormu  izlenimi 
verir, fakat kalbiyle inanmaz. Münafõk gerçekte inanmadõ õ halde, dünyada 
müslümanmõ  gibi gözükebilir. u âyet-i kerîmede iman ile slâm ayrõ kav-
ramlar olarak geçmektedir: "Bedevîler inandõk dediler. De ki: Siz iman etme-

diniz, ama boyun e dik deyin. Henüz iman kalplerinize yerle medi..." (el-

Hucurât 49/14). 
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H) BÜYÜK GÜNAH KAVRAMI 

Arapça'da kebîre (ço ulu kebâir) kelimesi ile ifade edilen büyük günah, 

bozgunculu a sebep olan, hakkõnda tehdit edici bir nas (âyet ve hadis) bulu-

nan, i leyenin dünyada veya âhirette cezalandõrõlmasõna sebep olan büyük 

suçlar ve davranõ lara denir. 

Büyük günahlarõn en büyü ü Allah'a irk ko mak ve O'nu inkâr etmek-

tir (küfür). Büyük günahlarõn neler oldu u konusunda hadislerde çe itli bil-

giler vardõr. Peygamberimiz bir hadisinde, "Size büyük günahlarõn en bü-

yüklerinden haber vereyim mi? Onlar: Allah'a ortak tanõmak, ana babaya 

itaatsizlik ve yalancõ ahitliktir" (Buhârî, “Edeb”, 6; Müslim, “Îmân”, 38; 

Tirmizî, “Tefsîr”, 5) buyurmu , bir ba ka hadislerinde "Mahveden yedi gü-

nahtan sakõnõnõz. Onlar: Allah'a ortak ko mak, sihir yapmak, haksõz yere 

adam öldürmek, yetim malõ yemek, ribâ (faiz), sava tan kaçmak, iffetli ve 

iman sahibi bir kadõna zina iftirasõnda bulunmaktõr" (Buhârî, “Vesâyâ”, 23; 

Müslim, “Îmân”, 38; Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 10) diyerek, büyük günahlarõn 

yedi tanesini zikretmi tir. Bir ba ka hadiste büyük günahlarõn sayõsõ dokuz 

olarak belirtilmi , ana babaya itaatsizlik ve Mescid-i Harâm'da yapõlmasõ 

yasak bir fiili i lemek de bunlara eklenmi tir (Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 10). 

Kalbinde inancõ oldu u halde inancõnõ diliyle söyleyen, fakat çe itli se-

beplerle ameli terkeden, dolayõsõyla irk ve küfür dõ õndaki büyük günah-

lardan birini i leyen (fâsõk ve fâcir) kimse, i ledi i günahõ helâl saymõyorsa 

mümindir, kâfir de ildir. Fakat büyük günah i ledi i için ceza görecektir. 

Ancak bu kimse için tövbe kapõsõ açõktõr. Yüce Allah böyle bir kimseyi 

âhirette dilerse affeder, efaat olunmasõna izin verir, dilerse günahõ ölçü-

sünde cezalandõrõr. Neticede ise, kalbinde inancõ bulundu u için cennete 

girdirir. 

Sahâbîlerden Ebû Zer el-Gõfârî'nin anlattõ õna göre, Hz. Peygamber: "Al-

lah'tan ba ka hiçbir Tanrõ yoktur deyip de bu inancõ üzere ölen kimse cen-

nete girer" buyurmu , Ebû Zer, "O ki i zina yapsa, çalsa da mõ?" diye sor-

mu , "Evet, zina yapmõ , hõrsõzlõk etmi  de olsa cennete girer" cevabõnõ ver-

mi tir. Ebû Zer soruyu üç kez tekrar edip aynõ kar õlõ õ alõnca, dördüncü 

sorusunda Allah elçisi, "Ebû Zer bu durumdan ho lanmasa bile o kimse 

cennete girer" buyurmu tur (Buhârî, “Tevhîd”, 33; “Rikak”, 16; Müslim, 

“Îmân”, 40; Tirmizî, “Îmân”, 18). 
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I) TASD K ve NKÂR BAKIMINDAN NSANLAR 

nsanlar tasdik ve inkâr açõsõndan üç grupta incelenebilirler. 

a) Mümin 

Allah'a, Hz. Peygamber'e ve O'nun haber verdi i eylere yürekten inanõp, 
kabul ve tasdik eden kimseye mümin denir. Müminler âhirette cennete gire-
cekler, orada pek çok nimetlere kavu acaklardõr. Günahkâr müminler, suçlarõ 
ölçüsünde âhirette cezalandõrõlsalar da sonunda cennete konulacaklardõr. Mü-
minlerin ebedî cennetlik olaca õna dair Kur'an'da pek çok âyet vardõr. 

b) Kâfir 

slâm dininin temel prensiplerine inanmayan, Hz. Peygamber'in yüce 
Allah'tan getirdi i kesin olan ve tevâtür yoluyla bize kadar ula mõ  bulunan 
esaslardan (zarûrât-õ dîniyye) bir veya birkaçõnõ yahut da tamamõnõ inkâr 
eden kimseye kâfir denir. Meselâ namazõn farz, arabõn haram olu unu in-
kâr eden, meleklerin ve cinlerin varlõ õnõ kabul etmeyen kimse kâfirdir. 

Kâfir sözlükte "örten" anlamõna gelmektedir. Gerçek ve do ru inancõ 
örttü ü, yanlõ  eylere inandõ õ için böyle kimselere kâfir denmi tir. Bir in-
san kâfir olarak ölürse ebedî cehennemde kalacaktõr. Bu konudaki âyetler-
den birinde öyle buyurulmu tur: "(Âyetlerimizi) inkâr etmi  ve kâfir olarak 

ölmü  olanlara gelince, i te Allah'õn, meleklerin ve bütün insanlarõn lâneti 

onlarõn üstünedir. Onlar ebediyen o lânet içinde kalõrlar. Artõk ne azaplarõ 

hafifletilir, ne de onlarõn yüzlerine bakõlõr" (el-Bakara 2/161-162). 

c) Münafõk 

Allah'õn birli ini, Hz. Muhammed'in peygamberli ini ve onun, Allah'tan 
getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, müslümanlar gibi ya adõklarõ 
halde, kalpten inanmayan kimselere münafõk denir. Münafõklarõn içi ba ka 
dõ õ ba kadõr. Sözü özüne uygun de ildir. Bir âyette öyle buyurulur: " nsan-

lardan bazõlarõ da vardõr ki, inanmadõklarõ halde ‘Allah'a ve âhiret gününe 

inandõk’ derler" (el-Bakara 2/8). Münafõklarõn gerçekte kâfir olduklarõ bir 
ba ka âyette öyle ifade edilir: "Onlarõn Allah yolundan sapmalarõnõn se-

bebi, önce iman edip sonra inkâr etmeleridir. Bu yüzden kalpleri mühürlen-

mi tir. Artõk onlar hiç anlamazlar" (el-Münâfikun 63/3). 

Münafõklar slâm toplumu için açõk kâfirden daha tehlikelidirler. Çünkü 
onlar dõ tan müslümanmõ  gibi gözüktüklerinden tanõnmalarõ mümkün de-
ildir; içten içe müslüman toplumun huzur ve düzenini bozar, kuzu postuna 
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bürünerek dikkatsiz ve bilgisiz müslümanlarõ yanlõ  yönlere sürüklerler. 
Peygamberimiz vahiyle kimlerin münafõk oldu unu bilir, bu sebeple de on-
lara önemli görevler vermezdi. Hz. Peygamber'den sonra insanlar için böyle 
bir bilgi kayna õ (vahiy) söz konusu olmadõ õndan ve müslüman oldu unu 
söyleyenlerin iç dünyasõnõ ara tõrmak da do ru olmadõ õndan münafõk, 
dünyada müslüman gibi i lem görür. Onun cezasõ âhirete kalmõ tõr. Bir 
âyette açõklandõ õ üzere cehennemin en alt tabakasõnda münafõklar bulunur: 

" üphe yok ki münafõklar, cehennemin en alt katõndadõrlar (derk-i esfel). 

Artõk onlara asla bir yardõmcõ da bulamazsõn" (en-Nisâ 4/145). 

 

J) KÜFÜR ve RK 

Küfür kelime olarak "örtmek" demektir. Dinî literatürde ise Hz. Peygam-
ber'i Allah'tan getirdi i eylerde yalanlayõp, onun getirdi i kesinlikle sabit 
dinî esaslardan bir veya birkaçõnõ inkâr etmek anlamõna gelir. 

Sözlükte "ortak kabul etmek" anlamõna gelen irk, terim olarak Allah 
Teâlâ'nõn tanrõlõ õnda, isim, sõfat ve fiillerinde, e i, dengi ve orta õ bulundu-
unu kabul etmek demektir. Mü rikler Allah'õn varlõ õnõ inkâr etmezler. 

O'ndan ba ka ilâh oldu unu kabul edip, onlara da taparlar veya isimleri, 
sõfatlarõ, irade ve otorite sahibi olmasõ açõsõndan Allah'a e de er güç ve var-
lõklar tanõrlar. 

irk ile küfür birbirine yakõn iki kavramdõr. Aralarõndaki fark, küfrün 
daha genel, irkin ise daha özel olmasõdõr. Bu anlamda her irk küfürdür, 
fakat her küfür irk de ildir. Her mü rik kâfirdir, fakat her kâfir mü rik de-
ildir. Çünkü irk sadece Allah'a, zât, isim ve sõfatlarõna ortak tanõma so-

nucu meydana gelir. Küfür ise, küfür oldu u bilinen birtakõm inançlarõn 
kabulü ile gerçekle ir. Küfür olan inançlardan biri de Allah'a ortak tanõma-
dõr. Meselâ Mecûsîlik'te oldu u gibi iki tanrõnõn varlõ õnõ kabul etmek irk 
oldu u gibi aynõ zamanda küfürdür. Halbuki âhiret gününe inanmamak 
küfürdür, ama irk de ildir. 

Allah'a irk ko mak günahlarõn en büyü üdür. irk dõ õndaki günahlarõ, 
Allah'õn diledi i kimse için ba õ layaca õ bir âyette öyle ifade edilir: "Allah 

kendine ortak ko ulmasõnõ asla ba õ lamaz. Bundan ba kasõnõ diledi i kimse 
için ba õ lar. Kim Allah'a ortak ko arsa büsbütün sapõtmõ tõr" (en-Nisâ 4/116). 

Kur'an'a göre, göklerde ve yerde hâkimiyetin yegâne sahibi Allah'tõr. 
Yaratma O'na mahsustur. Her ey O'na –istese de istemese de– boyun e -
mi tir. Her eyde O'nun hükmü geçerlidir. Yaratma ve hükümranlõkta hiç 
kimse O'na ortak olamaz. 
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K) MAN ile KÜFÜR ARASINDAK  SINIR 

man, Hz. Peygamber'in getirdiklerinin hepsini tasdik, küfür de inkâr 
etmektir. Buna göre, iman ile küfrü belirleyen ba lõca ayõraç kalbin tasdiki-
dir. Ancak kalbin tasdiki, insanlar tarafõndan bilinemedi inden, ikrar ve 
ikrarõ gösteren dinî görevleri yerine getirmek, yani amel, kalpteki imanõn 
varlõ õnõn göstergesi olarak kabul edilmi tir. 

Küfrün en belirgin alâmeti, dinin temel esaslarõndan birini veya tamamõnõ 
reddetmek yahut onlarõ be enmemek, önemsememek ve de ersiz saymaktõr. 

Müslüman oldu unu söyleyen bir kimsenin, bu dünyada mümin kabul 
edilmesi ve slâm toplumundan dõ lanmamasõ gerekir. Çünkü dünyada dõ  
görünü e ve ikrara göre i lem yapõlõr. çten inanõp inanmadõ õnõ tesbit ise 
Allah'a mahsus ve âhirete ili kin bir meseledir: “...Size selâm verene dünya 

hayatõnõn geçici menfaatine göz dikerek, sen mümin de ilsin demeyin...” 
(en-Nisâ 4/94) buyurularak buna i aret edilir. Hz. Peygamber de imanda 
ikrarõn önemini vurgulamak ve kelime-i tevhidi söyleyenin, müslüman ka-
bul edilmesi gere ine i aret etmek için öyle buyurmu tur: " nsanlar Allah'-

tan ba ka Tanrõ yoktur, Muhammed O'nun elçisidir deyinceye kadar kendile-

riyle sava makla emrolundum. Ne zaman bunu söylerlerse, can ve mal gü-

venli ine sahip olmu  olurlar..." (Buhârî, “Cihâd”, 102; Müslim, “Îmân”, 8; 

Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 104). Bu sebeple imanõnõ diliyle ikrar etti i veya davra-
nõ larõna yansõttõ õ sürece herkesin slâm toplumunun tabii bir üyesi olarak 
görülmesi, can ve mal güvenli ine sahip olmasõ, dünyevî-dinî ahkâm, sos-
yal ve be erî ili kiler bakõmõndan da müslümanõn sahip oldu u bütün statü, 
hak ve sorumluluklara muhatap olmasõ gerekir. 

 

L) TEKF R 

Tekfir, müslüman oldu u bilinen bir ki iyi, inkâr özelli i ta õyan inanç, 
söz veya davranõ õndan ötürü kâfir saymak demektir. rtidad ise müslüma-
nõn dinden çõkmasõ anlamõna gelir. Dinden çõkana mürted denilir. Bu itibarla 
tekfir bir ahsõn ba kalarõ tarafõndan küfrüne hükmedilmesi, irtidad ise ki i-
nin kendi irade ve ifadesiyle slâm'dan ayrõlmasõ ve hukuk düzeni tarafõn-
dan da mürted sayõlmasõ demektir. 

Bir müslümanõn kâfir oldu una hükmedilmesi onu pek a õr dünyevî so-
nuçlara, müeyyide ve mahrumiyetlere mahkûm etmek anlamõna geldi in-
den, tekfir konusunda çok titiz davranmak gerekti i açõktõr. Bu, bireysel bir 
isnat ve iddia anlamõndaki tekfir için de toplumsal bir yargõ anlamõndaki 
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irtidad için de böyledir. Geli igüzel tekfir iddialarõna dayanõlarak irtidad hü-
kümleri uygulanamaz. 

slâm kültüründeki tekfir ve irtidad kavramlarõ, din ve vicdan hürriyeti-

nin sõnõrlandõrõlmasõ ve tehdit altõnda tutulmasõ de il, toplumun ortak de er-

lerine ve dinî inançlarõna kar õ alenî saygõsõzlõk ve saldõrganlõ õ önleme, 

toplumda gerekli olan huzur ve sükûnu güvence altõna alma, nesilleri inkâr-

cõlõ õn olumsuz etkilerinden koruma, tekfir edilen ahsa gerekli yaptõrõmlarõn 

uygulanmasõyla da kamu vicdanõ açõsõndan adaleti gerçekle tirme gibi ga-

yelere mâtuf bir tedbir ve toplumsal sa duyu refleksi niteli indedir. 

Yersiz yapõlan tekfir, fert açõsõndan a õr sonuçlar do urmasõnõn yanõnda 

toplum hayatõnda kapatõlamayacak yaralarõn açõlmasõna, birlik ve bütünlü-

ün zedelenmesine ve parçalanmaya sebep olur. Çünkü bu durumdaki bir 

kimse, gerçek durumunu Allah bilmekle birlikte, toplumda müslüman mua-

melesi görmez, selâmõ alõnmaz, kendisine selâm verilmez, kestikleri yenil-

mez. Müslüman bir kadõnla evlenmesine müsaade edilmez. Öldü ünde ce-

naze namazõ kõlõnmaz. Müslüman kabristanõna gömülmez. Tekfir bu denli 

a õr sonuçlar do urdu u içindir ki, Hz. Peygamber Medine toplumunda, 

münafõklarõn varlõ õnõ bildi i halde onlarõ küfürle itham etmemi , temelleri 

ho görüye ba lõ bir slâmla tõrma siyaseti izlemi , pek çok hadiste de "Ben 

müslümanõm" diyeni küfürle suçlamaktan sakõnmayõ tavsiye etmi tir. Bir 

hadiste "Kim bir insanõ kâfir diye ça õrõrsa, yahut öyle olmadõ õ halde ey 

Allah dü manõ derse söyledi i söz kendisine döner" (Buhârî, “Ferâiz”, 29; 

Müslim, “Îmân”, 27) buyurulurken, bir ba ka hadiste de öyle denilmi tir: 

"Bir insan müslüman karde ine ey kâfir diye hitap etti i zaman, ikisinden 

biri bu sözü üzerine almõ  olur. ayet söyledi i gibi ise küfür onda kalõr, de-

ilse söyleyene döner" (Buhârî, “Edeb”, 73; Müslim, “Îmân”, 26). 

Hadislerden de anla õlaca õ gibi bir kimseyi küfürle itham ederken göz 

önünde bulundurulmasõ gereken husus, o kimsenin küfür olan bir inancõ 

gönülden benimsedi inin iyi tesbit edilmesidir. Muhatap küfrü açõkça be-

nimsemiyorsa, onun inanç, söz veya davranõ õ ile küfre girdi ini söyleme 

konusunda temkinli olmak gerekir. Hz. Peygamber'in anõlan tavsiyelerini 

göz önünde bulunduran bilginler "ehl-i kõbleden olup da günah i lemi  bulu-

nan bir kimseyi bundan dolayõ tekfir etmemeyi" Ehl-i sünnet'in temel pren-

sipleri arasõnda zikretmi lerdir. 
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II. MAN ESASLARI 

slâm dininin iman esaslarõ ilmihal kitaplarõnda âmentü terimiyle ifade 
edilir. Arapça âmene fiilinin birinci tekil ahsõ olan âmentü, "inandõm" de-
mektir. Terim olarak, iman esaslarõnõ kõsa ve öz olarak ihtiva eden metni 
ifade etmek için kullanõlõr. Âmentünün metni udur: "Âmentü billâhi ve 

melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi hayrihî ve 

errihî minallâhi teâlâ ve'l-ba‘sü ba‘de'l-mevti hakkun. E hedü enlâ ilâhe 

illallâh ve e hedü enne muhammeden abduhû ve rasûlüh" (Allah'a, melek-
lerine, kitaplarõna, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayõr ve errin 
Allah'tan oldu una inandõm. Öldükten sonra dirili  haktõr. Allah'tan ba ka 
ilâh olmadõ õna, Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi oldu una ahitlik ede-
rim). 

Âmentüde belirtilen esaslarõn hepsi Kur'an'da çe itli ifadelerle yer almõ -
tõr: "...Asõl iyi olan kimse, Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, pey-

gamberlere inanan...dõr" (el-Bakara 2/177), "Kim Allah'õ, meleklerini, kitap-

larõnõ, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, üphesiz derin bir 

sapõklõ a sapmõ tõr" (en-Nisâ 4/136) meâlindeki âyetlerde iman esaslarõ Al-
lah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ve âhirete iman olmak üzere be  
ilkede toplanmõ , kader bunlar arasõnda zikredilmemi tir. Ancak bazõ âyet-
lerde (er-Ra‘d 13/8; el-Hicr 15/21; el-Furkan 25/2; el-Kamer 54/49) her eyin 
Allah'õn takdirine ba lõ bulundu una dair ifadelerden hareketle âlimler hayrõ 
ve erri ile birlikte kadere inanmayõ bir iman esasõ olarak zikretmi lerdir. 
Cibrîl hadisinin Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve bn Mâce rivayetleri de kader 
konusunu bir iman esasõ olarak zikreder. Kader konusunun iman esaslarõnõ 
belirten âyetlerde yer almayõ õ, Allah'õn ilim, irade, kudret ve tekvîn 
sõfatlarõnõn kapsamõ içinde yer almasõna ba lanmalõdõr. Çünkü Allah'õn anõ-
lan sõfatlarõna gere ince inanan, kadere de inanmõ  olmaktadõr. 

Âmentüde yer alan esaslardan Allah'a iman ile kader ve kazâya iman 
konularõnda, vahiyle birlikte aklî-mantõkî açõklama ve ispatlar yapõlabilece i, 
his ve tecrübeye dayalõ bilgilerden yararlanõlabilece i kabul edilmi  ise de, 
âhirete iman ve meleklere iman konularõnda bu mümkün görülmemi , bu 
hususlarda sadece vahyin verdi i bilgilere güvenilebilece i belirtilmi tir. 
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A) ALLAH'A MAN 

a) Allah nancõ 

Kâinatõ yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce var-
lõk olan Allah'a iman, iman esaslarõnõn birincisi ve temelidir. Bütün ilâhî 
dinlerde Allah'õn varlõ õ ve birli i (tevhid) en önemli inanç esasõ olmu tur. 
Çünkü bütün inanç esaslarõ Allah'a imana ve O'nun birli i esasõna dayan-
maktadõr. 

"Allah" kelimesinin, kendisine ibadet edilen yüce varlõ õn özel ismi oldu-
unu kabul eden bütün slâm âlimleri konu ile ilgili açõklamalarõ sõrasõnda 

O'nu öyle tanõmlamõ lardõr: "Allah, varlõ õ zorunlu olan ve bütün övgülere 
lâyõk bulunan yüce varlõ õn adõdõr". Tanõmdaki "varlõ õ zorunlu olan" kaydõ, 
Allah'õn yoklu unun dü ünülemeyece ini, var olmak için ba ka bir varlõ õn 
O'nu var etmesine ve deste ine muhtaç olmadõ õnõ, dolayõsõyla O'nun, evre-
nin yaratõcõsõ ve yöneticisi oldu unu ifade etmektedir. "Bütün övgülere lâyõk 
bulunan" kaydõ ise, yetkinlik ve a kõnlõk ifade eden isim ve sõfatlarla nite-
lendi ini anlatmaktadõr. Allah kelimesi, slâmî metinlerde, gerçek mâbudun 
(ibadet edilen varlõ õn) ve tek yaratõcõnõn özel ismi olarak kullanõlagelmi tir. 
Bu sebeple O'ndan ba ka bir varlõ a ad olarak verilmemi , gerek Arapça'da, 
gerekse bu lafzõ kullanan di er müslüman milletlerin dillerinde herhangi bir 
ço ul ekli de olu mamõ tõr. 

Allah'a iman, Allah'õn var ve bir oldu una, bütün üstünlük sõfatlarõyla 
nitelenmi  ve noksan sõfatlardan uzak ve yüce bulundu una inanmaktõr. Bir 
ba ka deyi le Allah hakkõnda vâcip (zorunlu, gerekli), câiz ve imkânsõz sõ-
fatlarõ bilip öylece kabul etmektir. 

Her eyi bilen ve her eye gücü yeten bir Allah'a inanmak, ergenlik ça-
õna gelmi  ve akõllõ her insanõn ilk ve aslî sorumlulu udur. lâhî dinlerin 

kesintiye u radõ õ dönemlerde ya amõ  olan veya hiçbir dinden haberi ol-
mayan kimseler de bir Allah inancõna sahip olmakla yükümlüdürler. Çünkü 
insan yaratõlõ tan getirdi i mutlak ve üstün güce inanma duygusu ile evren-
deki akõllara durgunluk veren düzeni gördükten sonra bu düzeni sa layan 
bir ve e siz yaratõcõnõn varlõ õ inancõna kolaylõkla ula õr. "...Gökleri ve yeri 

yaratan Allah hakkõnda üphe mi vardõr?..." ( brâhim 13/10) meâlindeki 
âyet bu gerçe i dile getirmektedir. 
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b) Allah'õn Varlõ õ ve Birli i 

Allah inancõ insanda fõtrî (yaratõlõ tan) oldu u için, normal artlarda çevre-
den olumsuz bir ekilde etkilenmemi  bir ki inin Allah'õn varlõ õnõ ve birli ini 
kabullenmesi gerekir. Bu sebeple Kur'ân-õ Kerîm'de Allah Teâlâ'dan bahseden 
âyetlerin ço u, O'nun sõfatlarõnõ konu edinmi tir. Bu âyetlerde özellikle tevhid 
inancõ üzerinde durularak Allah'õn orta õ ve benzeri olmadõ õ õsrarla vurgu-
lanmõ tõr. Allah'õn var olu u konusu, Kur'an'da insan için bilinmesi tabii, zo-
runlu ve apaçõk bir gerçek olarak kabul edilmi tir. Selim yaratõlõ õ bozulmamõ  
insanõn normal olarak yaratanõnõ tanõyaca õ belirtilmi tir. 

Ancak her toplumda çe itli sebeplerle inanmayanlar veya üphede 
olanlar bulunabilecektir. te böyleleri için Allah'õn varlõ õnõn ispat edilmesi 
önem arzetmektedir. Bu da öncelikle Allah'õn varlõ õnõn ve birli inin delille-
rinin ö renilmesi ile mümkün olur. 

slâm akaidine göre Allah birdir ve tektir. Bu bir olu , sayõ yönüyle bir 
"bir"lik de ildir. Çünkü sayõ bölünebilir ve katlanabilir. Allah böyle olmaktan 
yücedir. O'nun bir olu u, zâtõnda, sõfatlarõnda, isimlerinde ve fiillerinde, rab 
olu unda ve hâkimiyetinde e i ve benzeri olmayõ õ yönündendir. hlâs sûre-
sinde Allah'õn bir oldu u, hiçbir eye muhtaç olmadõ õ, do urmadõ õ ve 
do urulmadõ õ, O'nun hiçbir denginin bulunmadõ õ ifade edilirken, Kâfirûn 
sûresinde de ibadetin ancak Allah'a yapõlaca õ, Hz. Peygamber'in, kâfirlerin 
taptõklarõna önceden tapmadõ õ gibi, sonra da tapmayaca õ õsrarla vurgu-
lanmaktadõr. Kur'ân-õ Kerîm'in pek çok sûresinde Allah'õn birli ini, e i ve 
benzerinin bulunmadõ õnõ vurgulayan pek çok âyet vardõr: "Allah evlât 

edinmemi tir. O'nunla beraber hiçbir Tanrõ da yoktur. Aksi takdirde her 

Tanrõ kendi yarattõ õnõ sevk ve idare eder ve onlardan biri mutlaka di erine 

üstünlük sa lardõ. Allah onlarõn yakõ tõrdõklarõ eylerden münezzehtir" (el-

Mü'minûn 23/91), "E er yerde ve gökte Allah'tan ba ka tanrõlar bulunsaydõ 

yer ve gök kesinlikle bozulup gitmi ti..." (el-Enbiyâ 21/22). Evrendeki düzen 
Allah'õn birli inin en açõk delilidir. 

Mekke'de nâzil olan Kur'an âyetlerinin birço u do rudan tevhidi telkin 
etmekte, bir kõsmõ da irki reddetmektedir. Allah'õ yegâne ilâh, Rab ve oto-
rite olarak tanõmak, birli ini ikrar etmek, her çe it ortaktan uzak oldu una 
inanmakla gerçekle en tevhid, slâm dininin en önemli özelli idir. slâm, bu 
özelli iyle hem Câhiliye putperestli inden, hem Yahudilik ve Hõristiyanlõk 
gibi dinlerin sonradan bozulmaya u ramõ  ekillerinden, hem de Mecû-
sîlik'ten ayrõlõr. 
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c) Allah'õn Varlõ õnõn Delilleri 

Bir kõsõm slâm bilginine göre insandaki Allah inancõ, zorunlu ve yaratõ-
lõ tan oldu u için Allah'õn varlõ õna dair dõ arõdan deliller aramaya, mantõkî 
ve aklî deliller sunmaya ihtiyaç yoktur. Yaratõlõ õ bozulmamõ , aklõ karõ ma-
mõ  her insan Allah'õn var ve bir oldu unu bulur ve anlar. Bu yoldaki deliller 
sadece insanõ uyarmak, içindeki zorunlu bilgiyi ve uuru geli tirmek içindir. 
Mõknatõs ile demir birbirine yakla õnca mõknatõs demiri çeker. Çünkü bu 
onun tabiatõnda gizlenmi tir. Bu özelli i bozulmadõkça da yaratõlõ õnõn gere i 
gerçekle ecektir. te insan da böyledir. O, sadece iç ve dõ  dünyada Allah'õn 
varlõ õnõ ispat eden eylere bakarak Allah'õn varlõ õnõ bunlardan anlayabile-
cek özellikte yaratõlmõ tõr. Ayrõca insanõn kendi yaratõlõ õ da bizzat Allah'õn 
varlõ õnõn açõk bir delilidir. 

slâm bilginlerinin ço una göre insan, öz benli inde ve dõ  dünyada Al-
lah'õn varlõ õnõ gösteren birtakõm deliller üzerinde durup dü ünerek Allah'õn 
varlõ õna ula mak durumundadõr. "O'nu gözler idrak edemez. Fakat O, 
gözleri idrak eder" (el-En‘âm 6/103) meâlindeki âyet, Allah'õn duyularla 
do rudan do ruya idrak edilemeyece ini bildirir. Fakat duyular, Allah'õ tanõ-
yacak olan akla, gönüle ve kalbe malzeme temin ederler. Bu malzeme de 
yaratõlmõ  olan her eydir, evrenin âhenk ve düzenidir. Bunlar Allah'õn var-
lõ õnõ gösteren belirtiler, izler ve delillerdir. nsan, aklõ ile bu belirti, iz ve 
delillerden hareketle yaratõcõyõ bulmaya çalõ õr. Bu bir âyette öyle dile geti-
rilir: " nsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi gösterece iz ki, 

onun gerçek oldu u, onlara iyice belli olsun..." (Fussõlet 41/53; ayrõca bk. el-

Mü’minûn 23/12-14; el-Furkan 25/47; er-Rûm 30/20-22; Yâsîn 36/37-40; Kaf 

50/6-10). 

Allah'õn varlõ õna delâlet eden ve insanõ bu konuda dü ünmeye ve iman 
etmeye ça õran Kur'an âyetlerini ve hadisleri dikkatlice inceleyip hem de dõ  
dünyayõ ve insanõn yaratõlõ õnõ gözlemleyen âlimler, Allah'õn varlõ õnõ ispat-
lamak için insanõn fõtraten Allah inancõna sahip olu u (fõtrat delili), âlemin 
ve âlemdeki varlõklarõn sonradan yaratõlmõ  olup bir yaratõcõya muhtaç ol-
du u (hudûs delili), mümkin bir varlõk olan âlemin var olmasõ için bir sebebe 
ihtiyaç oldu u (imkân delili), tabiatõn büyük bir âhenge ve a maz bir dü-
zene sahip olup bunun bir yaratõcõnõn eseri olmasõnõn gerekti i (nizam delili) 
gibi bazõ deliller ortaya koymu lardõr. 
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d) Allah'õn sim ve Sõfatlarõ 

Müminin Allah'õ tanõmasõ amacõyla ilâhî zâtõ nitelendiren kavramlara isim 
veya sõfat denilir. Hay (diri), alîm (bilen), hâlik (yaratan) gibi dil açõsõndan sõfat 
kalõbõnda olan kelimeler isim kabul edilirken, bunlarõn masdarlarõnõ olu turan 
ve Allah'õn zâtõna nisbet edilen kavramlar sõfat olarak de erlendirilir. 

1. "Allah" Özel smi 

Kendisine ibadet edilen yüce varlõ õn özel ismidir. Özel isimler di er dil-
lere tercüme edilemezler. Hatta Arapça olan bir ba ka kelimenin onun yerini 
tutmasõ da mümkün de ildir. Bu sebeple bilginler ister Arapça olsun, ister 
di er herhangi bir dilden olsun, ba ka bir kelimenin "Allah" isminin yerini 
tutamayaca õ konusunda fikir birli i içindedirler. Ancak Kur'an'da, Allah 
kelimesinin i aret etti i zât için ilâh, mevlâ, rab gibi isimler de kullanõlmõ tõr. 
Bu sebeple Farsça'daki Hüda ve Yezdân, Türkçe'deki Tanrõ ve Çalab... gibi 
isimler her ne kadar Allah özel isminin yerine geçmezse de ilâh, mevlâ, rab 
gibi âyet ve hadislerde geçen Allah'õn di er isimlerinin yerine kullanõlabilir. 

2. sm-i A‘zam 

Bu tamlama, sözlükte “en büyük isim” anlamõna gelmektedir. Terim ola-
rak Allah'õn en güzel isimleri içerisinde yer alan bazõ isimleri için kullanõlmõ tõr. 

Bir grup slâm âlimi, Allah'õn isimlerinin hepsinin e it derecede büyük ve 
üstün oldu unu söylemi , birini di erlerinden ayõrmamõ lardõr. Bir grup ise 
hadisleri göz önünde bulundurarak, bazõ isimlerin di erlerinden daha büyük 
ve faziletli oldu u görü ünü benimsemi lerdir. Hz. Peygamber'in bazõ ha-
dislerinde ism-i a‘zamdan bahsedilmekte, bu isimle dua edildi i zaman, du-
anõn mutlaka kabul edilece i bildirilmektedir (bk. Ebû Dâvûd, “Vitr”, 23; 

Tirmizî, “Da‘avât”, 64, 65, 100; Nesâî, “Sehv”, 58; bn Mâce, “Duâ”, 9, 10). 
Fakat Allah'õn en büyük isminin hangisi oldu unu kesin olarak belirlemek 
mümkün de ildir. Çünkü bu hadislerin bir kõsmõnda Allah ismi, bir kõsmõnda 
ise rahmân, rahîm (esirgeyen, ba õ layan), el-hayyü'l-kayyûm (diri ve her 

eyi ayakta tutan), zü'l-celâli ve'l-ikrâm (ululuk ve ikram sahibi) isimleri Al-
lah'õn en büyük ismi olarak belirtilmektedir. 

3. Esmâ-i Hüsnâ 

smin ço ulu olan esmâ kelimesi ile, “en güzel” anlamõndaki hüsnâ 
kelimesinin olu turdu u bir sõfat tamlamasõ olan esmâ-i hüsnâ (el-esmâü'l-

hüsnâ), yüce Allah'õn bütün isimleri için kullanõlan bir terimdir. 
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"Allah, kendisinden ba ka ilâh olmayandõr. En güzel isimler O'na mah-

sustur" (Tâhâ 20/8), "...En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar 

O'nun anõnõ yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir" (el-Ha r 52/24) 
meâlindeki âyetlerde de ifade edildi i gibi en güzel isimler Allah'a mahsus-
tur. Çünkü bütün kemal ve yetkinliklerin sahibi O'dur. O'nun isimleri en 
yüce ve mutlak üstünlük ifade eden kutsal kavramlardõr. Allah'õn isimlerine 
esmâ-i ilâhiyye de denilir. 

Allah Teâlâ'nõn Kur'an'da ve sahih hadislerde geçen pek çok ismi vardõr. 
Kul bu isimleri ö renerek Allah'õ tanõr, O'nu sever ve gerçek kul olur. 
Kur'an'da "En güzel isimler Allah'õndõr. O halde O'na o güzel isimlerle dua 

edin..." (el-A‘râf 7/180) buyurularak, esmâ-i hüsnâ ile dua ve niyazda bulu-
nulmasõ emredilmi tir. Esmâ-i hüsnânõn birden fazla olmasõ, i aret etti i 
zâtõn birden çok olmasõnõ gerektirmez, bütün isimler o tek zâta delâlet eder-
ler: "De ki: ster Allah deyin, ister rahmân deyin, hangisini deseniz olur..." 
(el- srâ 17/110). 

Hz. Peygamber bir hadislerinde, yüce Allah'õn 99 isminin bulundu unu, 
bu isimleri sayan ve ezberleyen kimselerin cennete girece ini haber vermi -
tir (Buhârî, “Da‘avât”, 68; “Tevhîd”, 12; Müslim, “Zikr”, 2; Tirmizî, “Da‘avât”, 

82). Hadislerde geçen “saymak” (ihsâ) ve “ezberlemek” (hõfz) ile maksat 
Allah’õ güzel isimleriyle tanõmak ve O’na iman, ibadet ve itat etmektir. 
Allah’õn isim ve sõfatlarõ 99 isimden ibaret de ildir. Allah'õn âyet ve 
hadislerde geçen ba ka isimleri de vardõr. Hadiste 99 sayõsõnõn zikredilmesi, 
sõnõrlama anlamõna de il, bu isimlerin Allah'õn en me hur isimleri olmasõ 
sebebiyledir. Tirmizî ve bn Mâce'nin rivayet ettikleri bir hadiste bu doksan 
dokuz isim tek tek sayõlmõ tõr (Tirmizî, “Da‘avât”, 82; bn Mâce, “Duâ”, 10). 
Bu isimler unlardõr: 

Allah, Rahmân (esirgeyen), Rahîm (ba õ layan), Melik (buyruklarõ tutu-

lan), Kuddûs (noksanlõklardan arõnmõ ), Selâm (yaratõklarõnõ selâmette kõlan), 
Mü'min (inananlarõ güvenlikte kõlan), Müheymin (hükmü altõna alan), Azîz 
(ulu, galip), Cebbâr (diledi ini zorla yaptõrma gücüne sahip olan), Mütekebbir 
(yegâne büyük), Hâlik (yaratõcõ), Bârî (eksiksiz yaratan), Musavvir (her eye 

ekil veren), Gaffâr (günahlarõ örtücü, ma fireti bol), Kahhâr (isyankârlarõ 

kahreden), Vehhâb (kar õlõksõz veren), Rezzâk (rõzõklandõran), Fettâh (hayõr 

kapõlarõnõ açan), Alîm (her eyi bilen), Kabõz (ruhlarõ kabzeden, can alan), Bâsõt 
(rõzkõ geni leten, ömürleri uzatan), Hâfõd (kâfirleri alçaltan), Râfi‘ (müminleri 

yükselten), Muiz (yücelten, aziz kõlan), Müzil (de ersiz kõlan), Semî‘ (i iten), 
Basîr (gören), Hakem (hükmedici, iyiyi kötüden ayõrt edici), Adl (adaletli), Latîf 
(kullarõna lutfeden), Habîr (her eyden haberdar), Halîm (yumu aklõk sahibi), 
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Azîm (azametli olan), Gafûr (çok affedici), ekûr (az amele bile çok sevap 

veren), Alî (yüce, yüceltici), Kebîr (büyük), Hafîz (koruyucu), Muhît (ku atan), 
Rezzâk (rõzõklarõnõ yaratõcõ), Hasîb (hesaba çeken), Celîl (yücelik sõfatlarõ 

bulunan), Kerîm (çok cömert), Rakýb (gözeten), Mücîb (dualarõ kabul eden), 
Vâsi‘ (ilmi ve rahmeti geni ), Hakîm (hikmet sahibi), Vedûd (müminleri seven), 
Mecîd ( erefi yüksek), Bâis (öldükten sonra dirilten ve peygamber gönderen), 
ehîd (her eye ahit olan), Hak (hakkõn kendisi), Vekîl (kullarõn i lerini yerine 

getiren), Kavî (güçlü, kuvvetli), Metîn (güçlü, kudretli), Velî (müminlere dost ve 

yardõmcõ), Hamîd (övgüye lâyõk), Muhsî (her eyi sayan, bilen), Mübdî (her 

eyi yokluktan çõkaran), Muîd (öldürüp yeniden dirilten), Muhyî (hayat veren, 

dirilten), Mümît (öldüren), Hay (diri), Kayyûm (her eyi ayakta tutan), Vâcid 
(istedi ini istedi i anda bulan), Mâcid ( anõ yüce ve keremi çok), Vâhid (bir), 
Samed (muhtaç olmayan), Kadir (kudret sahibi), Muktedir (her eye gücü 

yeten), Mukaddim (istedi ini öne alan), Muahhir (geri bõrakan), Evvel 
(ba langõcõ olmayan), Âhir (sonu olmayan), Zâhir (varlõ õ açõk olan), Bâtõn (zât 

ve mahiyeti gizli olan), Vâlî (sahip), Müteâlî (noksanlõklardan yüce), Ber (iyili i 

çok), Tevvâb (tövbeleri kabul edici), Müntakim (âsilerden intikam alan), Afüv 
(affedici), Raûf ( efkati çok), Mâlikü'l-mülk (mülkün gerçek sahibi), Zü'l-celâli 
ve'l-ikrâm (ululuk ve ikram sahibi), Muksit (adaletli), Câmi‘ (birbirine zõt eyleri 

bir araya getirebilen), Ganî (zengin, kimseye muhtaç olmayan), Mu nî 
(diledi ini muhtaç olmaktan kurtaran), Mâni‘ (istedi i eylere engel olan), Zâr 
(diledi ini zarara sokan), Nâfi‘ (diledi ine fayda veren), Nûr (aydõnlatan), Hâdî 
(hidayete erdiren), Bedî‘ (çok güzel yaratan), Bâký (varlõ õ sürekli olan), Vâris 
(mülkün gerçek sahibi), Re îd (yol gösterici), Sabûr (çok sabõrlõ). 

Allah'õn isimleri konusundaki temel dayanak vahiy oldu u için, bu 
isimler insanlar tarafõndan de i tirilemez. Âyet ve hadisler Allah'õ nasõl 
isimlendirmi  ise öyle isimlendirmek gerekir. 

4. Allah'õn Sõfatlarõ 

Allah Teâlâ'ya iman etmek demek, O'nun yüce varlõ õ hakkõnda vâcip 
ve zorunlu olan kemal ve yetkinlik sõfatlarõyla, câiz sõfatlarõ bilip, öylece inan-
mak, zâtõnõ noksan sõfatlardan yüce ve uzak tutmaktõr. Allah, anõna lâyõk 
olan bütün kemal sõfatlarõyla nitelenmi  ve noksan sõfatlardan münezzehtir. 

Allah Teâlâ'nõn sõfatlarõnõn hepsi ezelî ve ebedî sõfatlardõr. O'nun sõfatlarõ-
nõn ba langõcõ ve sonu yoktur. Allah'õn sõfatlarõ, yaratõklarõn sõfatlarõna benze-
mez. Her ne kadar isimlendirmede bir benzerlik varsa da Allah'õn ilmi, iradesi, 
hayatõ, kelâmõ; bizim, ilim, irade, hayat ve kelâmõmõza benzemez. Biz, Allah'õn 
zâtõnõ ve mahiyetini bilemedi imiz ve kavrayamadõ õmõz için O'nu isim ve 
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sõfatlarõyla tanõrõz. Kur'ân-õ Kerîm "Onu gözler idrak edemez. Fakat O, gözleri 

idrak eder. O, e yayõ pek iyi bilen, her eyden haberdar olandõr" (el-En‘âm 

6/103) buyurarak, Allah'õn zâtõnõ idrak etmenin, mahiyetini bilmenin imkânsõz 
oldu unu açõklamõ tõr. Hz. Peygamber de bu konuda öyle buyurmu tur: "Al-

lah'õn yaratõklarõ hakkõnda dü ününüz. Fakat Allah'õn zâtõ hakkõnda dü ün-

meyiniz. Gerçekten siz buna hiç güç yetiremezsiniz" (Süyûtî, el-Câmi‘u's-sag¢r, 

I, 132; Aclûnî, Ke fü'l-hafâ, I, 311). 

Yüce Allah'õn varlõ õ zorunlu ve vâcip olan sõfatlarõ iki gruba ayrõlõr: Zâtî 
sõfatlar, sübûtî sõfatlar. 

aa) Zâtî Sõfatlar 

Sadece Allah Teâlâ'nõn zâtõna mahsus olan, yaratõklarõndan herhangi bi-
rine verilmesi câiz ve mümkün olmayan sõfatlardõr. Zât sõfatlarõn zõtlarõ Allah 
hakkõnda dü ünülemedi i, bu sebeple noksanlõk, sonluluk ve eksiklik ifade 
eden bu özelliklerden O'nun tenzih edilmesi gerekti inden bu sõfatlara ten-
zîhî sõfatlar ve selbî sõfatlar da denilmi tir. Zâtî sõfatlar unlardõr: 

1. Vücûd. “Var olmak” demektir. Allah vardõr, varlõ õ ba kasõndan de-
il, zâtõnõn gere idir, varlõ õ zorunludur. Vücûdun zõddõ olan yokluk Allah 

hakkõnda dü ünülemez. 

2. Kõdem. “Ezelî olmak, ba langõcõ olmamak” demektir. Hiçbir zaman 
dü ünülemez ki, bu zamanda Allah henüz var olmamõ  olsun. Çünkü 
zaman denilen eyi de O yaratmõ tõr. Ne kadar geriye gidersek gidelim 
O'nun var olmadõ õ bir zaman dü ünülemez, bulunamaz. Allah sonradan 
meydana gelmi  varlõk de ildir. Ezelî (kadîm) varlõktõr. Kõdem sõfatõnõn zõddõ 
olan sonradan olma (hudûs) Allah hakkõnda dü ünülemez. 

3. Beka. “Varlõ õnõn sonu olmamak, ebedî olmak” demektir. Allah'õn 
sonu yoktur. Ezelî olanõn ebedî olmasõ da zorunludur. Bekanõn zõddõ olan 
sonu olmak (fenâ) Allah hakkõnda dü ünülemez. Ne kadar ileriye gidilirse 
gidilsin, Allah'õn olmayaca õ bir an dü ünülemez. Kur'ân-õ Kerîm'de Allah'õn 
ezelî ve ebedî olu u hakkõnda öyle buyurulur: "O, ilktir, sondur..." (el-Hadîd 

57/3), "...Allah'õn zâtõndan ba ka her ey yok olucudur..." (el-Kasas 28/88). 

4. Muhâlefetün li'l-havâdis. “Sonradan olan eylere benzememek” 
demektir. Allah'tan ba ka her varlõk sonradan olmu tur. Allah, sonradan 
olan eylerin hiçbirisine hiçbir yönden benzemez. Allah, kendisi hakkõnda 
bizim hatõra getirdiklerimizin de ötesinde bir varlõktõr. Bu sõfatõn zõddõ olan, 
sonradan olana benzemek ve denklik (mü âbehet ve mümâselet) Allah hak-
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kõnda dü ünülemez. Kur'an'da öyle buyurulur: "...O'nun (benzeri olmak 

öyle dursun) benzeri gibisi (dahi) yoktur..." (e - ûrâ 42/11). 

5. Vahdâniyyet. “Allah Teâlâ'nõn zâtõnda, sõfatlarõnda ve fiillerinde bir 
ve tek olmasõ, e i, benzeri ve orta õnõn bulunmamasõ” demektir. Vahdâniy-
yetin zõddõ olan birden fazla olmak (taaddüd), e i ve orta õ bulunmak ( irk), 
Allah hakkõnda dü ünülmesi imkânsõz olan sõfatlardandõr. slâm'a göre Al-
lah'tan ba ka ilâh, yaratõcõ, tapõlacak, sõ õnõlacak, hüküm ve otorite sahibi 
bir ba ka varlõk yoktur. hlâs ve Kâfirûn sûreleri ile Kur'an'õn pek çok âyeti 
Allah'õn tek ve e sizli ini ortaya koyarken, irki reddeder (bk. el-Enbiyâ 

21/22; el- srâ 17/42; ez-Zümer 39/4). 

6. Kõyâm bi-nefsihî. “Varlõ õ kendili inden olmak, var olmak için bir 
ba ka varlõ a ihtiyaç duymamak” demektir. Allah kendili inden vardõr. Var 
olmak için bir yaratõcõya, bir yere, bir zamana, bir sebebe muhtaç de ildir. 
Ba kasõna muhtaç olmak (kõyâm bi-gayrihî), Allah hakkõnda dü ünülemez. 
Kur'ân-õ Kerîm'de bu sõfatla ilgili olarak öyle buyurulur: "De ki: O Allah 

birdir. O, sameddir (ba kasõna ihtiyaç duymayandõr)..." (el- hlâs 112/1-2), 

"Ey insanlar, Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Zengin ve övülmeye lâyõk olan 

ancak O'dur" (el-Fâtõr 35/15). 

bb) Sübûtî Sõfatlar 

Varlõ õ zorunlu olan ve kemal ifade eden sõfatlardõr. Bu sõfatlar "Allah di-
ridir, irade edendir, güç yetirendir..., hayat, irade ve kudret... sõfatlarõ vardõr" 
gibi müsbet (olumlu) ifadelerle Allah'õ tanõttõ õ için sübûtî sõfatlar adõnõ al-
mõ lardõr. Sübûtî sõfatlarõn zõtlarõ olan özellikler Allah hakkõnda dü ünüle-
mez. Bu sõfatlar ezelî ve ebedî olup, yaratõklarõn sõfatlarõ gibi sonradan mey-
dana gelmi  de ildir. ster hay (diri), âlim (bilen), kadîr (güç sahibi) gibi dil 
kurallarõ açõsõndan sõfat kelimeler olsun, ister hayat, ilim, kudret gibi masdar 
kalõbõndaki kelimeler olsun bütün sübûtî sõfatlar Allah'a verilebilir. simlen-
dirmede bir benzerlik olsa da sübûtî sõfatlar hiçbir ekilde yaratõklarõn sõfat-
larõna benzememektedir. Çünkü Allah'õn ilmi, kudreti, iradesi... sonsuz, 
mutlak, ezelî ve ebedîdir, kemal ve yetkinlik ifade eder. Kullarõnki ise sonlu, 
kayõtlõ, sõnõrlõ, sonradan yaratõlmõ , eksik ve yetersiz sõfatlardõr. Sübûtî sõfat-
lar sekiz tanedir. 

1. Hayat. “Diri ve canlõ olmak” demektir. Yüce Allah diridir ve canlõdõr. 
Her eye, kuru ve ölü topra a can veren O'dur. Ezelî ve ebedî bir hayata 
sahiptir. Hayat sõfatõnõn zõddõ olan “ölü olmak” (memât) Allah hakkõnda 
dü ünülemez. Kur'an'da bu sõfatla ilgili olarak öyle buyurulur: "Ölümsüz ve 
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daima diri olan Allah'a güvenip dayan..." (el-Furkan 25/58), "(Artõk bütün) 

yüzler, diri ve her eye hâkim olan Allah için e ilip boyun bükmü tür..." 
(Tâhâ 20/111). 

2. lim. “Bilmek” demektir. Allah her eyi bilendir. Olmu u, olanõ, ola-
ca õ, gelmi i, geçmi i, gizliyi, açõ õ bilir. Allah'õn bilgisi yaratõklarõn bilgisine 
benzemez, artmaz, eksilmez. O, her eyi ezelî ilmiyle bilir. Allah, her eyi 
olaca õ için bilir. Yoksa her ey Allah bildi i için olmaz. Âlemde görülen bu 
güzel düzen, tertip ve a maz âhenk, onun yaratõcõsõnõn engin ve sonsuz 
ilminin en büyük göstergesidir. lim sõfatõnõn zõddõ olan cehl (bilgisizlik), Al-
lah hakkõnda dü ünülmesi imkânsõz olan bir sõfattõr. lim sõfatõ ile ilgili âyet-
lerden ikisinde öyle buyurulur: "O karada ve denizde ne varsa bilir. O'nun 

ilmi dõ õnda bir yaprak dahi dü mez..." (el-En‘âm 6/59), "Göklerde ve yerde 

olanlarõ Allah'õn bildi ini görmüyor musun?..." (el-Mücâdele 58/7). 

3. Semi‘. “ itmek” demektir. Allah i iticidir. Gizli, açõk, fõsõltõ halinde, 
yava  sesle veya yüksek sesle ne söylenirse Allah i itir, duyar. Bir eyi 
duymasõ, o anda ikinci bir eyi i itmesine engel de ildir. itmemek ve sa õr-
lõk Allah hakkõnda dü ünülemez. 

4. Basar. “Görmek” demektir. Yüce Allah her eyi görücüdür. Hiçbir ey 
Allah'õn görmesinden gizli kalmaz. Saklõ, açõk, aydõnlõk, karanlõk ne varsa 
Allah görür. Görmemek (âmâlõk) Allah hakkõnda dü ünülemez. Allah'õn 
i itici ve görücü oldu una dair pek çok âyet vardõr. Bunlardan birinde öyle 
buyrulur: "(Allah) gözlerin hain bakõ õnõ ve kalplerin gizledi ini bilir. Allah 

adaletle hükmeder. O'nu bõrakõp taptõklarõ ise hiçbir eye hükmedemezler. 

üphesiz ki Allah, hakkõyla i iten ve görendir" (el-Mü'min 40/19-20). 

5. rade. “Dilemek” demektir. Allah dileyicidir. Allah varlõklarõn konumla-
rõnõ, durumlarõnõ ve özelliklerini belirleyen varlõktõr. Allah'õn diledi i olur, dile-
medi i olmaz. rade sõfatõnõn zõddõ olan iradesizlik ve zorunda olmak (îcâb bi'z-

zât) Allah hakkõnda dü ünülemez. Me îet de irade anlamõna gelen bir kelime-
dir. Kur'an'daki "De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allahõm, sen mülkü diledi-

ine verirsin ve mülkü diledi inden alõrsõn. Diledi ini yüceltir, diledi ini de 

alçaltõrsõn..." (Âl-i mrân 3/26), "Göklerin ve yerin mülkü Allah'õndõr. O, diledi-

ini yaratõr..." (e - ûrâ 42/49) âyetleri irade sõfatõnõn naklî delillerindendir. 

Allah Teâlâ'nõn iki türlü iradesi vardõr: 

Tekvînî râde. Tekvînî (yapma, yaratma ile ilgili) irâde; bütün 
yaratõklarõ kapsamaktadõr. Bu irâde, hangi eye yönelik gerçekle irse, o ey 
derhal meydana gelir. "Biz bir eyin olmasõnõ istedi imiz zaman ona sözü-
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müz sadece "ol" dememizdir. Hemen oluverir" (en-Nahl 16/40) anlamõndaki 
âyette belirtilen irade bu çe it bir iradedir. 

Te rîî rade. Te rîî (yasama ile ilgili) iradeye dinî irade de denir. Yüce 
Allah'õn bir eyi sevmesi ve ondan ho nut olmasõ, onu emretmesi demektir. 
Allah'õn bu mânadaki bir irade ile bir eyi dilemi  olmasõ, o eyin meydana 
gelmesini gerekli kõlmaz. "Muhakkak ki Allah adaleti, iyili i ve akrabaya 

yardõm etmeyi emrediyor (irade ediyor)..." (en-Nahl 16/90) meâlindeki 
âyetteki irade bu çe it bir iradedir. Tekvînî irade hayra da erre de, iyili e de 
kötülü e de yönelik olarak gerçekle ti i halde te rîî irade, sadece hayra ve 
iyili e yönelik olarak gerçekle ir. Allah, hayrõ da erri de irade edip yaratõr. 
Ancak O’nun erre rõzâsõ yoktur, erri emretmez ve erden ho lanmaz. 

6. Kudret. “Gücü yetmek” demektir. Allah sonsuz bir güç ve kudret sahi-
bidir. Kudret sõfatõnõn zõddõ olan acizlik ve güç yetirememek (acz), Allah hak-
kõnda dü ünülemez. O'nun kudretinin yeti emeyece i hiçbir ey yoktur. Kâi-
natta her ey Allah'õn güç ve kudretiyle olmaktadõr. Yõldõzlar, galaksiler, bütün 
uzay, canlõ-cansõz tüm varlõklar Allah'õn kudretinin açõk delilidir. Kur'an'da 
Allah'õn kudreti ile ilgili olarak öyle buyurulur: "Allah gece ile gündüzü birbi-

rine çeviriyor. üphesiz bunda basiret sahipleri için mutlak bir ibret vardõr. 

Allah her canlõyõ sudan yarattõ. te bunlardan kimi karnõ üstünde sürünür, 

kimi iki aya õ üstünde yürür, kimi dört aya õ üstünde yürür. Allah diledi ini 

yaratõr. üphesiz Allah her eye kådirdir" (en-Nûr 24/44-45). 

7. Kelâm. “Söylemek ve konu mak” demektir. Allah bu sõfatõ ile 
peygamberlerine kitaplar indirmi , bazõ peygamberler ile de konu mu tur. 
Ezelî olan kelâm sõfatõnõn mahiyeti bizce bilinemez. Ses ve harflerden 
meydana gelmemi tir. Kelâmõn zõddõ olan konu mamak ve dilsizlik, Allah 
hakkõnda dü ünülemez. Allah kelâm sõfatõyla emreder, yasaklar ve haber 
verir. Bu sõfatla ilgili olarak Kur'an'da öyle buyurulur: "Mûsâ tayin etti imiz 

vakitte (Tûr'a) gelip de Rabbi onunla konu unca Rabbim, bana (kendini) 

göster, seni göreyim dedi..." (el-A‘râf 7/143), "De ki: Rabbimin sözlerini 

(yazmak) için bütün denizler mürekkep olsa ve bir o kadar daha ilâve getirsek 

dahi, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir" (el-Kehf 18/109). 

8. Tekvîn. “Yaratmak, yok olanõ yokluktan varlõ a çõkarmak” demektir. 
Yüce Allah yegâne yaratõcõdõr. O, ezelî ilmiyle bilip diledi i her eyi sonsuz 
güç ve kudretiyle yaratmõ tõr.  Yaratmak, rõzõk vermek, diriltmek, öldürmek, 
nimet vermek, azap etmek ve ekil vermek tekvîn sõfatõnõn sonuçlarõdõr. Bir 
âyette "Allah her eyin yaratõcõsõdõr. O, her eye vekildir" (ez-Zümer 39/62) 
buyurulmu tur. 
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B) MELEKLERE MAN 

a) Melek Kavramõ ve Meleklere man 

Sözlükte "haberci, elçi, güç ve kuvvet" anlamlarõna gelen melek, Allah'õn 
emriyle çe itli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nûrânî ve ruhanî 
varlõktõr. 

Kur'an'da meleklere imanõn farz oldu unu bildiren birçok âyet vardõr: 

"Peygamber Rabbi tarafõndan kendisine indirilene iman etti, müminler de. 

Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarõna, peygamberlerine iman ettiler..." (el-

Bakara 2/285). 

"...Asõl iyilik Allah'a, âhiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamber-

lere iman edenlerin iyi amelidir..." (el-Bakara 2/177). 

Meleklere inanmayan ki i, bu âyetlerin hükmünü inkâr etti i için kâfir 
olur. Ayrõca Cenâb-õ Hak, Kur'an'da meleklere dü man olanlarõ kâfir diye 
nitelemi  ve böyle kimselerin Allah dü manõ oldu unu vurgulamõ tõr (el-

Bakara 2/98). 

Meleklere inanmamak, dolaylõ olarak vahyi, peygamberi, peygamberin 
getirdi i kitabõ ve tebli  etti i dini de inkâr etmek anlamõna gelir. Çünkü dinî 
hükümler, peygamberlere melek aracõlõ õyla indirilmi tir. 

b) Meleklerin Mahiyeti 

Melekler duyu organlarõyla algõlanamayan, gözle görülmeyen, sürekli 
Allah'a kulluk eden, asla günah i lemeyen, nûrânî ve ruhanî varlõklardõr. Bu 
sebeple onlar hakkõndaki tek bilgi kayna õ âyetler ve sahih hadislerdir. 
Onun ötesinde bir ey söylemek mümkün de ildir. Meleklerin gözle görül-
mez, duyu organlarõyla algõlanamaz varlõklar olu u, inkâr edilmeleri için bir 
gerekçe olamaz. Gerek akla gerekse pozitif bilimlere dayanõlarak, meleklerin 
var veya yok olduklarõna dair kesin deliller ileri sürülemez. Çünkü melekler, 
gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerin ilgi alanõ dõ õnda kalan fizik 
ötesi varlõklardõr. artlanmamõ  insan aklõ da meleklerin varlõ õnõ imkânsõz 
de il, câiz ve mümkün görür. 

c) Meleklerin Özellikleri 

Melekleri di er varlõklardan ayõran birtakõm özellikler vardõr. Bunlarõ u 
ekilde sõralamak mümkündür: 
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1. Melekler nûrdan yaratõlmõ ; yemek, içmek, erkeklik, di ilik, uyumak, 
yorulmak, usanmak, gençlik, ihtiyarlõk gibi fiillerden ve özelliklerden arõnmõ  
nûrânî ve ruhanî varlõklardõr: "...O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet 

hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. Onlar, bõkõp usanmaksõzõn gece 

gündüz (Allah'õ) tesbih ederler" (el-Enbiyâ 21/19-20), "Onlar rahmânõn kullarõ 

olan melekleri di i kabul ettiler. Acaba meleklerin yaratõlõ larõnõ mõ görmü ler? 

Onlarõn bu ahitlikleri yazõlacak ve sorguya çekileceklerdir" (ez-Zuhruf 43/19); 
ayrõca bk. es-Sâffât 37/149; en-Necm 53/27-28). 

2. Melekler Allah'a isyan etmezler, Allah'õn emrinden çõkmazlar, asla 
günah i lemezler, hangi i  için yaratõlmõ  iseler o i i yaparlar. "Onlar, üstle-

rindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar" 
(en-Nahl 16/50; ayrõca bk. el-Enbiyâ 21/26-28; et-Tahrîm 66/6). 

3. Melekler, son derece süratli, güçlü ve kuvvetli varlõklardõr: "Gökleri ve 

yeri yaratan, melekleri iki er üçer ve dörder kanatlõ elçiler yapan Allah'a 

hamdolsun. O, yaratmada diledi i artõrmayõ yapar. üphesiz Allah her eye 

gücü yetendir" (el-Fâtõr 35/1). slâmî kaynaklarda meleklerin kanatlarõ ol-
du u bildirilmekle birlikte bu kanatlarõn mahiyeti konusunda bir ey söyle-
mek mümkün de ildir. Meleklerin nûrânî varlõklar oldu u göz önünde tutu-
lursa, bunlarõ ku  veya uçak kanatlarõ gibi maddî nitelemelere konu etmenin 
do ru olmayaca õ ortadadõr. Kanatlarõn mahiyetini ancak Allah ve melekleri 
gören peygamberler bilebilirler. Meleklerin kanatlarõ onlarõn sûretini, kanat-
larõnõn fazlalõ õ onlarõn güç ve sürat yönünden derecelerini, Allah katõndaki 
de erlerini gösterdi i eklinde anla õlabilir. 

4. Melekler Allah'õn emir ve izniyle çe itli ekil ve kõlõklara bürünebilir-
ler. Cebrâil (a.s) Hz. Peygamber'e ashaptan Dihye eklinde görünmü , bazan 
kimsenin tanõmadõ õ bir insan eklinde gelmi tir. Yine Cebrâil (a.s), Hz. 
Meryem'e bir insan eklinde görünmü  (Meryem 19/16-17), meleklerden bir 
grup, Hz. brâhim'e bir o lu olaca õ müjdesini getiren insanlar eklinde gel-
mi , o da onlarõ misafir zannederek kendilerine yemek hazõrlamõ , fakat 
yemediklerini görünce korkmu , sonra da melek olduklarõnõ anlamõ tõr (Hûd 

11/69-70). Bu âyetten meleklerin yiyip içmedikleri sonucu da çõkmaktadõr. 

5. Melekler gözle görünmezler. Onlarõn görünmeyi leri, yok olduklarõndan 
de il, insan gözünün onlarõ görebilecek kabiliyet ve kapasitede yaratõlmamõ  
olmasõndandõr. Melekler peygamberler tarafõndan aslî ekilleriyle görülmü ler-
dir. Asõl ekillerinden çõkõp bir ba ka maddî ekle, meselâ insan ekline girme-
leri durumunda di er insanlarca da görülmeleri mümkün olur. Cibrîl hadisi 
diye bilinen, iman, islâm ve ihsan kavramlarõnõn tanõmlarõnõn yapõldõ õ hadiste 
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belirtildi i gibi, Cebrâil ashap tarafõndan insan eklinde görülmü tür (bk. Buhâ-

rî, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15). 

6. Melekler gaybõ bilemezler. Çünkü gaybõ, ancak Allah bilir. E er Allah 
tarafõndan kendilerine gayba dair bir bilgi verilmi  ise, ancak o kadarõnõ 
bilebilirler. Kur'an'da ifade edildi ine göre Allah, Hz. Âdem'e varlõklarõn isim-
lerini ö retmi , sonra da isimlerin verildi i varlõklarõ meleklere göstererek, 
bunlarõn isimlerini haber vermelerini onlardan istemi , bunun üzerine me-
lekler "Seni tenzih ederiz. Senin bize ö retti inden ba ka bizim hiçbir bilgi-
miz yoktur. Çünkü her eyi hakkõyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan 
sensin" demi lerdir. Bunun üzerine de Cenâb-õ Hak Hz. Âdem'in, varlõklarõn 
isimlerini haber vermesini emretmi , o da söyleyiverince öyle seslenmi tir: 

"Size demedim mi ki, göklerin ve yerin gaybõnõ üphesiz ben bilirim. Neyi 

açõklarsanõz neyi de gizlemi seniz ben bilirim" (el-Bakara 2/31-33). 

d) Meleklerin Görevleri ve Çe itleri 

Âyet ve hadislerde sayõlarõ hakkõnda herhangi bir bilgi bulunmayan fa-
kat pek çok olduklarõ anla õlan meleklerin temel görevleri Allah'a kulluk ve 
O, neyi emrederse onu yerine getirmektir. Melekler görevleri açõsõndan u 
gruplarda incelenebilirler: 

Cebrâil, dört büyük melekten biridir. Allah tarafõndan vahiy getirmekle 
görevlidir. Cebrâil'e (a.s.) güvenilir ruh anlamõna gelen "er-Rûhu'l-emîn" de 
denilmi tir: "O (Kur'an'õ) korkutuculardan olasõn diye Rûhulemîn senin 

kalbine indirmi tir" (e - uarâ 26/193-194). Bir ba ka âyette de ona Rûhul-
kudüs adõ verilmi tir: "...Kur'an'õ Rabbinden hak olarak Rûhulkudüs indir-

mi tir" (en-Nahl 16/102). Cebrâil, meleklerin en üstünü ve en büyü ü, Al-
lah'a en yakõnõ oldu u için kendisine “meleklerin efendisi” anlamõnda seyyi-
dü'l-melâike denilmi tir. Mîkâîl, dört büyük melekten biri olup, kâinattaki 
tabii olaylarõ ve yaratõklarõn rõzõklarõnõ idare etmekle görevlidir. srâfîl, sûra 
üflemekle görevli melektir. srâfil, sûra iki kez üfleyecek, ilkinde kõyamet 
kopacak, ikincisinde ise tekrar dirili  meydana gelecektir. Azrâil ise, görevi 
ölüm sõrasõnda canlõlarõn ruhunu almak oldu u için "melekü'l-mevt" (ölüm 

mele i) adõyla anõlmõ tõr: "De ki: Size vekil kõlõnan ölüm mele i canõnõzõ 

alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz" (es-Secde 32/11). 

Kirâmen Kâtibîn, insanõn sa õnda ve solunda bulunan iki mele in adõ-
dõr. Sa daki melek iyi i  ve davranõ larõ, soldaki ise kötü i  ve davranõ larõ 
tesbit etmekle görevlidir. Hafaza melekleri adõ da verilen bu melekler kõya-
met günü hesap sõrasõnda yapõlan i lere ahitlik de edeceklerdir. Kur'an'da 
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bu melekler hakkõnda öyle buyurulmu tur: " ki melek (insanõn) sa õnda ve 

solunda oturarak yaptõklarõnõzõ yazmaktadõrlar. nsan hiçbir söz söylemez ki, 

yanõnda gözetleyen yazmaya hazõr bir melek bulunmasõn" (Kaf 50/17-18), 

" unu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, de erli yazõcõlar vardõr. Onlar yap-

makta olduklarõnõzõ bilirler" (el- nfitâr 82/10-12; ayrõca bk. ez-Zuhruf 43/80). 

Münker ve Nekir, ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. 
“Bilinmeyen, tanõnmayan, yadõrganan” anlamõndaki münker ve nekir, me-
zardaki ölüye, hiç görmedi i bir ekilde görünecekleri için bu ismi almõ lar-
dõr. Bu iki melek kabirde ölülere, "Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabõn 
ne?" diye sorular yöneltecekler, alacaklarõ cevaplara göre ölüye iyi veya 
kötü davranacaklardõr. 

Hamele-i Ar , ar õ ta õyan meleklerin adõdõr. Kur'an'da haklarõnda 
öyle buyurulur: "Ar õ yüklenen, bir de onun çevresinde bulunanlar (melek-

ler) Rablerini hamd ile tesbih ederler. O'na iman ederler..." (el-Mü'min 40/7; 

ayrõca bk. el-Hâkka 69/17). 

Mukarrebûn ve lliyyûn adõyla anõlan melekler, Allah'õ tesbih ve an-
makla görevli olup, Allah'a çok yakõn ve O'nun katõnda erefli mevkii bulu-
nan meleklerdir (en-Nisâ 4/172). Cennet ve cehennemdeki i leri yürütmekle 
görevli melekler de vardõr (bk. er-Ra‘d 13/23-24; et-Tahrîm 66/6; el-

Müddessir 74/29-31). 

Bunlardan ba ka, insanõn kalbine do ruyu ve gerçe i ilham etmekle 
(Tirmizî, “Tefsîr”, 3), namaz kõlanlarla birlikte Fâtiha sûresinin bitiminde 
"âmin" demekle (Buhârî, “Ezân”, 111, 112; “Da‘avât”, 63; Müslim, “Salât”, 

18), hergün sabah ve ikindi namazlarõnda müminlerle birlikte olmakla 
(Buhârî, “Mevâkýt”, 16; Müslim, “Mesâcid”, 37), Kur'an okurken yeryüzüne 
inmekle (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân, 15; Müslim, “Müsâfirîn”, 36), sokaklarõ ve 
yollarõ dola õp zikir, Kur'an ve ilim meclislerini arayõp bulmakla (Buhârî, 

“Da‘avât”, 66; Müslim, “Zikr”, 8), müminlere (Ahzâb 33/43) özellikle bilgin 
olan müminlere rahmet okumakla (Tirmizî, “ lim”, 19), sadece Allah'a hamd 
ve secde etmekle (A‘râf 7/206) görevli melekler de vardõr. 

e) nsanlarla Melekler Arasõndaki Üstünlük Derecesi 

Ehl-i Sünnet'e göre insanlar içinden seçilen peygamberler, meleklerin 
peygamberleri durumunda olan büyük meleklerden daha üstündür. Çünkü 
yüce Allah insan için "halife" tabirini kullanarak (el-Bakara 2/30) onu me-
lekler kar õsõnda yüceltmi , Hz. Âdem'e secde etmeleri için meleklere emret-
mi , e ya ve âlemi meleklere gösterip bunlarõn adlarõnõ sordu u zaman me-



96 LM HAL 

lekler cevap verememi , Hz. Âdem ise birer birer saymõ tõr (el-Bakara 2/31-

34). Ayrõca meleklerin Allah'a kulluklarõ ve hayõrlõ eyleri yapmalarõ, ira-
deye ba lõ olmayan hareketlerdir. Halbuki insan Allah'a kullu unu ve iyi 
i leri, kendisini do ru yoldan ayõracak pek çok engeli a arak yapar. Bütün 
bunlar insan cinsinin melek cinsinden üstün oldu unu gösterir. Meleklerin 
önde gelenleri, peygamber olmayan bütün insanlardan; takvâ sahibi mü-
minler, ehidler, salih amel i leyenler, dinde dosdo ru hareket edenler, di er 
meleklerden; di er melekler de insanlarõn kâfir, münafõk, mü rik, inancõ 
bozuk, amelsiz, ahlâksõz olanlarõndan daha üstündür. 

f) Cin ve eytan 

aa) Cin 

Sözlükte, "gizli ve örtülü varlõk, görülmeyen ey" anlamõna gelen cin, 
terim olarak duyu organlarõyla algõlanamayan, çe itli ekillere girebilen; 
ate ten yaratõlmõ , mânevî, ruhanî ve gizli varlõklara verilen bir addõr. 

Cin kelimesi geni  anlamõyla ele alõndõ õnda, insan kelimesinin kar õtõ 
olarak kullanõlõr ve herhangi bir kayõtla sõnõrlandõrõlmamõ sa, duyu organla-
rõndan gizlenmi  bütün mânevî varlõklarõ ifade eder. Dar anlamõyla ise cin 
kelimesi, ruhanî varlõklarõn bir kõsmõnõ belirtmek için kullanõlõr. Çünkü gözle 
görülmeyen ruhanî varlõklar: Hayõrlõ olan ve Allah'õn emrinden çõkmayan ve 
insana iyi eyler ilham eden melekler, insanõ aldatan ve erre yönelten ey-
tanlar, hem hayõrlõlarõ hem de erlileri bulunan cinler, olmak üzere üçe ay-
rõlmaktadõr. 

Cinler, duyu organlarõyla algõlanamayan varlõklar oldu u için, onlar 
hakkõndaki tek bilgi kayna õ vahiydir. Kur'ân-õ Kerîm ve sahih hadisler, 
cinlerden bahsetmekte, do ru dü ünebilen akõl da bunu imkânsõz görme-
mektedir. nsanlarõn cinleri göremeyi i, gözlerinin cinleri görecek yetenekte 
yaratõlmamõ  olmasõndandõr. 

Kur'an'a göre insan topraktan, cinler ise ate ten yaratõlmõ tõr: "Cinleri öz 

ate ten yarattõ" (er-Rahmân 55/15), "Andolsun biz insanõ, kuru kara çamur-

dan, ekillenmi  kara balçõktan yarattõk. Cinleri de daha önce, zehirli ate ten 

yarattõk" (el-Hicr 15/26-27). Sonuncu âyet cin türünün insan türünden önce 
yaratõldõ õnõ da göstermektedir. 

Kur'an'da cinlerden bahseden, yirmi sekiz âyetten olu an ve Cin sûresi 
diye bilinen bir sûre bulunmaktadõr. Bu sûrede de dile getirildi i gibi, cinler 
çe itli gruplara bölünmü lerdir. Cinlerin bir kõsmõ müslümandõr. Bir kõsmõ da 
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kâfirdir. Kâfir olanlarõ cinlerin ço unlu unu olu tururlar. Cinlerin mümin 
olanlarõ, müminlerle beraber cennette, kâfir olanlarõ da kâfirlerle beraber 
cehennemde kalacaklardõr. 

Cinler çe itli ekillere girebilecek ve insanlarõn yapamayaca õ bazõ i lerin üs-
tesinden gelebilecek yetenekte yaratõlmõ tõr. Hz. Süleyman Sebe melikesinin 
tahtõnõ getirtmek istedi inde cinlerden birinin, o henüz yerinden kalkmadan tahtõ 
getirebilece ini söylemesi (en-Neml 27/39) bunu göstermektedir. Cinin Hz. Sü-
leyman'la kar õlõklõ konu masõ, onlarõn gözle görülebilecek bir ekle girebilecek-
lerine i arettir. Allah cinleri Hz. Süleyman'õn emrine vermi , o da cinleri a õr ve 
me akkatli i lerde kullanmõ tõr. 

Cinlerin mutlak gayba dair bilgileri yoktur. Ancak hayat sürelerinin 
uzunlu u, ruhanî ve mânevî varlõklar olmalarõ, meleklerden haber çalmalarõ 
gibi sebeplerle, insanlarõn bilmedi i, geçmi e ve u ana ait bazõ olaylarõ bile-
bilirler. Ancak bu durum, cinlerin insandan daha üstün varlõklar oldu unu 
göstermez. Bir âyette, "Süleyman'õn ölümüne hükmetti imiz zaman, onun 

öldü ünü, ancak de ne ini yiyen bir a aç kurdu gösterdi. (Sonunda) yere 

yõkõlõnca anla õldõ ki cinler gaybõ bilselerdi, o küçük dü ürücü azap içinde 

kalmazlardõ" (Sebe’ 34/14) buyurularak, onlarõn gaybõ bilmedikleri açõk bir 
ekilde ortaya konulmu tur. 

Cinler de insanlar gibi iman ve ilâhî emirlere itaat etmekle yükümlüdür-
ler: "Ben cinleri ve insanlarõ ancak bana kulluk etsinler diye yarattõm" (ez-

Zâriyât 51/56). Cinler tõpkõ insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve ço alõrlar, 
erkeklik ve di ilikleri vardõr, do ar, büyür ve ölürler. Ancak cinlerin ömrü, 
insanlarõnkine göre epeyce uzundur. 

Bazõ durumlarda cinlerin insanlara zarar vermesi söz konusu olabilirse 
de, müslüman bir kimsenin cinlerden korkmamasõ ve Allah'õn izni olmadan, 
bir varlõ õn ba ka bir varlõ a zarar veremeyece ine gönülden inanmasõ gere-
kir. Di er varlõklardan gelebilecek zararlara kar õ Allah'a sõ õnmak gerekti i 
gibi cinlerden gelebilecek zararlar hususunda da aynõ tutum gösterilmelidir. 
Nitekim Hz. Peygamber'in de cinlerin insanlarõ etkilemesine kar õ Âyetü'l-
kürsî'yi, Felâk ve Nâs sûrelerini okudu u bilinmektedir (bk. Buhârî, “Vekâle”, 

10; “Fezâilü'l-Kur'ân”, 10; Tirmizî, “Tõb”, 16). Müslümanlar, cinlerden zarar 
gördüklerini sandõklarõ durumlarda Hz. Peygamber'den ö rendi i tedbirlerle 
yetinmeli, cahil cinci ve üfürükçülerin tuza õna dü mekten sakõnmalõdõrlar. 
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bb) eytan 

Gözle görülmeyen fakat varlõ õ kesin olan, azgõnlõk ve kötülükte çok ileri gi-
den, kibirli, âsi, insanlarõ saptõrmaya çalõ an cinlere eytan adõ verilir. 

Kur'ân-õ Kerîm'de ilk eytandan blîs diye söz edilir, blîs, azmõ  ve Rab-
binin buyru una isyan ederek sapõklõ a dü mü  cinlerdendir. "Hani biz me-

leklere Âdem'e secde edin demi tik. blîs hariç hepsi secde ettiler. O yüz çe-

virdi, büyüklük tasladõ ve kâfirlerden oldu" (el-Bakara 2/34) anlamõndaki 
âyet, onun melek oldu unu göstermez. Çünkü bu âyette, ifadenin ço un-
lu a göre düzenlenmesi kuralõna uygun bir üslûp kullanõlmõ tõr. "... blîs cin-

lerdendi; Rabbinin emrinden dõ arõ çõktõ..." (el-Kehf 18/50) âyetinden de 
açõkça anla õlaca õ gibi, aslõnda o bir cindir. Allah'a ibadet ederek derecesini 
yükseltmi , melekler arasõna karõ mõ , daha sonra da isyanõ yüzünden bu 
konumunu yitirmi tir. 

Melekler ve cinler gibi duyu organlarõyla algõlanamayan fakat varlõ õ 
Kur'ân-õ Kerîm ve sahih hadislerde kesin biçimde haber verilen eytan, 
ate ten yaratõlmõ tõr. Hz. Âdem'in çamurdan, kendisinin ise ate ten yaratõl-
dõ õ gerekçesiyle ondan üstün oldu unu iddia etmi , Âdem'e secde etmekten 
kaçõnmõ , Allah'õn lânetine u ramõ  ve O'nun huzurundan kovulmu tur. 
Daha sonra Hz. Âdem ve e i Havvâ'yõ yanõltarak, onlarõn cennetten çõkarõl-
malarõna sebep olmu tur. 

eytan ilk insandan beri bütün insanlara kötülükleri, küfür ve günahlarõ 
süsleyip güzel göstermi , insanlarõ hak yoldan uzakla tõrmak için elinden 
geleni yapmõ tõr. 

Allah'õn gösterdi i dosdo ru yoldan uzakla mak, yasaklarõ çi nemek, 
eytana imkân ve fõrsat vermek demektir. Sapõklõk ve azgõnlõkta devam 

edenler, eytanõn kendilerini çepeçevre ku atmasõna, kendilerinin de eyta-
nõn esiri olmalarõna sebep olurlar. Yüce Allah insanlarõ eytanõn dü manlõ-
õna, hile ve aldatmacalarõna kar õ uyarmõ tõr: "Çünkü eytan sizin dü ma-

nõnõzdõr. Siz de onu bir dü man sayõn. O, kendi taraftarlarõnõ ancak ate  eh-

linden olmaya ça õrõr" (el-Fâtõr 35/6). 

Dünyada insanlarõ hak ve hakikatten uzakla tõran eytan, âhirette de on-
larõ i ledikleri ile ba ba a bõrakacak, bu konuda kendisini suçlamamalarõnõ 
söyleyecektir. eytanlar, her peygambere dü man kõlõndõ õ gibi, her insanõ 
yoldan çõkarmaya çalõ acak ve kötü eyleri süslü gösterip, yasaklarõ 
çi nemeye te vik edecek bir eytanõn bulunaca õ da Hz. Peygamber tarafõndan 
bildirilmi tir (bk. Müslim, “Münâfikun", 11). 
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Yüce Allah, Kur'an okundu unda kovulmu  eytandan kendisine sõ õ-
nõlmasõnõ emrettikten sonra, Allah'a içtenlikle inanõp ibadet eden, yasakla-
rõnõ çi nemeyen kimseler üzerinde eytanõn hiçbir etki ve hâkimiyetinin 
olmayaca õnõ ifade etmi tir (bk. en-Nahl 16/98; el- srâ 17/65; el-A‘râf 7/21). 

Allah Teâlâ varlõklarõ, biri di erinden ayõrt edilebilsin ve aralarõndaki fark 
insanlarca kolaylõkla anla õlabilsin diye zõtlarõyla birlikte yarattõ õndan, ey-
tanõ da yaratõklarõn en temiz ve en ereflilerinden olan, hak ve hayrõ tavsiye 
eden meleklerin varlõ õna zõt ve alternatif olarak yaratmõ tõr. Çünkü belli 
fiillerin ibadet, hayõr, güzel ve iyi olu u, ancak zõtlarõnõn varlõ õ ile bilinebilir 
ki, insanlara er ve çirkin fiillerde yol gösteren de eytandõr. 

 

C) K TAPLARA MAN 

a) lâhî Kitap Kavramõ ve Kitaplara man 

Kitap, sözlükte "yazmak ve yazõlõ belge" anlamõna gelir. Terim olarak 
ise, Allah Teâlâ'nõn kullarõna yol göstermek ve aydõnlatmak üzere peygam-
berine vahyetti i sözlere ve bunun yazõya geçirilmi  ekline denilir. Ço ulu 
"kütüb"dür. Hõristiyan ve yahudilere ilâhî kitap olarak ncil ve Tevrat verildi-
inden onlara "Ehl-i kitap" denilmi tir. lâhî kitaplara Allah katõndan indiril-

mi  olmasõ sebebiyle "kütüb-i münzele" veya "semavî kitaplar" da denilir. 

Kitaplara iman, Allah tarafõndan bazõ peygamberlere kitaplar indirildi ine 
ve bu kitaplarõn içeri inin tümüyle do ru ve gerçek oldu una inanmak de-
mektir. Yüce Allah Hz. Peygamber'e, " te onun için sen (tevhide) davet et ve 

emrolundu un gibi dosdo ru ol. Onlarõn heveslerine uyma ve de ki: Ben Allah-

'õn indirdi i kitaba inandõm ve aranõzda adaleti gerçekle tirmekle 

emrolundum..." (e - ûrâ 42/15) diye hitap etmi , müminlere de "Ey iman 

edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdi i kitaba ve daha önce 

indirdi i kitaba iman ediniz. Kim Allah'õ, meleklerini, kitaplarõnõ, peygamberle-

rini ve kõyamet gününü inkâr ederse tam mânasõyla sapõtmõ tõr" (en-Nisâ 

4/136) buyurarak, kitaplara inanmanõn bir iman esasõ oldu unu belirtmi tir. 
slâm'da iman esaslarõ birbiriyle ba lantõlõ ve birbirinden ayrõlmaz oldu u için 

kitaplara iman di er esaslardan ayrõlmaz. Allah'a inanmak, bizi O'nun birer 
yol gösterici olan peygamberler gönderdi ini kabul etme sonucuna götürür. 
Peygamberlere iman da onlarõn Allah'tan getirip tebli  ettiklerini tasdik etmeyi 
gerektirir. Peygamberlerin tebli  ettikleri eyler de Allah'õn kitaplarõdõr. 
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Her ilâhî kitap bir peygamber aracõlõ õyla gönderilmi tir. Kendisine kitap 
indirilen peygamber de, ondaki emir ve yasaklarõn uygulanmasõnõ göstermi  
ve bunlarõn ya anabilir oldu unu ortaya koymu tur. 

lâhî kitaplar konusu Allah'õn kelâm sõfatõ ile ilgilidir, bu sõfatõn eseridir. 
Peygamberlerine vahiy yoluyla bildirildi i mesajõnõn ortaya çõkmõ  eklidir. 
Peygambere indirilen kitaplara ilâhî kitap denilmesinin sebebi, bu kitaplarõn 
Allah tarafõndan gönderilmesi, söz ve içerik olarak onlarda hiçbir be er kat-
kõsõnõn bulunmamasõdõr. 

Bizler bugün kitaplarõn u andaki ekillerine de il, Allah'tan gelen bo-
zulmamõ  ekillerine inanmakla yükümlüyüz. Çünkü ilâhî kitaplara inanma-
dõkça ki inin imanõ gerçekle emez. lâhî kitaplardan bir kõsmõ tamamen kay-
bolmu , bugün için elimizde ondan hiçbir ey kalmamõ tõr. Hz. brâhim'in 
sahifeleri böyledir. Tevrat, Zebur ve ncil ise zamanla insanlarõn iyi veya 
kötü niyetli müdahaleleri sonucu de i ikli e ve bozulmaya u ramõ tõr. Al-
lah'õn vahyetti i ekilde varlõ õnõ korumu , hiçbir bozulma ve de i ikli e 
u ramadan günümüze kadar gelmi  ve kõyamete kadar da bu özelli ini sür-
dürecek olan yegâne kitap Kur'ân-õ Kerîm'dir: "Kur'an'õ kesinlikle biz indir-

dik. Elbette onu yine biz koruyaca õz" (el-Hicr 15/9) âyetiyle Allah, insan-
lara Kur'an'õn ilâhî koruma altõnda bulundu unu ve kõyamete kadar de i ik-
li e u ramadan kalaca õnõ bildirmektedir. 

Kur'ân-õ Kerîm, kendinden önceki kitaplarõ tasdik etmi , fakat onlarõn 
koymu  oldu u bazõ hükümleri ortadan kaldõrarak yeni hükümler getirmi -
tir. Mümin olabilmek için, Hz. Peygamber'e ve ona indirilen Kur'an'a uy-
mayõ õsrarla vurgulamõ tõr (bk. Âl-i mrân 3/31; en-Nisâ 4/47; el-Mâide 5/15; 

el-En‘âm 6/153; el-A‘râf 7/3). Buna göre Ehl-i kitabõn mümin diye nitelene-
bilmesi ve kurtulu a eri ebilmesi için Hz. Peygamber'i ve Kur'an'õn hüküm-
lerini gönülden benimsemesi gerekmektedir. 

Peygamber göndermek ve kitap indirmek Allah için bir görev ve zorun-
luluk de ildir. Fakat insanlarõn peygamberlere ve kitaplara ihtiyacõ vardõr. 
Gerçi insan yaratõlõrken birtakõm yeteneklerle donatõlmõ tõr. Bu yetenekler 
sayesinde insan kendi gayretiyle kendisi, çevresi ve di er yaratõklar hakkõn-
da bazõ bilgiler edinebilir, birtakõm gerçekleri kavrayabilir. Fakat bütün bun-
lar sõnõrlõ ve kendi gücü oranõndadõr. nsanõn gücünü a an hususlarda, ye-
terli olmadõ õ konularda ilâhî yardõma, vahye ve kutsal kitaba olan ihtiyacõ 
ortadadõr. nsanõn bu ihtiyacõnõ en iyi bilen Allah, kuluna bir lutuf ve ikram 
olarak peygamberleri aracõlõ õyla kitaplar indirmi  ve yol göstermi tir. lâhî 
kitaplar indirildi i ümmet için Allah'õn hükümlerinin açõklandõ õ ilk kay-



AKA D 101 

naktõr. Dinin inanç esaslarõ, amelî ve ahlâkî hükümleri, farz ve haramlar 
kitap ile belirlenir. 

lâhî kitaplar do rudan Allah katõndan gelir. Bu bakõmdan hem söz hem 
de mâna açõsõndan Allah kelâmõdõr. lâhî kitaplarõn hedefi ise insanlõ õ sa-
põklõktan kurtarmak, hidayete, iyili e, aydõnlõ a çõkarmak ve sonunda iki 
dünyada mutlu kõlmaktõr. 

b) lâhî Kitaplar 

lâhî kitaplar Allah kelâmõ olmak bakõmõndan aralarõnda farklõlõk bulun-
mamasõna ra men, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin büyüklü üne göre, 
suhuf ve kitap olmak üzere ikiye ayrõlõrlar. 

aa) Suhuf 

Sahife kelimesinin ço ulu olan suhuf, dar bir çevrede, küçük topluluklara, 
ihtiyaçlarõna cevap verebilecek ekilde indirilen birkaç sayfadan olu mu  kü-
çük kitap ve risâlelere denilir. Kur'ân-õ Kerîm'de Hz. brâhim ve Mûsâ'ya indi-
rilen sayfalardan bahseden iki âyet vardõr (en-Necm 53/36-37; el-A‘lâ 87/14-

19). Bunun dõ õnda Kur'an'da ve mütevâtir hadislerde suhuf ile ilgili bir bilgi 
bulunmamaktadõr. Ebû Zer'den rivayet edilen bir zayõf hadise göre sayfalarõn 
sayõsõ 100 olup u peygamberlere indirilmi tir: Hz. Âdem'e 10 sayfa, Hz. ît'e 
50 sayfa, Hz. drîs'e 30 sayfa, Hz. brâhim'e 10 sayfa (bk. Süyûtî, ed-Dürrü'l-

mensûr, VIII, 489; Âlûsî, Rûhu'l-meânî, XV, 141-142). Bugün bu sayfalardan 
elimizde hiçbir ey yoktur. 

Suhufa göre daha hacimli ve kitap eklinde olan ve evrensel mesajlar içeren 
ilâhî kitaplar ise Tevrat, Zebur, ncil ve Kur'an olmak üzere dört tanedir. 

bb) Tevrat 

Tevrat brânîce bir kelime olup "kanun, eriat ve ö reti" anlamlarõna ge-
lir. Hz. Mûsâ'ya indirilmi tir. Tevrat'a Ahd-i Atîk ve Ahd-i Kadîm de (Eski 

Ahit) denilir. Tevrat'õn aslõnõn Allah kelâmõ ve peygamberine indirdi i kutsal 
bir kitabõ oldu una inanmak her müslümana farz olup, bunu inkâr etmek 
ki iyi küfre dü ürür. Çünkü Kur'ân-õ Kerîm'de Tevrat'õn Allah'õn kutsal ki-
taplarõndan biri oldu u açõklanmõ tõr: "Biz, içinde do ruya rehberlik ve nur 

oldu u halde Tevrat'õ indirdik..." (el-Mâide 5/44). 

Tevrat Hz. Mûsâ aracõlõ õyla srâilo ullarõ'na gönderilmi tir. Ancak onlar 
tarihte ya adõklarõ sürgün ve esirlik dönemlerinde Tevrat'õn Allah'tan gelen 
eklini koruyamamõ lardõr. Tevrat'õn asõl nüshasõ kaybolunca, yahudi din 
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bilginleri tarafõndan kaleme alõnan Tevrat nüshalarõ ortaya çõkmõ tõr. Bugün 
elde mevcut olan Tevrat tahrif edilmi , bütünüyle ilâhî kitap olma özelli ini 
yitirmi tir. 

cc) Zebur 

Kelime olarak “yazõlõ ey ve kitap” anlamõna gelen Zebur, Hz. Dâvûd'a 
indirilmi  olan ilâhî kitabõn adõdõr. Bu konuda Kur'an'da öyle buyurulur: 

"...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kõldõk. Dâvûd'a da 

Zebur'u verdik" (el- srâ 17/55). 

Zebur, ilâhî kitaplarõn en küçü ü olup, yeni dinî hükümler getirmemi tir. 
Bugün elde mevcut olan Zebur nüshalarõ, lirik söyleyi  ve ilâhîlerden, Al-
lah'a övgü ve hikmetli sözlerden ve birtakõm nasihatlardan meydana gel-
mi tir. Mezmûrlar adõyla Eski Ahid'de yer almaktadõr. 

dd) ncil 

ncil kelime olarak “müjde, tâlim ve ö retici” anlamõna gelir. Hz. Îsâ ara-
cõlõ õyla srâilo ullarõ'na indirilmi tir: "Kendinden önce gelen Tevrat'õ do ru-

layõcõ olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem o lu Îsâ'yõ arkalarõndan 

gönderdik. Ve ona, içinde do ruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki 

Tevrat'õ tasdik etmek, sakõnanlara bir hidayet ve ö üt olmak üzere ncil'i 

verdik" (el-Mâide 5/46). 

ncil'e, Allah'tan Hz. Îsâ'ya indirildi i ekliyle inanmak imanõn gerekle-
rindendir. Fakat bugün ncil'in orijinal metni de di er bozulmu  kitaplar gibi 
elde yoktur. Bozulmu  ve insanlar tarafõndan müdahaleye mâruz kalmõ  
ekli vardõr. ncil'e Ahd-i Cedîd de (Yeni Ahit) denilir. 

Bir müslümana önceki kutsal kitaplarda bulunan bir hususun haber veril-
mesi durumunda; e er bu husus, Kur'an ve sahih hadislerdeki bilgilere uy-
gunsa kabul edilir. Âyet ve hadislere aykõrõ ise reddedilir. Âyet ve hadislerde 
hiç bahsedilmiyor ve slâm'õn temel prensiplerine de zõt dü müyorsa Hz. Pey-
gamber'in u tavsiyesi do rultusunda hareket edilir: "Ehl-i kitabõ tasdik de 

etmeyin, tekzip de (yalanlamayõn). Biz Allah'a, bize indirilene, brâhim'e... 

indirilene inandõk deyin" (Buhârî, “Tefsîr”, sûre: 2/11; “ ‘tisâm”, 25). 

ee) Kur'an 

Allah tarafõndan gönderilen ilâhî kitaplarõn sonuncusu olan Kur'ân-õ Ke-
rîm, son peygamber Hz. Muhammed'e indirilmi tir. Sözlükte "toplamak, oku-
mak, bir araya getirmek" anlamõna gelen Kur'an terim olarak öyle tarif edilir: 
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"Hz. Peygamber'e indirilen, mushaflarda yazõlõ, Peygamberimiz'den bize 
kadar tevâtür yoluyla nakledilmi , okunmasõyla ibadet edilen, insanlõ õn 
benzerini getirmekten âciz kaldõ õ ilâhî kelâmdõr". Bu tarifte bazõ hususlar 
göze çarpmaktadõr: "Peygambere indirilen" derken Hz. Muhammed kaste-
dilmektedir. "Tevâtür yoluyla nakledilmi  olan" derken, her devirde yalan 
üzerine birle melerini aklõn imkânsõz gördü ü bir topluluk tarafõndan nakle-
dildi i ve nesilden nesile böyle geçti i için onun, Allah'a ait olu unun kesin-
li i ifade edilmektedir. "Okunmasõyla ibadet edilen" derken de, okumanõn 
ibadet oldu una, namaz ibadetinde vahyedilen metnin okunmasõ gerekti-
ine ve Kur'an tercümelerinin namazda okunmasõnõn câiz ve geçerli olmadõ-
õna i aret edilmektedir. 

1. Kur'an'õn Nüzûlü 

Kur'ân-õ Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracõlõ õyla ve 
vahiy yoluyla indirilmi tir. Kolayca ezberlenebilmesi, kõsa zamanda etrafa 
yayõlmasõ, mânasõnõn kolaylõkla anla õlmasõ, zihinlerde ve akõllarda derece 
derece bir geli me ve alõ tõrma sa lamasõ, inançlarõn ve de er yargõlarõnõn 
yava  yava  güçlenip kökle mesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indiril-
memi , yakla õk 23 senede, bölümler halinde indirilmi tir. Yüce Allah 
Kur'an'õn bir defada toptan indirilmeyi inin sebebini öyle açõklamaktadõr: 

" nkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli de il miydi? dediler. 

Biz onu senin kalbine iyice yerle tirmek için böyle yaptõk ve onu tane tane 

okuduk" (el-Furkan 25/32). 

Âyetler do rudan do ruya indi i gibi, ço unlukla meydana gelen bir 
olayõn hemen sonrasõnda olayõ çözümlemek ve sorulan sorularõ cevaplamak 
için inerdi ki, âyetin inmesine sebep olan olay veya soruya “sebeb-i nüzûl” 
(ini  sebebi) denilir. 

Kur'ân-õ Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayõnda, bir ba ka âyette 
mübarek bir gecede, bir di erinde de Kadir gecesinde inmeye ba ladõ õnõ 
haber vermektedir (bk. el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1). 
Kadir gecesinin ramazan ayõnda mübarek bir gece oldu u göz önünde tutu-
lursa, âyetler arasõnda bir çeli kinin de bulunmadõ õ anla õlacaktõr. 

2. Kur'an'õn Muhtevasõ 

nsanlarõ hem bu dünyada hem de âhirette mutlulu a kavu turmak için 
gönderilmi  bulunan Kur'ân-õ Kerîm ba lõca u konularõ kapsamaktadõr: 
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1. tikad. Ba ta Allah'a iman olmak üzere peygamberlere, meleklere, ki-
taplara, kazâ ve kadere, âhirete ait önemli konular ve inançla ilgili çe itli 
meseleler, Kur'an'õn kapsadõ õ konularõn ba õnda gelir. 

2. badetler. Kur'an'da müslümanlarõn yapmakla yükümlü bulunduklarõ 
namaz, oruç, hac, zekât vb. ibadetlere dair âyetler vardõr. 

3. Muâmelât. Kur'an bir toplumun devamõnõ sa layan ve toplum fertleri-
nin aralarõndaki ili kileri düzenleyen birtakõm hükümleri kapsar. Kur'an'da 
alõ veri , emanet, ba õ , vasiyet, miras, aile hayatõ, nikâh ve bo anma gibi 
ki iyi ve toplumu ilgilendiren konulara dair açõklamalar ve hükümler vardõr. 

4. Ukubat. slâm toplumunun mutlulu a eri ebilmesi, bu toplum fertleri-
nin, slâm'õn koydu u kurallara aynen uymasõyla mümkün olur. Toplumun 
düzenini bozan, insan haklarõnõ ve yasaklarõ çi neyen kimseler cezayõ hak 
edecekleri için Kur'an bunlarla ilgili hükümleri de kapsamaktadõr. 

5. Ahlâk. Kur'an, ki ilerin dünya ve âhiret mutlulu unun sa lamasõna 
yardõmcõ olmak üzere, ana babaya hürmet, insanlarla iyi geçinme, iyili i 
emretme, kötülükten sakõndõrma, adalet, do ruluk, alçak gönüllülük, mer-
hamet, sevgi... gibi ahlâkî hükümleri de kapsamõna almaktadõr. 

6. Nasihat ve Tavsiyeler. nsanlara emir ve yasaklar konusunda duyarlõ 
olmalarõnõ, nefislerine esir dü memelerini, dünyayõ âhirete tercih etmemele-
rini, dünyada imtihana çekildiklerini hatõrlatan, çe itli tehlikelerden koruyan 
nasihat ve tavsiyeler de Kur'an'õn içerdi i konular arasõndadõr. 

7. Va‘d ve Vaîd. Allah'õn emirlerine boyun e ip yasaklarõndan kaçõnan-
larõn cennetle mükâfatlandõrõlacaklarõna, buyruklarõnõ terkedip yasaklarõnõ 
çi neyenlerin cehennemle cezalandõrõlacaklarõna dair Kur'an'da pek çok âyet 
bulunmaktadõr. 

8. lmî Gerçekler. Kur'an, insanlõ a gerekli olan ilmî gerçeklerin ve tabiat 
kanunlarõnõn ilham kayna õnõ te kil eden âyetleri de kapsamaktadõr. Kur'an, 
bu ilmî gerçeklerden bir pozitif bilim kitabõ gibi bahsetmek yerine insanlarõ, 
âlemin yaratõcõsõnõn kudret ve büyüklü ünü dü ünmeye, Allah'õn nimetlerini 
anarak O'nu yüceltmeye te vik eder. 

9. Kõssalar. Kur'ân-õ Kerîm önceki ümmetlerle, peygamberlerin hayatõn-
dan da söz eder. Ancak bunlarõ bir tarih kitabõ gibi de il, insanlarõn ibret 
alacaklarõ bir üslûp ile anlatõr. 

10. Dualar. nsan yapaca õ i lerde sürekli Allah'õn yardõmõna muhtaç ol-
du u için Kur'an'da çe itli dualar da yer almõ tõr. 
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3. Kur'an'õn Mûcize Olu u 

Kur'an, üslûbu ve içeri i bakõmõndan akõllara durgunluk veren, hayrette 
bõrakan büyük ve ebedî bir mûcizedir. Di er peygamberlerin mûcizeleri, 
dönemleri geçince bitti i, onlarõ yalnõz o dönemde ya ayanlar gördü ü 
halde, Kur'an mûcizesi kõyamete kadar sürecektir. 

Kur'ân-õ Kerîm hem söz hem de mâna yönünden mûcizedir ve e sizdir. 
Onun söz yönünden mûcize olu u, Arap edebiyatõnõn en üst noktada oldu u 
bir dönemde inmesine ra men, Araplar'a kendisinin bir benzerini getirmeleri 
için meydan okumu  olmasõ, onlarõ bu konuda âciz bõrakmasõdõr: 

"De ki: Andolsun, bu Kur'an'õn bir benzerini ortaya koymak üzere insan-

lar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini 

ortaya getiremezler" (el- srâ 17/88). 

"E er kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir üpheye dü üyorsanõz, 

haydi onun benzeri bir sûre getirin. E er iddianõzda do ru iseniz Allah'tan 

ba ka ahitlerinizi (yardõmcõlarõnõzõ) ça õrõn. Bunu yapamazsanõz –ki elbette 

yapamayacaksõnõz– yakõtõ, insan ve ta  olan cehennem ate inden sakõnõn..." 
(el-Bakara 2/23-24; ayrõca bk. Hûd 11/13; et-Tûr 52/33-34). 

Kur'ân-õ Kerîm mâna yönüyle de mûcizedir. Hz. Muhammed'in okuma 
yazma bilmeyen bir kimse iken, Allah'tan aldõ õ vahiy ile insanlara bildirdi i 
Kur'an, en yüksek gerçekleri de kapsamaktadõr. ster pozitif ister sosyal bi-
limler alanõnda, insanlõ õn asõrlar sonra ula tõ õ gerçekler, asõrlar önce 
Kur'an tarafõndan haber verilmi , hiçbir bulu , onun getirdiklerinin aksini 
ortaya koyamamõ tõr. Aksine bilimsel geli meler, Kur'an'õn anla õlmasõnõ 
kolayla tõrmõ tõr. 

4. Kur'an'õ Di er Kutsal Kitaplardan Ayõran Özellikler 

Hz. Peygamber'e Cebrâil aracõlõ õyla Arapça olarak indirilen ve bize ka-
dar tevâtür yoluyla gelen Kur'an'õ di er kutsal kitaplardan ayõran ve e siz 
kõlan özelliklerin ba lõcalarõ unlardõr: 

1. O, Peygamberimiz’e di er kutsal kitaplarda oldu u gibi toptan de il, 
zamanõn ve olaylarõn akõ õna göre âyetler ve sûreler halinde indirilmi tir. 

2. Kur'an, en son kutsal kitaptõr ve ondan sonra ba ka bir ilâhî kitap 
gelmeyecektir. Getirdi i hükümler ve bunlarõn geçerlili i kõyamete kadar 
sürecektir. 
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3. Kur'an, bize kadar hiç bozulmaya ve de i tirilmeye u ramadan gel-
mi , kõyamete kadar da öyle kalacaktõr. 

4. O, Hz. Muhammed'in peygamber oldu unu gösteren mûcizelerin en 
büyü ü ve sürekli olanõdõr. 

5. Kur'an'õn kapsadõ õ yüce gerçekler kõyamete kadar bütün insanlarõn 
ve ça larõn ihtiyacõnõ kar õlayacak de erdedir. Bilimin ve aklõn, ondaki ger-
çeklerde çeli ki bulaca õ bir zamanõn gelmesi dü ünülemez. 

6. Kur'an'õn bir ba ka üstünlü ü kolayca ezberlenebilmesidir. Bu özellik 
tarihte hiçbir kitaba nasip olmamõ tõr. 

7. Kur'an, aynõ zamanda ba ka din mensuplarõ arasõndaki ihtilâflarõ çö-
züme kavu turacak bir özelli e sahiptir. 

 

D) PEYGAMBERLERE MAN 

a) Peygamber Kavramõ ve Peygamberlere man 

Peygamber, Farsça'da “haber ta õyan ve elçi” anlamlarõna gelir. Dinî te-
rim olarak, “Allah'õn kullarõ arasõndan seçti i ve vahiyle ereflendirerek emir 
ve yasaklarõnõ insanlara ula tõrmak üzere görevlendirdi i elçi”ye peygam-
ber denir. Arapça'da, peygamber kelimesinin kar õlõ õ olarak, gönderilmi  ve 
elçi demek olan resul ve mürsel kelimesi kullanõlõr. Terim olarak resul ve 
mürsel, yeni bir kitap ve yeni bir eriatla insanlara gönderilen peygambere 
denilir. Ço ullarõ "rüsul" ve "mürselûn"dür. Nebî de Allah'õn emir ve yasakla-
rõnõ insanlara haber veren, fakat yeni bir kitap ve yeni bir eriatla gönderil-
meyip, önceki bir peygamberin kitap ve eriatõnõ ümmetine bildirmeye gö-
revli olan peygamberdir. Ço ulu "enbiyâ"dõr. Risâlet ve nübüvvet kelimeleri 
masdar olup, peygamberlik anlamõna gelmektedir. 

Peygamberlere iman, imanõn altõ esasõndan biridir. Peygamberlere iman 
demek, insanlara do ru yolu göstermek için, Allah tarafõndan seçkin kimsele-
rin gönderildi ine, bu kimselerin Allah'tan getirdi i bütün bilgilerin gerçek ve 
do ru oldu una inanmak demektir. Yüce Allah her müslümana, aralarõnda 
herhangi bir ayõrõm yapmadan bütün peygamberlere inanmayõ farz kõlmõ tõr: 

"Peygamber de kendisine Rabbi tarafõndan indirilene iman etti, müminler de. 

Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarõna, peygamberlerine iman ettiler. Allah'õn 

peygamberlerinden hiçbiri arasõnda ayõrõm yapmayõz..." (el-Bakara 2/285). Bu 
sebeple peygamberlerin bir kõsmõna inanõp, di erlerini tasdik etmemek küfür 
sayõlmõ tõr: "Allah'õ ve peygamberlerini inkâr edenler ve Allah ile peygamberle-
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rini birbirinden ayõrmak isteyip bir kõsmõna iman ederiz, ama bir kõsmõna 

inanmayõz diyenler ve bunlar arasõnda bir yol tutmak isteyenler yok mu? te 

gerçekten kâfirler bunlardõr..." (en-Nisâ 4/150-151). 

Kur'an'da da belirtildi i gibi yüce Allah, asõrlar boyunca peygamberler 
göndermi , insanlarõ onlar aracõlõ õyla gerçe i benimseyip ya amaya ça õr-
mõ tõr. Kendilerine peygamber gelmemi  hiçbir topluluk ve ümmet bulunma-
dõ õ Kur'an'da öyle dile getirilmektedir: "(Geçmi ) her ümmet içinde mut-

laka bir uyarõcõ peygamber bulunagelmi tir" (el-Fâtõr 35/24), "Allah'a andol-

sun ki biz senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermi izdir..." (en-

Nahl 16/63; ayrõca bk. Yûnus 10/47). 

Peygamberlik, Allah vergisidir. Çalõ ma, ibadet ve taatla elde edilemez. 
Allah, peygamberlik yükünü ta õyabilecekleri ve lâyõk olanlarõ bilir ve diledi-
ini peygamber olarak seçer: "Bu, Allah'õn lutfudur. Onu diledi ine verir..." 

(el-Cum‘a 62/4). Bu seçimde mal, mülk, an, öhret ve makam etkili de il-
dir. 

Her konuda oldu u gibi peygamberlik konusunda da orta yolu gözeten 
slâm, onlarõ ilâh mertebesine çõkartmamõ , Allah'õn elçisi ve kulu saymõ tõr. 
Biz peygamberlerin vahiyle ereflendirilmi  ve di er insanlarda bulunmayan 
niteliklere sahip, seçkin ki iler olduklarõnõ kabul ederiz. Fakat onlarõn hiçbiri-
sinde Tanrõlõk özelli i olmadõ õna, Allah'õn müsaadesi dõ õnda fayda sa lama 
ve zararõ giderme güçlerinin bulunmadõ õna, Allah'õn bildirdikleri dõ õnda 
gaybõ bilmediklerine inanõrõz (bk. el-Mâide 5/72-73, 75; el-A‘râf 7/188; et-

Tevbe 9/30). 

Peygamberler sadece dini tebli le yetinmemi ler, dinî esaslarõ açõklamõ -
lar, sonra ümmetlerine ö retmi ler, onlarõ e itip kötülüklerden arõndõrmõ lar-
dõr. Bu i leri yaparken davalarõndan tâviz vermemi ler, bu u urda pek çok 
eza ve sõkõntõya gö üs germi lerdir. 

Kur'ân-õ Kerîm'de de bildirildi i gibi, peygamberlik Hz. Muhammed ile 
son bulmu tur: "Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babasõ de ildir. 

Fakat o, Allah'õn resulü ve peygamberlerin sonuncusudur..." (el-Ahzâb 

33/40). Artõk ondan sonra peygamber gelmeyecektir. Onun getirdi i mesaj 
da kõyamete kadar sürecektir. Hz. Muhammed'den sonra yeni bir peygam-
ber gelece i, onun da yeni bir kitap getirece i konusunda ortaya atõlan id-
dialar, Kur'an'õn bu apaçõk hükmünü, Hz. Muhammed'in “hâtemü'n-
nebiyyîn” (peygamberlerin sonuncusu) oldu u inancõnõ inkârdan ba ka bir 
ey de ildir. 
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b) Peygambere Olan htiyaç ve Peygamber Gönderilmesindeki 
Hikmet 

nsanlarõn gerçek birer yol gösterici olan peygamberlere ihtiyacõ vardõr. 
Her ne kadar insan yaratõlõrken akõl, bilinç, idrak, seçme imkânõ gibi birta-
kõm yeteneklerle donatõlmõ  ve bu yetenekler sayesinde kendisi, çevresi ve 
di er yaratõklar hakkõnda bazõ bilgiler edinmi  olsa da bütün bunlar sõnõrlõ ve 
kendi gücü oranõndadõr. nsanõn gücünü a an konularda ve yeterli olamadõ õ 
hususlarda yahut da gücü dahilinde olup da dõ  çevrenin olumsuz etkisiyle 
gerçe e ula amadõ õ hususlarda elinden tutulmasõ ve yolunun aydõnlatõlmasõ 
gerekmektedir. te yarattõ õ insanõn bu yönünü en iyi bilen yüce Allah, 
hikmetinin, lutuf ve yardõmõnõn bir sonucu olarak insanlara peygamberler 
göndermi tir. Bunun dõ õnda insanlarõn peygamberlere ihtiyaç duymalarõnõn 
sebepleri arasõnda unlarõ söylemek mümkündür: 

1. nsanlar kendi akõllarõyla Allah'õn varlõ õnõ, birli ini anlayabilirlerse 
de, bunun ötesinde O'na ait birtakõm yüce sõfatlarõ tamamen anlayamazlar. 
Allah'a nasõl ibadet edilece ini, âhiretle ilgili durumlarõ dosdo ru bilemezler. 
En kõsa ve pürüzsüz bir yoldan giderek dünya ve âhiret mutlulu una ka-
vu mak, fikir ve ahlâk yönüyle yükselmek, ancak peygamberlerin ö retti i 
buyruklarõ yerine getirmekle mümkün olabilir. te yüce Allah, insanlarõn bu 
ihtiyacõnõ gidermek için peygamberler göndermi tir. 

2. E er peygamber gönderilmemi  olsa insanlar, gerçek, iyi, do ru ve 
güzeli bulmada, faydalõ ve zararlõyõ ayõrt etmede zorlanacaklar, bunun için 
çok zaman harcayacaklar, ço u zaman da bu konuda duygularõnõn, gele-
neklerinin, geçici arzu ve isteklerinin baskõsõ altõnda kalacaklar, gerçek 
do ru ile pratik yararõ birbirine karõ tõracaklar, isabetli karar veremeyecek-
lerdir. te bu ve benzeri sebeplerle Allah rahmetinin bir sonucu olarak pey-
gamberler göndermi tir: "Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik" 
(el-Enbiya 21/107). 

3. nsanõn belli i lerle sorumlu ve yükümlü tutulabilmesi ve bundan dolayõ 
onlara sevap ve ceza verilebilmesi için bilgilendirilmesine, bunun için de pey-
gamber gönderilmesine ihtiyaç vardõr. Böylelikle âhirette insanlarõn "bilmiyor-
duk, peygamber gönderilmedi" diye Allah'a kar õ mazeret ileri sürmelerinin 
pe inen önüne geçilmi  olmaktadõr: "Biz müjdeleyici ve sakõndõrõcõ olarak pey-

gamberler gönderdik ki artõk peygamberlerden sonra insanlarõn, Allah'a kar õ 

bir bahaneleri olmasõn..." (en-Nisâ 4/165). 
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4. Peygamberler sanat, ticaret, ziraat ve çe itli meslekleri topluma ö -
retmek suretiyle medeniyete, kültüre ve toplumsal geli meye katkõda bu-
lunmu lardõr. Ümmetlerini hem bu dünyada hem de âhirette mutlu kõlmaya 
çaba göstermi lerdir. 

c) Peygamberlerin Sõfatlarõ 

Peygamberlerin sõfatlarõ deyince onlarda bulunmasõ câiz olan sõfatlarla ge-
rekli (vâcip) ve zorunlu olan sõfatlar anla õlõr. Kur'ân-õ Kerîm'in pek çok ye-
rinde vurgulandõ õ gibi peygamberler de insandõr. Onlar da di er insanlar gibi 
oturup kalkar, yiyip içerler, gezerler, evlenip çoluk çocuk sahibi olurlar, has-
talanõr ve ölürler; bu gibi özelliklere, peygamberler hakkõnda dü ünülmesi câiz 
özellikler denir. lâhî emir ve yasaklarla yükümlülük konusunda peygamberler 
de di er insanlar gibidirler. Fakat onlar her hareketleriyle Allah'õn insanlar için 
seçti i kullarõ ve elçileri, insanlarõn kendilerine bakarak davranõ larõna 
çekidüzen verdikleri birer örnek olduklarõnõn bilinci içindedirler. Bu sebeple 
fakirken, sõkõntõdayken bile Allah'a ükrederler. Haset etmek, içi dõ õna 
uymamak gibi kötü huylardan hiçbiri onlarda bulunmaz. 

Her peygamberde insan olmanõn da ötesinde birtakõm sõfatlarõn bulun-
masõ gerekli ve zorunludur. Bunlara vâcip sõfatlar denir. Bu sõfatlar unlar-
dõr: 

1. Sõdk. “Do ru olmak” demektir. Her peygamber do ru sözlü ve dürüst 
bir insandõr. Onlar asla yalan söylemezler. E er söyleyecek olsalardõ kendi-
lerine inanan halkõn güven duygusunu kaybederlerdi. O zaman da peygam-
ber göndermekteki gaye ve hikmet gerçekle memi  olurdu. Sõdkõn zõddõ olan 
yalan söylemek (kizb), peygamberler hakkõnda dü ünülemez. Bütün pey-
gamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememi lerdir. 

2. Emanet. “Güvenilir olmak” demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve 
güvenilir ki ilerdir. Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda bir âyette 
öyle buyurulur: "Bir peygamber için emanete hõyanet yara maz..." (Âl-i 

mrân 3/161). Emanet sõfatõnõn zõddõ olan hõyanet, onlar hakkõnda dü ünül-
mesi imkânsõz olan bir sõfattõr. 

3. smet. ”Günah i lememek, günahtan korunmu  olmak” demektir. 
Peygamberler hayatlarõnõn hiçbir döneminde irk ve küfür sayõlan bir günahõ 
i lemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah i lememi -
lerdir. nsan olmalarõ sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakõm ufak 
tefek hatalarõ bulunabilir. Ancak onlarõn bu hatasõ yüce Allah'õn kendilerini 
uyarmasõyla derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip küçük hatalarõna "zelle" 
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denilir. smetin kar õtõ olan mâsiyetten (günah i lemek) Allah onlarõ koru-
mu tur. Peygamberler örnek ve önder ki iler olduklarõ için, konumlarõnõ 
zedeleyecek davranõ lardan da uzaktõrlar. 

4. Fetânet. “Peygamberlerin akõllõ, zeki ve uyanõk olmalarõ” demektir. 
Bunun zõddõ olan ahmaklõk peygamberlikle ba da maz. Peygamberler zeki 
ve akõllõ olmasalardõ hitap ettikleri ki ileri ikna edemezler, toplumsal dönü-
ümü sa layamazlardõ. 

5. Tebli . “Peygamberlerin Allah'tan aldõklarõ buyruklarõ ve yasaklarõ üm-
metlerine eksiksiz iletmeleri” demektir. Tebli in kar õtõ olan gizlemek (kitmân) 
peygamberler hakkõnda dü ünülemez. "Ey peygamber, Rabbinden sana indiri-

leni tebli  et. E er yapmazsan Allah'õn elçili ini tebli  etmemi  olursun" (el-Mâide 

5/67) meâlindeki âyet, bu sõfattan söz etmektedir. 

d) Kur'an'da Adõ Geçen Peygamberler 

lk peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar 
pek çok peygamber gelip geçmi tir. Gönderilen peygamberlerin sayõsõ konu-
sunda Kuran'da herhangi bir bilgi bulunmamaktadõr. Bir hadiste peygam-
berlerin sayõsõnõn 124.000 oldu u, bunlardan 315'ini resullerin te kil etti i 
haber verilmektedir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 266). Fakat bir âyette 

"Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kõssala-

rõnõ anlattõ õmõz kimseler de var. Sana kõssalarõnõ bildirmedi imiz kimseler de 

var..." (el-Mü'min 40/78) buyurulmasõ göz önünde bulundurulursa peygam-
berlerin sayõsõ ile ilgili bir rakam belirlemeksizin "Hz. Âdem'den Hz. Mu-
hammed'e kadar gönderilmi  olan peygamberlerin hepsine inandõm, hep-
sinin hak ve gerçek olduklarõnõ kabul ettim" demek daha uygundur. 

Kur'an'da adõ geçen peygamberler unlardõr: Âdem, drîs, Nûh, Hûd, Sâ-
lih, Lût, brâhim, smâil, shâk, Ya‘kub, Yûsuf, uayb, Hârûn, Mûsâ, Dâvûd, 
Süleymân, Eyyûb, Zülkifl, Yûnus, lyâs, Elyesa‘, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ, 
Muhammed. 

Bunlardan ba ka Kur'an'da üç isim daha zikredilmi tir. Fakat onlarõn 
peygamber mi, velî mi olduklarõ konusunda fikir ayrõlõ õ vardõr. Bunlar Üze-
yir, Lokmân ve Zülkarneyn'dir. 

e) Peygamberlik Dereceleri 

slâm inancõna göre bütün peygamberler, peygamber olmak açõsõndan 
e ittirler. Allah, her müslümana aralarõnda herhangi bir ayõrõm yapmadan 
bütün peygamberlere inanmayõ farz kõlmõ tõr. Hal böyle olmakla birlikte, 
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onlarõn peygamberliklerini tasdik ettikten sonra aralarõnda derece farklõlõ õ-
nõn bulunabilece i de kabul edilir. Bu konuda Kur'an'da öyle buyrulur: " te 

bu peygamberlerden bir kõsmõnõ di erlerinden üstün kõldõk. Allah onlardan 

bir kõsmõ ile konu mu , bazõlarõnõ da derecelerle yükseltmi tir..." (el-Bakara 

2/253). Âyetteki "Allah'õn derecelerle yükseltti i ki i"den kasõt, peygamberi-
miz Hz. Muhammed'dir. Onun di er peygamberler arasõnda üstün ve e siz 
bir yeri vardõr. Çünkü; 

1. Hz. Peygamber yaratõlmõ larõn en üstünü ve en hayõrlõsõ, Allah'õn en 
sevgili kuludur. Bir âyette "Siz, insanlarõn iyili i için ortaya çõkarõlmõ  en 

hayõrlõ ümmetsiniz..." (Âl-i mrân 3/110) buyurulmu tur. Bir ümmetin en 
hayõrlõ ümmet olmasõ, o ümmetin uydu u peygamberinin de en üstün varlõk 
olmasõnõ gerektirir. 

2. Onun peygamberli i bütün insanlõ õ kapsamõna alõr. Halbuki öteki 
peygamberler belli topluluklar için gönderilmi lerdir. Bir âyette öyle buyu-
rulur: "Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarõcõ olarak gönder-

dik..." (Sebe’ 34/28). 

3. Önceki peygamberlerin peygamberli i belli bir zaman dilimini içine 
alõrken, onun peygamberli i kõyamete kadar sürecektir. O, son peygamber-
dir; ondan ba ka peygamber gelmeyecektir. 

4. O son peygamber olunca, onun getirdi i dinin de en son ve en mü-
kemmel din olmasõ tabiidir. slâmiyet önceki dinlerin hükümlerini kaldõrmõ tõr. 
Kõyamete kadar en son ve en mükemmel din olarak devam edecektir. Bir 
âyette öyle buyrulur: "Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki ni-

metimi tamamladõm ve sizin için din olarak slâm'õ be endim..." (el-Mâide 5/3). 

Hz. Peygamber'den sonra derece itibariyle Hz. Nûh, brâhim, Mûsâ ve 
Îsâ'nõn içinde yer aldõ õ ülü'l-azm peygamberler, daha sonra resuller, daha 
sonra da di er nebiler gelir. 

Ülü'l-azm peygamberler, aldõklarõ a õr görev ve yüklendikleri sorumluluk 
kar õsõnda herhangi bir yõlgõnlõk göstermeden dini insanlara tebli  görevini 
yerine getiren, bütün zorluklara gö üs germede azim ve sebat gösteren pey-
gamberler demektir. Ülü'l-azm peygamberlerin isminin geçti i bir âyette 
öyle buyurulur: "O, dini ayakta tutun, onda ayrõlõ a dü meyin diye dinden 

Nûh'a tavsiye etti ini, sana vahyeyledi imizi, brâhim'e, Mûsâ'ya ve Îsâ'ya 

tavsiye etti imizi Allah size de din kõldõ..." (e - ûrâ 42/13; ayrõca bk. el-Ahzâb 

33/7). 
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f) Peygamberlik ve Vahiy 

Peygamberlik ve vahiy birbirinden ayrõlmayan iki kavramdõr. Allah'tan 
vahiy almayan peygamber dü ünülemez. Yüce Allah, emir, yasak, hüküm 
ve haberlerini peygamberine vahyetmek suretiyle yarattõ õ insanlara diledi-
ini bildirir. 

Sözlükte "gizli konu ma, gönderme, emir, i aret, ilham" gibi anlamlara 
gelen vahiy, Allah Teâlâ'nõn diledi i eyleri peygamberlerine, mahiyeti bizce 
tam bilinemeyen bir yolla bildirmesi, Allah'la elçisi arasõnda bir çe it gizli ve 
süratli haberle me, Allah'õn elçisinin kalbine indirdi i ey demektir. Vahiy bir 
haldir, bir ya ayõ tõr. Nasõllõ õnõ ve niteli ini ancak onu ya ayan peygamber 
bilir. O, Allah'la peygamberi arasõnda bir sõrdõr. Ancak vahyin geli  ekilleri ve 
peygamberde meydana getirdi i etkiler ashap vasõtasõyla bilinmektedir. 

Vahiy ile, kalpte beliren bilgi demek olan ilham arasõnda fark vardõr. Va-
hiy peygambere gelir, Allah tarafõndan korunur ve gözetim altõnda peygam-
bere ula õr. Peygamber vahyi alõrken bilinci yerindedir. lham ise korunmu  
de ildir, yanõlma payõ vardõr ve bilinç dõ õ olarak Allah'õn sevgili kullarõnõn 
kalbinde beliriverir. 

Vahyin nasõl bir olay oldu unun ve mahiyetinin insanlarca bilinemeyi i 
ve algõlanamayõ õ, vahiy olgusunu inkâr etmeyi gerektirmez. Çünkü bugün 
pozitif bilimlerin özellikle parapsikolojinin ilgilendi i metapsi ik olaylar, var-
lõ õ kabul edilen fakat net ve bilimsel olarak açõklanamayan olaylardõr. 

Yüce Allah bir âyette vahiy ile ilgili olarak öyle buyurmu tur: "Allah, 

bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasõndan konu ur. Yahut bir 

elçi gönderip, izniyle diledi ini vahyeder..." (e - ûrâ 42/51). 

Hz. Peygamber'e vahiy u ekillerde gelmi tir: 

1. Do ru rüyalar. Peygamberimiz’in gördü ü rüyalar, daha sonra gerçek 
hayatta aynen meydana gelirdi. 

2. Peygamberimiz uyanõkken, Cebrâil tarafõndan vahyin onun kalbine 
bõrakõlmasõdõr. u âyet bu çe it bir vahiyden söz etmektedir: "Onu, uyaran-

lardan olasõn diye, Cebrâil, apaçõk Arapça'yla senin kalbine indirmi tir" (e -

uarâ 26/193-195). 

3. Cebrâil'in insan ekline girerek getirdi i vahiy, vahyin en kolay ekli-
dir. Cibrîl hadisi diye me hur olmu  hadis bu yolla gelmi tir. 



AKA D 113 

4. Cebrâil, görünmeden çõngõrak sesine benzer bir ses halinde vahyin gelme-
sidir. Bu çe it vahiy, Hz. Peygamber tarafõndan vahyin en a õr ekli olarak nite-
lenmi tir. Kendisinde tehdit ve korkutma olan âyetler bu çe it vahiyle gelmi tir. 
Bu çe it vahiy gelirken, Hz. Peygamber son derece heyecanlanõr, titrer, çok so-
uk günlerde dahi terlerdi (Buhârî, “Bed’ü'l-vahy”, 2). 

5. Cebrâil'in Hz. Peygamber'e uyku halinde getirdi i vahiydir. Bu tür 
vahiyle alõnan söz Kur'an de ildir. 

6. Cebrâil'in kendi aslî ekliyle getirdi i vahiydir. Bu ekliyle vahiy iki 
defa gerçekle mi tir. Birincisi peygamberli inin ilk günü Hira'da iken, ikin-
cisi de mi‘racda meydana gelmi tir: "Andolsun ki, onu bir di er defa da 

sidretü'l-müntehânõn yanõnda gördü" (en-Necm 53/13-14). 

7. Vahyi, Hz. Peygamber'in do rudan Allah'tan almasõ veya perde arka-
sõndan Allah'la konu masõ eklinde gerçekle en vahiydir. Mi‘racda gerçek-
le mi tir. 

g) Peygamberli in spatõ 

Bir peygamberin peygamberli ini ispat, ancak hiç üphe ta õmayan ke-
sin bir delille mümkün olabilir. Bu kesin delil de, ya onun gösterdi i mûci-
zeyi duyu organõyla gözlemek, yahut kesin bilgi ifade eden mütevâtir bir 
haberle o mûcizeden haberdar olmaktõr. Günümüzde bu deliller ancak Hz. 
Peygamber için geçerlidir. Hz. Peygamber'in ise ba ta Kur'an mûcizesi ol-
mak üzere pek çok mûcizesi bize tevâtür yoluyla ula mõ tõr. 

aa) Mûcize 

Sözlükte "insanõ âciz bõrakan, kar õ konulmaz, ola an üstü, garip ve tu-
haf ey" anlamlarõna gelen mûcize, terim olarak "yüce Allah'õn, peygamber-
lik iddiasõnda bulunan peygamberini do rulamak ve desteklemek için yarat-
tõ õ, insanlarõn benzerini getirmekten âciz kaldõ õ ola anüstü olay" diye 
tanõmlanõr. Tabiat kanunlarõnõn geçerlili ini ve etkilerini kõsa ve geçici bir 
süre durduran mûcizenin mahiyeti, pozitif bilimlerle açõklanamaz. Aksi 
halde bu mûcize olmaktan çõkar ve ola an bir ey olurdu. O halde mûcize, 
peygamber olan ki inin, akõllarõn alamayaca õ bir olayõ Allah'õn kudreti ile 
göstermeyi ba armasõdõr. Kur'an'da mûcize terimi yerine âyet, beyyine ve 
burhan kavramlarõ kullanõlõr. 
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Bir olayõn mûcize sayõlabilmesi için u özellikleri ta õmasõ gerekir: 

a) Mûcize gerçekte Allah'õn fiilidir. "Peygamberin mûcizesi" denilmesi, 
mûcizenin onun aracõlõ õyla olmasõ ve onun do rulu unu göstermesi sebe-
biyledir. 

b) Mûcize peygamberlerde meydana gelir. Peygamber olmayan birinin 
gösterdi i ola an üstülü e mûcize denilemez. 

c) Mûcize tabiat kanunlarõna aykõrõ bir olaydõr. 

d) Mûcize, peygamberlik iddiasõyla birlikte bulunur. Peygamberlik iddia-
sõndan önce veya sonra olmaz. 

e) Mûcize, peygamberin iste ine uygun olur. "Da õ yerinden kaldõraca-
õm" diyen birisinin denizi yarmasõ mûcize sayõlmaz. 

Kur'ân-õ Kerîm'de bazõ mûcizelerden söz edilir. Bunlarõn en me hurlarõ 
unlardõr: 

a) Hz. brâhim, Bâbil Hükümdarõ Nemrud tarafõndan ate e atõlmõ  ve 
ate  Allah'õn "Ey Ate , brâhim'e kar õ serin ve zararsõz ol" emrine uyarak 
onu yakmamõ tõr (el-Enbiyâ 21/58-69). 

b) Hz. Sâlih'in, Semûd kavminin iste i üzerine bir deve getirmesi, 
Semûd kavminin azarak deveyi kesmesi, buna kar õlõk yüce Allah'õn müthi  
bir deprem ile onlarõ yok etmesi (e - uarâ 26/141-158). 

c) Hz. Ya‘kub'un o lu Yûsuf'un gömle ini kör olan gözüne sürmesi so-
nucu gözlerinin açõlmasõ (Yûsuf 12/92-96). 

d) Hz. Mûsâ'nõn elindeki asânõn yõlan haline gelmesi (Tâhâ 20/17-21); 
elini koynuna sokup çõkardõ õnda elinin eksiksiz ve bembeyaz olmasõ (Tâhâ 

20/22; en-Neml 27/12; el-Kasas 28/32); asâsõnõn Firavun'un huzurundaki 
sihirbazlarõn ip ve sopalarõnõ yutuvermesi (Tâhâ 20/65-70); asâsõnõ denize 
vurunca denizin yarõlõp, srâilo ullarõ'nõn açõlan yoldan geçmesi, Firavun ve 
ordusu geçece i sõrada denizin tekrar kapanõp onlarõ bo masõ (e - uarâ 

26/61-66). 

e) Hz. Süleyman'õn bir ku la konu masõ (en-Neml 27/20-28); karõncanõn 
sözünü anlamasõ (en-Neml 27/18-19). 

f) Hz. Îsâ'nõn Allah'õn izniyle çamurdan ku  yapõp, onu üfledi i zaman 
canlõ bir ku  olup uçmasõ, ölüleri diriltmesi, anadan do ma körü ve alaca 
hastalõ õna yakalanmõ  kimseyi iyile tirmesi (el-Mâide 5/110), havârilerin 
iste i üzerine gökten bir sofra indirmesi (el-Mâide 5/114-115). 
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bb) Di er Ola an Üstü Haller 

Di er ola an üstü haller, ola an üstü olmak açõsõndan mûcizeye benzerse 
de aralarõnda büyük fark vardõr. Mûcize peygamberlik görevini üstlenmi  bir 
peygamberde meydana gelir. Mûcizede peygamberin meydan okumasõ da 
vardõr. Mûcize dõ õndaki ola an üstülükler, peygamber olmayan ki ilerde gö-
rülür. Bu tip olaylarda meydan okuma da söz konusu de ildir. Ayrõca mûcize 
taklit edilemezken, di er ola an üstülükler taklit edilebilir. Mûcize dõ õnda 
kalan di er ola an üstü durumlar unlardõr: 

a) rhâs. Peygamber olacak ahsõn, henüz peygamber olmadan önce 
gösterdi i ola an üstü durumlardõr. Hz. Îsâ'nõn be ikte iken konu masõ gibi 
(el-Mâide 5/110-115). 

b) Keramet. Peygamberine gönülden ba lõ olan ve ona titizlikle uyan 
velî kullarõn gösterdikleri ola an üstü hallerdir. 

c) Meûnet. Yüce Allah'õn velî olmayan bir müslüman kulunu, darda 
kaldõ õ veya sõkõntõya dü tü ü zaman, ola an üstü bir ekilde bu darlõk ve 
sõkõntõdan kurtarmasõdõr. 

d) stidrac. Kâfir ve günahkâr ki ilerden arzu ve isteklerine uygun 
olarak meydana gelen ola an üstü olaydõr. 

e) hanet. Kâfir ve günahkâr ki ilerden, arzu ve isteklerine aykõrõ olarak 
meydana gelen olaydõr. Meselâ, peygamberlik taslayan inkârcõlardan 
Müseylime, tek gözü kör olan bir adama, iyi olsun diye dua etmi , bunun 
üzerine adamõn öbür gözü de kör olmu tur. 

h) Hz. Muhammed'in Peygamberli inin spatõ 

Hz. Peygamber'in, peygamberli ini ispat eden mûcizeler genellikle üç 
ba lõk altõnda incelenir. 

aa) Mânevî (aklî) Mûcize Olan Kur'an Mûcizesi 

Kur'an her ça daki akõl sahibi insana hitap eden, akõllara durgunluk vere-
cek derecede büyük ve ebedî bir mûcizedir. Di er peygamberlerin mûcizeleri 
dönemleri geçince bitti i, onlarõ yalnõz o dönemde ya ayanlar gözledi i halde, 
Kur'an mûcizesi kõyamete kadar sürecek bir mûcizedir. Hz. Peygamber bir 
hadislerinde "Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarõndaki insan-

larõn inandõklarõ bir mûcize verilmi  olmasõn. Bana mûcize olarak verilen ise, 

ancak Allah'õn bana vahyetti idir" buyurmu tur (Buhârî, “ ‘tisâm”, 1). 

Kur'ân-õ Kerîm, hem söz hem de anlam yönünden mûcizedir. O, Arap edebi-
yatõnõn zirvede oldu u bir dönemde inmi , Araplar'a kendisinin bir benzerini 
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getirmeleri için meydan okumu , üslûbu, a õrtõcõ nazmõ (ifadesi, lafzõ), fesahat ve 
belâgatõyla onlarõ âciz bõrakmõ tõr. Ümmî olan Peygamber'in, Allah'tan aldõ õ 
vahiy ile insanlara bildirdi i Kur'an, en yüksek gerçekleri kapsamaktadõr. Bilim 
ve tekni in sonradan ula tõ õ gerçekleri Kur'an asõrlarca önceden haber vermi , 
hiçbir bulu  ve bilimsel geli me, onun içeri i ile ters dü memi tir. 

bb) Hissî Mûcizeler 

Hz. Peygamber'in ya adõ õ dönemdeki insanlara gösterdi i, duyu or-
ganlarõyla algõlanabilen ola an üstü olaylara hissî mûcize denilir. Hz. Pey-
gamber'in hissî mûcizelerinin bir kõsmõ kendi ahsõ ile ilgilidir. Ashaptan, Hz. 
Muhammed'in bedenî ve ruhî özellikleri, üstün ahlâkõ ve örnek davranõ larõ 
ile ilgili olarak nakledilen rivayetler, bunlarõ de erlendiren ilim adamlarõ ve 
bilge ki iler nezdinde, böyle yüce niteliklerin ondan önce ve sonra hiçbir 
kimsede toplanmadõ õ yönünde kesin bir ortak kanaat olu turmu tur. Nite-
kim bir yahudi iken Müslümanlõ õ kabul eden Abdullah b. Selâm, Hz. Pey-
gamber'le ilk kar õla tõ õnda: "Bu yüz asla bir yalancõ yüzü olamaz" demek-
ten kendini alamamõ tõr. Hz. Peygamber ömrü boyunca bu üstün nitelikleri 
kendisinde korumu , inanmayanlar a õrõ dü manlõklarõna ra men onda 
ele tirebilecekleri bir yön bulamamõ lardõr. Bu da onun peygamberlik iddia-
sõnõ destekleyen çok güçlü bir delil kabul edilmi tir. Çünkü yüce Allah'õn, pey-
gamber olmadõ õ halde peygamberli ini ileri süren bir kimsenin ahsõnda 
bunca üstünlükleri ve erdemi toplamasõ, ona 23 yõl müsaade etmesi, sonra 
da tebli  etti i dini, di er dinlere üstün kõlõp dü manlarõna galip getirmesi ve 
ölümünden sonra eserlerini kõyamete kadar ya atmasõ aklen imkânsõzdõr. 
Ayrõca, Hz. Peygamber'in slâm ça rõsõnõ ilk kez, kitap sahibi olmayan ve 
hikmetten anlamayan bir kavme yöneltmesi, onlara kitabõ ve hikmeti açõk-
lamasõ, dinî ve hukukî hükümleri ö retmesi (el-Bakara 2/151) ve onlarõn 
ahlâkõnõ mükemmelle tirmesi de onun ki ili i ile ilgili hissî mûcizeleri ara-
sõnda sayõlmõ tõr. 

Hz. Peygamber'in hissî mûcizelerinin bir kõsmõ da ahsõnõn (bedeni ve ki-

ili i) dõ õnda meydana gelmi tir. Bu tip mûcizelerinin en me hurlarõ unlar-
dõr: 

a) Bir gecenin çok kõsa bir anõnda Mescid-i Harâm'dan, Mescid-i 
Aksâ'ya gitmesi ile ba layan isrâ ve mi‘rac mûcizesi (el- srâ 17/1). 

b) Ayõn iki parçaya ayrõlmasõ (Buhârî, “Menâkõb”, 27; Müslim, “Münâfikun", 

8). 

c) Ta õn Hz. Peygamber'le konu masõ (Müslim, “Fezâil”, 2). 
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d) lk zamanlar yanõnda hutbe okudu u hurma kütü ünün, minber ya-
põldõktan sonra, Hz. Peygamber'in minbere çõkõ õnda inlemeye ba lamasõ, 
bunun üzerine Hz. Peygamber'in ona yakla arak ok ar gibi elini gezdirmesi 
ve kütü ün susmasõ (Buhârî, “Menâkõb”, 25). 

e) Hayber fethinde bir yahudi kadõnõn, Hz. Peygamber'i öldürmek ama-
cõyla, ona kõzartõlmõ  zehirli koyun eti sunmasõ üzerine, kendisinin zehirli 
oldu unu koyunun haber vermesi (Buhârî, “Tõb”, 55; Müslim, “Selâm”, 18; 

Ebû Dâvûd, “Dõyât”, 6). 

cc) Haber eklindeki Mûcizeler 

Bu tür bir mûcize, Hz. Peygamber'in herhangi bir e itim ve ö retimden 
geçmedi i halde geçmi  ve gelece e dair vermi  oldu u haberleri ifade eder. 
Haberî mûcizeler arasõnda unlar sayõlabilir: 

a) Hz. Peygamber önceki ümmetlerin tarihini okumadõ õ halde, yahudi 
ve hõristiyan bilginlerinin, geçmi  peygamberler ve eski ümmetler hakkõn-
daki çe itli sorularõnõ vahiyle cevaplandõrmõ tõr. 

b) Bedir Sava õ gününde, dü man ordusundan kimlerin nerede öldürüle-
ceklerini önceden haber vermi  ve dedi i gibi çõkmõ tõr (Müslim, “Cennet”, 17). 

c) Kur'an'daki "Yakõnda o (mü rik) toplulu u bozulacak ve onlar arkala-

rõnõ dönüp kaçacaklardõr" (el-Kamer 54/45) âyeti Mekke'de inmi , âyetin 
haber verdi i husus, Bedir Sava õ’nda gerçekle mi tir. 

d) Yine Kur'ân-õ Kerîm'deki "Kur'an'õ sana farz kõlan Allah, elbette seni 

dönülecek yere (Mekke'ye) döndürecektir..." (el-Kasas 28/85) âyetinde ha-
ber verilen husus Mekke fethiyle gerçekle mi tir. 

e) Peygamberimiz bir hadislerinde "Yeryüzü önümde dürülmü  ve onun 

do usu ile batõsõ bana gösterilmi tir. Ümmetimin hâkimiyeti, bana dürülüp 

gösterildi i yerlere kadar ula acaktõr" (Ebû Dâvud, “Fiten”, 1) buyurmu tur. 
Gerçekte de öyle olmu , slâm'õn sesi, dünyanõn her tarafõna ula mõ tõr. 

 

E) ÂH RETE MAN 

a) Âhiret Günü ve Âhirete man 

Âhiret, sözlükte "son, sonra olan ve son gün" anlamlarõna gelir. 

Terim olarak âhiret, srâfil'in (a.s.) Allah'õn emriyle, kõyametin kopmasõ 
için sûra ilk defa üflemesiyle ba layacak olan ebedî hayata denilir. srâfil 
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(a.s.) sûra ikinci defa üfleyince insanlar diriltilip hesaba çekilecek, sonra 
dünyadaki iman ve amellerine göre ceza ve mükâfat görecek, cennetlikler 
cennete, cehennemlikler cehenneme girecek ve orada kalacaklardõr. 

Âhirete iman, iman esaslarõndan olup genellikle Kur'an'da "el-yevmü'l-
âhir" (son gün) eklinde, Allah'a imanla yan yana zikredilmi tir. Bu da 
âhiret inancõnõn iman esaslarõ arasõnda çok önemli oldu unu göstermektedir. 
Allah'a ve O'nun birer yol gösterici olarak peygamberler gönderdi ine inan-
mak, insanlarõn sorumlu oldu una inanmayõ da gerekli kõlar. nsandaki so-
rumluluk duygusu da ki iyi, yaptõklarõnõn kar õlõ õnõ görece i âhiret haya-
tõna inanmaya götürür. 

Âhirete inanmayan kimse Kur'an âyetlerini inkâr etti i için kâfir olur: 

"...Kim Allah'õ, meleklerini, kitaplarõnõ, peygamberlerini ve âhiret gününü 

inkâr ederse o tam mânasõyla sapõtmõ tõr" (en-Nisâ 4/136) meâlindeki âyet 
bunu açõkça belirtmektedir. 

Kur'ân-õ Kerîm'in pek çok âyetinde dünya hayatõnõn geçici, âhiretin ise 
ebedî oldu u, insanlarõn dünyanõn geçici zevklerine ve aldatmacalarõna 
kanmamalarõ, daha hayõrlõ ve kalõcõ olan âhiret mutlulu unu yakalamalarõ 
gerekti i vurgulanmaktadõr. Bununla birlikte Kur'an, dünya hayatõnõn da 
ihmal edilmemesi gerekti ini, çünkü âhiretin dünyada kazanõlaca õnõ, 
âhirette mutlu olmanõn, dünyadaki ya ayõ a ba lõ bulundu unu ifade et-
mektedir: "Fakat siz (ey insanlar) âhiret daha hayõrlõ ve daha devamlõ ol-

du u halde dünya hayatõnõ tercih ediyorsunuz" (el-A‘lâ 87/16-17), "... üp-

hesiz bu dünya hayatõ geçici bir e lencedir. Ama âhiret, gerçekten kalõnacak 

bir yurttur" (el-Mü'min 40/39), "Allah'õn sana verdi inden (O'nun yolunda 

harcayarak) âhiret yurdunu da iste; ama dünyadan da nasibini unutma..." 
(el-Kasas 28/77). 

Kur'an'da âhiret ve âhiret hayatõ ile ilgili verilmi  olan pek çok isim var-
dõr. Bu isimlerden bazõlarõ unlardõr: el-yevmü'l-âhir (son gün, âhiret günü), 
yevmü'l-ba‘s (dirili  günü), yevmü'l-kõyâme (kõyamet günü), yevmü'd-dîn 
(ceza ve mükâfat günü), yevmü'l-hisâb (hesap günü), yevmü't-telâk (ka-

vu ma günü), yevmü'l-hasre (hasret ve pi manlõk günü). 

Peygamber Efendimiz'in de âhiret ve halleri ile ilgili pek çok hadisi var-
dõr. Özellikle kõyamet alâmetleri, kabir hayatõ, mah er, hesap, mîzan, sõrat, 
efaat, cennet ve cehennemle ilgili çok sayõda hadis bulunmaktadõr. 
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b) Âhiretin Varlõ õnõn spatõ 

Âhiret hayatõnõn mahiyeti ve âhiretteki durumlar, duyular ötesi ve gayba 
ait konular oldu u için, gözlem ve deneye dayanan pozitif bilimlerle ve akõlla 
açõklanamaz. Bu konuda tek bilgi kayna õ vahiydir. Kur'an'da ve sahih ha-
dislerde ne haber verilmi se onunla yetinilir. Bunun ötesinde aklî bir yoruma 
gidilemez. Çünkü âhiretteki durumlar dünyadakine benzemez. Aralarõnda isim 
benzerli inden ba ka bir benzerlik yoktur. Meselâ " srâfil sûra üfürecek, in-
sanlarõn amelleri tartõlacak, herkesin defteri ortaya çõkacak" denildi i zaman, 
hatõra dünyada bilinen bir alet, bir terazi, kâ õttan yapõlmõ  bir defter gelme-
melidir. Bunlarõn gerçek eklini ve iç yüzünü ancak Allah bilir. Onlarõn varlõ-
õna inanõlmalõ, mahiyetleri konusunda ise yorum yapõlmamalõdõr. 

slâm dini ve kutsal kitabõ, âhiret inancõna büyük önem vermi tir. Bu 
sebeple Kur'an'da, hem Mekkî hem de Medenî sûrelerde, 100’den fazla te-
rim veya deyim kullanõlarak, âhiret inancõ peki tirilmi tir. Kur'an'da âhiret 
gününden bahsetmeyen hemen hiçbir sûre yoktur. Kur'an, âhiret fikrini, 
insanõn dü ünce ve kalbine bazan apaçõk delillerle, bazan da örnekler 
vermek suretiyle yerle tirmeyi amaçlamõ tõr. Âhiret hayatõndan söz eden 
çok sayõdaki mânasõ apaçõk âyetler ile sahih hadisler âhiretin varlõ õnõ ispat 
eden, bu konuda üpheye asla yer vermeyen naklî delillerdir. 

Sa lõklõ dü ünebilen insan; aklõ, kendisinde bulunan adalet, sorumluluk, 
ebedîlik ve sonsuzluk duygusu ile, insanõn ba õ bo  ve amaçsõz yaratõlmadõ õ 
fikrinden hareketle, âhiret hayatõnõn varlõ õnõ tabii bir ekilde kabul eder. Çe-
itli Kur'an âyetleri bu hususlara açõklõk getirmektedir: 

1. nsandaki adalet duygusu, âhirete inanmayõ zorunlu kõlar. Biz, yüce 
Allah'õn mutlak ve sonsuz adaletine, inanõrõz. Bilindi i gibi bu dünyada herkes 
i ledi i suçun cezasõnõ tam anlamõyla çekmemekte, birtakõm haksõzlõklar mey-
dana gelmektedir. Âhirette ise durum böyle olmayacak, hiçbir ey gizli kalma-
yacak, hak yerini bulacak, Allah mutlak adaleti ile kötüleri cezalandõracak, 
iyileri de mükâfatlandõracaktõr. u âyet iyilerle kötüleri bir tutmanõn ilâhî ada-
lete uymayaca õnõ ortaya koymaktadõr: "Yoksa kötülük i leyenler ölümlerinde 

ve sa lõklarõnda kendilerini, inanõp iyi ameller i leyen kimseler ile bir mi tuta-

ca õmõzõ sandõlar? Ne kötü hüküm veriyorlar? Allah gökleri ve yeri yerli yerin-

ce yaratmõ tõr. Böylece herkes kazancõna göre kar õlõk görür. Onlara haksõzlõk 
edilmez" (el-Câsiye 45/21-22). yi ile kötünün, zalim ile mazlumun hesaplarõ-
nõn görülece i o gün Kur'an'da "din günü, ceza ve mükâfat günü" diye nite-
lendirilmi , bu terimin geçti i Fâtiha sûresi be  vakit namazõn her rek‘atõnda 
okunarak, âhiret inancõ ve adalet duygusu sürekli canlõ tutulmu tur. 



120 LM HAL 

2. nsandaki sorumluluk duygusu da âhirette inanmayõ zorunlu kõlar. 
Yüce Allah insanõ, iyi ile kötüyü, do ru ile yanlõ õ, hayõr ile erri ayõrt eden 
ve seçen bir varlõk olarak yaratmõ , bu seçiminden dolayõ da sorumlu tut-
mu tur. nsanõn belli davranõ larõndan sorumlu olmasõ bu sorumlulu unun 
kar õlõ õnõ görece i bir hayatõ ve yurdu gerekli kõlmaktadõr. Bir âyette öyle 
buyurulur: "Gö ü, yeri ve ikisi arasõndaki eyleri biz bo  yere yaratmadõk. 

Bu, inkâr edenlerin zannõdõr. Vay o inkâr edenlerin ate teki haline! Yoksa biz, 

iman edip de iyi i ler yapanlarõ, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi 

tutaca õz? Veya (Allah'tan) korkanlarõ yoldan çõkanlar gibi mi sayaca õz" 
(Sâd 38/27-28). 

3. nsandaki sonsuzluk ve ebedîlik duygusu, âhirete inanmayõ gerekli kõ-
lar. nsanlõk tarihi ile ilgili olarak, de i ik alanlarda yapõlan incelemeler, in-
sanda bir ebedîlik ve sonsuzluk duygusunun varlõ õnõ göstermi tir. Vatanõndan 
ayrõ kalmõ  fakat yurduna dönmek isteyen bir garip yolcu oldu u duygusu, 
insanda onu ebedî hayat inancõna hazõr tutan, yaratõlõ tan bir özelliktir. Bu-
nunla birlikte, dünya hayatõna a õrõ tutkunluklarõ yüzünden, âhiret inancõna 
kar õ çõkan ve bütün varlõk gayelerini geçici dünya ya antõsõna hapseden in-
sanlar da olagelmi tir. Kur'an "Hayat ancak bu dünyada ya adõ õmõzdõr, ölürüz 
ve ya arõz. Bizi tüketip bitiren ancak ve ancak zamandõr" diyenlerin, gerçek bir 
bilgiye dayanmadõklarõnõ ifade ederek, inkârcõlarõ ve âhireti yalanlayanlarõ 
mahkûm etmi  (el-Mü'minûn 23/33-37), bu konudaki ölümsüz gerçe i öyle 
hatõrlatmõ tõr: "De ki: Allah sizi diriltir, sonra öldürür. Sonra sizi üphe götür-

meyen kõyamet gününde bir araya toplar. Fakat insanlarõn ço u bilmezler. 

Göklerin ve yerin mülkü Allah'õndõr. Kõyametin kopaca õ gün var ya, i te o 

gün bâtõla sapanlar hüsrana u rayacaklardõr" (el-Câsiye 45/26-27). 

4. nsanõn ba õ bo  ve amaçsõz yaratõlmayõ õ da âhirete inanmayõ gerekti-
rir. Kur'an'da da ifade edildi i gibi insan bo  yere ve amaçsõz yaratõlmamõ tõr. 
O, yaratõlõ  gayesini gerçekle tirmek, yeryüzünde halife olmak, ancak kulluk 
etmek için yaratõlmõ tõr. Öyleyse o bu görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 
Getirirse âhirette kar õlõ õnõ da görecektir. Bir âyette öyle buyurulur: "Sizi 

sadece bo  yere yarattõ õmõzõ ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeye-

ce inizi mi sandõnõz? Mutlak hâkim ve hak olan Allah çok yücedir. O'ndan 

ba ka Tanrõ yoktur. O, yüce Ar 'õn sahibidir" (el-Mü'minûn 23/115-116). 

c) Âhiret Hayatõnõn Devreleri 

nsanõn ölümüyle âhiret hayatõ ba lar. Bu durumda âhiret, kabir (berzah) 
hayatõ, kõyamet, ba‘s (yeniden dirilme), ha ir ve mah er, defterlerin da õtõlmasõ, 
hesap, mîzan, sõrat, efaat, cennet ve cehennem gibi devreleri kapsamaktadõr. 
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aa) Kabir Hayatõ (Berzah) 

Ölümle ba layõp yeniden dirilmeye kadar devam edecek hayata kabir 
hayatõ denilir. Kabir hayatõ "berzah" diye de anõlmõ tõr. Bir hadiste "Kabir, 

âhiret duraklarõnõn ilkidir. Bir kimse e er o duraktan kurtulursa sonraki du-

raklarõ daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacak-

tõr" (Tirmizî, “Zühd”, 5; bn Mâce, “Zühd”, 32) buyurularak ölümle âhiret 
hayatõnõn ba ladõ õ ifade edilmi tir. 

Her insan ister ölerek topra a gömülsün, ister bo ularak denizde kalsõn 
veya yanarak külü havaya karõ sõn, mutlaka kabir hayatõnõ geçirecek ve kõ-
yamet günü diriltilecektir. Genellikle insanlar ölünce kabre konuldu undan bu 
gibi durumlarda da kabir hayatõ ifadesi kullanõlmaktadõr. 

nsan öldükten sonra kabre konulunca Münker ve Nekir adõnda iki me-
lek kendisine gelerek “Rabb'in kimdir?”, “Peygamberin kimdir?” “Dinin 
nedir?” diye soracaklar, iman ve güzel amel sahipleri bu sorulara do ru 
cevaplar verecekler ve kendilerine cennet kapõlarõ açõlarak cennet gösterile-
cektir. Kâfir ve münafõklar ise bu sorulara do ru cevap veremeyecek, onlara 
da cehennem kapõlarõ açõlacak ve cehennem gösterilecektir. Kâfirler ve mü-
nafõklar kabirde acõ ve sõkõntõ içinde azap görürlerken müminler nimetler 
içerisinde mutlu ve sõkõntõsõz bir hayat süreceklerdir (bk. Tirmizî, “Cenâiz”, 

70). Kabir azabõ ve nimeti ile ilgili olarak Kur'an'da ve sahih hadislerde çe-
itli bilgiler bulunmaktadõr. 

bb) Kõyamet ve Kõyamet Alâmetleri 

Sözlükte "kalkmak, dikilmek, ayaklanmak" anlamlarõna gelen kõyamet 
bir terim olarak, evrenin düzeninin bozulmasõ, her eyin alt üst edilerek yok 
olmasõ, yok olan ve ölen eylerin yeniden yaratõlõp diriltilerek aya a kalk-
masõ ve mah ere do ru yönelmesi demektir. Bu durumda kõyamet genel bir 
ölümden sonra genel bir dirili i kapsamaktadõr. 

Kõyametin kopmasõ, aklõn imkânsõz görece i bir olay de ildir. Çünkü 
evrenin yaratõcõsõ ve yöneticisi olan Allah'õn, evrendeki düzeni bozmasõ, 
dolayõsõyla bugün tabiatõ düzenleyen kanunlarõn alt üst olmasõ akõl açõsõn-
dan mümkündür. 

Kur'ân-õ Kerîm'de kõyametin gelece inden ku ku duyulmamasõ gerekti ini 
belirten ve kõyamet ile ilgili durumlarõ açõklayan pek çok âyet vardõr: 

" nsan kõyamet günü ne zamanmõ ? diye sorar. te göz kama tõ õ, ay tu-

tuldu u, güne le ay bir araya getirildi i zaman! O gün insan ‘kaçacak yer 
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neresi?’ diyecektir. Hayõr, hayõr! (Kaçõp) sõ õnacak yer yoktur. O gün varõp 

durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur" (el-Kõyâme 75/6-12). 

"Gökyüzü yarõldõ õ, yõldõzlar döküldü ü, denizler birbirine katõldõ õ, ka-

birlerin içindekiler dõ arõ çõkarõldõ õ zaman, insano lu (yapõp) gönderdikle-

rini ve (yapamayõp) geride bõraktõklarõnõ bir bir anlar" (el- nfitâr 82/1-5). 

Kur'an'da kõyamet günü; saat, vâkõa (kesin olarak meydana gelecek olan), 
et-tâmmetü'l-kübrâ (en büyük felâket ve belâ), hâkka (gerçek olan), ga iye 
( iddetiyle birden bire halkõ saran), karia (kapõyõ çalacak gerçek) gibi isimlerle 
de anõlmõ tõr. 

Kõyamet günü önce müminlerin ruhlarõ alõnarak âhirete göçmeleri sa la-
nacak, böylece kõyamet, insanlarõn kötüleri ve kâfirler üzerine kopacaktõr 
(Buhârî, “Fiten”, 5; Müslim, “Fiten”, 53; bn Mâce, “Fiten”, 24). 

1. Kõyametin Kopaca õ Zaman 

Kõyametin ne zaman kopaca õnõ ancak Allah bilir. Bu konuda ne Hz. Pey-
gamber, ne ona vahiy getiren Cebrâil (a.s.), ne de zamanõ gelince kõyamet 
olayõnõ fiilen gerçekle tirmekle görevlendirilecek olan srâfil (a.s.) bu bilgiye 
sahiptir. Yüce Allah kõyametin kopaca õ zamanõ ancak kendisinin bildi ini 
çe itli âyetlerde ifade etmi tir. Bu konudaki bazõ âyetlerin meâli öyledir: 

"Kõyamet vakti hakkõndaki bilgi ancak Allah katõndadõr..." (Lokmân 

31/34). 

"Sana kõyameti, ne zaman gelip çataca õnõ soruyorlar. De ki: Onun ilmi 

ancak Rabbimin katõndadõr. Onun vaktini O'ndan ba kasõ açõklayamaz. O, 

göklere de yerlere de a õr gelmi tir. O size ansõzõn gelecektir. Sanki sen onu 

biliyormu sun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katõn-

dadõr. Ama insanlarõn ço u bilmezler" (el-A‘râf 7/187). 

Cibrîl hadisi diye bilinen hadiste de Cebrâil (a.s.) iman, slâm ve ihsan 
kavramlarõnõn ne ifade etti ini Hz. Peygamber'e sorduktan sonra kõyametin 
ne zaman kopaca õnõ sormu  ve u cevabõ almõ tõr: "Bu meselede kendisine 

soru sorulan, sorandan daha bilgili de ildir" (Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim, 

“Îmân”, 1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15). 

Müslüman için önemli olan, kõyametin ne zaman kopaca õnõ bilmek de-
il, onun kopmasõyla ba layacak olan ebedî hayata gerekti i ekilde hazõr-

lanabilmektir. Kõyametin ne zaman kopaca õnõ bilmek mümkün de ildir. 
Ancak Hz. Peygamber bazõ hadisleriyle onun yakla tõ õnõ gösteren alâmet-
lerden insanlarõ haberdar etmi tir. 
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2. Kõyamet Alâmetleri (E râtü's-sâat) 

Kõyamet alâmetleri, insan iradesine ba lõ olmasõ veya olmamasõ, kõya-
metin kopu una çok yakõn bulunup bulunmamasõ durumu göz önünde tu-
tularak iki ba lõk altõnda incelenir: Küçük alâmetler, büyük alâmetler. Alâ-
metlerin büyük veya küçük diye nitelenmeleri önemlerinden dolayõ de il, 
açõklanan sebepten dolayõdõr. 

1. Küçük Alâmetler. Dinî emirlerin ihmal edilmesi ve ahlâkõn bozul-
masõ gibi insan iradesine ba lõ olarak büyük alâmetlerden çok önce mey-
dana gelecek olan olaylardõr. Peygamberimiz’in gönderilmesi ve onunla 
peygamberli in sona ermesi, ilmin ortadan kalkõp bilgisizli in artmasõ, arap 
içme ve zinanõn açõkça yapõlõr olmasõ, ehliyetsiz insanlarõn söz sahibi ol-
masõ, adam öldürme olaylarõnõn artmasõ, dünya malõnõn bolla masõ, zekât 
verecek fakirin bulunmamasõ gibi olaylar kõyametin küçük alâmetlerinin 
bazõlarõdõr (Buhârî, “Tefsîr”, 79, “Hudûd”, 20, “Fiten”, 25; Tirmizî, “Fiten”, 34; 

bn Mâce, “Fiten”, 25; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15). 

2. Büyük Alâmetler. Kõyametin kopmasõnõn hemen öncesinde mey-
dana gelecek ve birbirini izleyecek olan olaylardõr. Büyük alâmetler, tabiat 
kanunlarõnõ a an ve insan iradesinin dõ õnda gerçekle en olaylardõr. Hz. 
Peygamber bir hadislerinde, "Kõyametten önce on alâmet görmedi iniz sü-

rece dünyanõn sonu gelmez" buyurmu  ve bu alâmetleri u ekilde sõrala-
mõ tõr (Müslim, “Fiten”, 39; Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 11; bn Mâce, “Fiten”, 28): 

a) Duman. Müminleri nezleye tutulmu  gibi bir duruma getiren ve kâ-
firleri sarho  eden bir dumanõn çõkõ õ ve bütün yeryüzünü kaplamasõ. 

b) Deccâl. Bu isimde bir ahõs çõkacak ve Tanrõlõk iddiasõnda bulunacak, 
istidrâc denilen bazõ ola an üstülükler gösterecek ve Hz. Îsâ tarafõndan öl-
dürülecektir. 

c) Dâbbetü'l-arz. Bu isimde bir canlõ çõkacak, yanõnda Hz. Mûsâ'nõn 
asâsõ ve Hz. Süleyman'õn mührü bulunacak, asâ ile müminin yüzünü ay-
dõnlatacak, mühür ile kâfirin burnunu kõracak, böylelikle müminlerin ve 
kâfirlerin tanõnmalarõ sa lanacaktõr. 

d) Güne in Batõdan Do masõ. Evrenin tek hâkimi Allah'õn emriyle 
güne  batõdan do acak, bu olaydan sonra iman edenlerin imanõ, kendilerine 
hiçbir fayda vermeyecektir. 
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e) Ye'cûc ve Me'cûc'ün Çõkmasõ. Bu isimde iki toplulu un yeryüzüne 
da õlarak bir süre bozgunculuk yapmalarõ da kõyametin bir ba ka büyük 
alâmetidir. 

f) Hz. Îsâ'nõn Gökten nmesi. Hz. Îsâ kõyametin kopmasõna yakõn 
gökten inecek, insanlar arasõnda adaletle hükmedecek, Hz. Peygamber'in 
dini üzere amel edecek, deccâli öldürecek, sonra da ölecektir. 

g) Yer Çöküntüsü. Biri do uda, biri batõda, biri de Arap yarõmadasõnda 
olmak üzere üç yer çöküntüsü meydana gelecektir. 

h) Ate  Çõkmasõ. Hicaz taraflarõnda büyük bir ate  çõkacak ve her tarafõ 
aydõnlatacaktõr. 

Kõyamet alâmetleriyle ilgili olarak hadis kitaplarõmõzda pek çok rivayet 
ve bilgi bulunmaktadõr. Âhiretle ilgili di er konularda oldu u gibi kõyamet 
alâmetlerinin mahiyeti konusunda da gerçek bilgi sahibi yüce Allah'tõr. On-
larõn gerçek yüzü bilinemez. Ancak bazõ yorumlar yapõlabilir, mahiyeti ise 
Allah'a havale edilir. 

3. Sûr ve Sûra Üfürü  

Kelime olarak sûr, "seslenmek, boru, üflenince ses çõkaran boynuz" an-
lamlarõna gelir. Terim olarak “kõyametin kopu unu belirtmek ve kõyamet 
koptuktan sonra bütün insanlarõn mah er yerinde toplanmak üzere dirilme-
lerini sa lamak için srâfil (a.s.) tarafõndan üfürülecek olan boru”ya sûr de-
nilir. Hz. Peygamber bir hadislerinde sûrun, kendisine üflenen bir boru ve 
boynuz oldu unu haber vermi lerdir (Tirmizî, “Kõyâmet”, 8). Fakat bu boru-
nun mahiyeti insanlar tarafõndan bilinemez. Sûr da bütün âhiret hallerinde 
oldu u gibi dünyadaki borulara benzetilemez. 

Kur'an âyetlerinden anla õldõ õna göre, srâfil (a.s.) sûra iki defa üfüre-
cektir. lkinde Allah'õn diledikleri hariç, göklerde ve yerde olan her ey deh-
etinden sarsõlacak (nefha-i feza‘=korku üfürü ü) ve her ey yõkõlõp ölecek ve 

kõyamet kopacak (nefha-i sâik=ölüm üfürü ü), ikincisinde de insanlar dirile-
cek ve mah er yerinde toplanmak üzere Rablerine ko acaklardõr (nefha-i 

kõyâm=kalkõ  üfürü ü) (en-Neml 27/87; Yâsîn 36/51; ez-Zümer 39/68; el-

Hâkka 69/13-16). 

srâfil'in sûra iki defa üfürmesi arasõnda geçecek zaman ise kesin olarak 
bilinmemektedir. 
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cc) Ba‘s (Yeniden Dirilme) ve Âhiret Halleri 

1. Ba‘s 

“Öldükten sonra tekrar dirilmek” anlamõna gelen ba‘s, âhiret hayatõnõn 
en önemli devrelerinden biridir. Kõyametin kopmasõndan sonra srâfil (a.s.) 
sûra ikinci defa üfürecek ve bütün canlõ yaratõklar tekrar diriltileceklerdir. 

Ehl-i sünnet inancõna göre tekrar dirili , hem beden hem de ruh ile ola-
caktõr. Buna göre insan, öldükten ve çürüdükten sonra, Allah, onun bede-
nine ait aslî parçalarõ bir araya getirecek (veya benzerini yaratacak) ve ruhu 
buna iade edecektir. Kur'ân-õ Kerîm'deki " üphesiz âyetlerimizi inkâr eden-

leri gün gelecek bir ate e sokaca õz. Onlarõn derileri pi ip acõ duymaz hale 

geldikçe derilerini ba ka derilerle de i tiririz ki, acõyõ duysunlar..." (en-Nisâ 

4/56) meâlindeki âyet ile hesap sõrasõnda insanõn dil, el ve ayaklarõnõn a-
hitlik yapaca õnõ bildiren âyetler (en-Nûr 24/24-25), yeniden dirili in, ruh-
beden birlikteli i ile olaca õnõn delilleridir. 

Kur'ân-õ Kerîm öldükten sonra tekrar dirili i inkâr edenlere kar õ, yeni-
den dirilmenin aklen mümkün oldu unu ve mutlaka meydana gelece ini 
õsrarla vurgulamakta ve bu konuda u delilleri ileri sürerek, bu gerçe i is-
patlamaktadõr: 

1. Bir eyi yoktan var edenin, onu ikinci defa var etmesi öncelikle müm-
kündür. Bu tür ispata örnek olarak u âyetler verilebilir: 

"Kendi yaratõlõ õnõ unutarak bize kar õ misal getirmeye kalkõ õyor ve: u çü-

rümü  kemikleri kim diriltecek? diyor. De ki: Onlarõ ilk defa yaratmõ  olan dirilte-

cek. Çünkü O, her türlü yaratmayõ gayet iyi bilir" (Yâsîn 36/78-79). 

"Ey insanlar! E er yeniden dirilmekten üphede iseniz, unu bilin ki, biz 

sizi topraktan, sonra nutfeden (sperm), sonra alakadan (a õlanmõ  yumurta), 

sonra organlarõ önce belirsiz, (sonra) belirlenmi  canlõ et parçasõndan yarat-

tõk ki, size (kudretimizi) gösterelim. Ve diledi imizi belirlenmi  bir süreye 

kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak dõ arõ çõkarõrõz. Sonra 

güçlü ça õnõza ula manõz için (sizi büyütürüz). çinizden kimi vefat eder. 

Yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz ça õna kadar götürülür, ta ki bilen 

bir kimse olduktan sonra bir ey bilmez hale gelsin..." (el-Hac 22/5). 

2. Zor bir eyi yaratan, kolay bir eyi elbette yaratabilir. Göklerin ve ye-
rin yaratõlmasõ, insanõn yaratõlmasõndan daha zordur. Gökleri ve yeri yara-
tõp, onlarõ bir eye dayanmadan uzayda tutan Allah, insanõ öldükten sonra 
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tekrar diriltmeye üphesiz kadirdir: "Gökleri ve yeri yaratan ve bunlarõ ya-

ratmakla yorulmayan Allah'õn, ölüleri diriltmeye de gücünü yetece ini dü-

ünmezler mi?..." (el-Ahkaf 46/33). 

Ayrõca insanõn ilk yaratõlõ õ, ikinci yaratõlõ õna göre daha zordur. nsanõ 
ilkin yaratmaya kadir olan Allah, onu ikinci defa yaratmaya daha çok ka-
dirdir: "O ilkin mahlûku yaratõp sonra da tekrar diriltecek olandõr ki, bu ona 

göre (birinciden) pek daha kolaydõr..." (er-Rûm 30/27). 

3. Ölü bir durumda olan yeri canlandõran Allah, insanõ da diriltebilir: 

"...Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fakat biz onun üzerine 

ya muru indirdi imiz zaman, o harekete gelir, kabarõr, her çe itten iç açõcõ 

bitkiler verir. Çünkü Allah hakkõn ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine O her 

eye hakkõyla kådirdir. Kõyamet vakti de gelecektir. Bunda üphe yoktur. Ve 

Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldõracaktõr" (el-Hac 22/5-7). 

4. Bir eyi zõddõna çeviren onu benzerine çevirebilir. Meselâ suyun bol mik-
tarda bulundu u ye il a açtan ate in çõkmasõ, âdeta imkânsõz iken, ate i ye il 
a açtan çõkaran Allah, insanõ tekrar yaratabilir: "Ye il a açtan sizin için ate  

çõkaran O'dur. te siz ate i ondan yakõyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onlarõn 

benzerlerini yaratmaya kådir de il midir? Evet elbette kådirdir. O, her eyi hak-

kõyla bilen yaratõcõdõr" (Yâsîn 36/80-81). 

Hz. Peygamber de çe itli hadislerinde, öldükten sonra tekrar diriltme ko-
nusunda bilgi vermi tir. O bir hadiste öyle buyurmu tur: " nsanõn kuyruk 

sokumu kemi i (acbü'z-zeneb) dõ õndaki her eyi, ölümünden sonra çürü-

yüp yok olacaktõr. Kõyamet günü tekrar diriltme bu çürümeyen parçadan 

olacaktõr" (Buhârî, “Tefsîr”, 39/3; Müslim, “Fiten”, 141, 142). Yine bu konu-
daki hadislerde kõyamet gününde bütün insanlarõn diriltilece i, kabirden de 
ilk defa Hz. Muhammed'in kalkaca õ bildirilmektedir (Buhârî, “Tefsîr”, 39/3; 

bn Mâce, “Cenâiz”, 58). Hz. Peygamber bir hadislerinde, insanlarõn diriltilir-
ken ilk yaratõlõ larõndaki gibi olacaklarõnõ haber vermi  (Buhârî, “Rikak”, 45; 

Müslim, “Cennet”, 55-59), bir ba ka hadiste de "Her kul, öldü ü hal üzere 

diriltilir" buyurmu tur (Müslim, “Cennet”, 83). 

2. Ha ir ve Mah er 

Sözlükte “toplanmak, bir araya gelmek” demek olan ha ir, terim olarak 
yüce Allah'õn insanlarõ hesaba çekmek üzere tekrar dirili ten sonra bir araya 
toplamasõdõr. nsanlarõn toplandõklarõ yere mah er veya arasât denilir. 
Kur'ân-õ Kerîm'de mah erden ve bu sõrada ya anacak olaylardan bahseden 
pek çok âyet vardõr. Bu âyetlerden birinde öyle buyurulur: "Allah, onlarõ 
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sanki günün ancak bir saati kadar kaldõklarõnõ sandõklarõ bir durumda yeni-

den diriltip toplayaca õ gün aralarõnda birbirleriyle tanõ õrlar. Allah'õn huzu-

runa varmayõ yalanlayanlar elbette zarara u ramõ lardõr. Çünkü onlar do ru 

yola gitmemi lerdi" (Yûnus 10/45). 

Ha ir günü insanlar kendi dertlerini, hesaptan yüz akõyla çõkõp çõkmaya-
caklarõnõ dü üneceklerinden yakõnlarõyla bile ilgilenmeyeceklerdir. O gün 
müminlerin yüzleri parlayacak, kâfirlerin ise kararacaktõr. Hz. Peygamber 
her kulun öldü ü durum üzere, iyilik üzere ölmü se iyi, kötülük üzere öl-
mü se kötü olarak diriltilece ini, yalõn ayak ve ilk yaratõlõ larõ gibi ha redile-
ceklerini bildirmi tir (Buhârî, “Rikak”, 45; Müslim, “Cennet”, 14, 19; Tirmizî, 

“Tefsîr”, 18). 

3. Amel Defterlerinin Da õtõlmasõ 

nsanlar hesaplarõnõn görülmesi için toplandõktan sonra, kendilerine 
dünyada iken yaptõklarõ i lerin yazõlõ bulundu u amel defterleri da õtõlõr. Bu 
defterlerin mahiyeti bilinmemektedir. Onlar dünyadaki defterlere benzetile-
mez. Kirâmen Kâtibîn adõ verilen melekler tarafõndan yazõlan bu defterler 
hakkõnda Kur'an'da öyle buyurulur: "Kitap ortaya konmu tur. Suçlularõn 

onda yazõlõ olanlardan korkmu  olduklarõnõ görürsün. Vay halimize derler, 

bu nasõl kitapmõ . Küçük büyük hiçbir ey bõrakmaksõzõn hepsini sayõp 

dökmü . Böylece yaptõklarõnõ kar õlarõnda bulmu lardõr. Senin Rabbin hiç 

kimseye zulmetmez" (el-Kehf 18/49). 

Amel defterleri cennetliklere sa dan, cehennemliklere soldan veya arka-
dan verilir. Defteri sa dan verilenlere "ashâb-õ yemîn", soldan veya arkadan 
verilenlere "ashâb-õ imâl" adõ verilir. Defterin sa dan verilmesi bir müjde, 
soldan verilmesi ise azabõn habercisidir. 

4. Hesap ve Sual 

nsanlar amel defterlerini ellerine aldõktan ve yaptõklarõnõn en ince deta-
yõna kadar yazõldõ õnõ gördükten sonra Allah Teâlâ tarafõndan hesaba çekile-
ceklerdir. Hesap ve sorgulama sõrasõnda amel defterlerinden ba ka, insanõn 
organlarõ ve yeryüzündeki mevcûdat da insanõn yaptõklarõna ahitlik edecektir. 

Zerre ölçüsü hayõr i leyenin mükâfatõnõ, kötülük i leyenin cezasõnõ göre-
ce i ve hiçbir adaletsizli in söz konusu olmayaca õ sorgu ve hesap sõrasõnda 
insanlara u be  ey sorulacaktõr: Ömrünü nerede tüketti i, gençli ini nasõl 
geçirdi i, malõnõ nerede kazandõ õ, nereye harcadõ õ, bildiklerini uygulayõp 
uygulamadõ õ (Tirmizî, “Kõyâmet”, 1). 
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Çe itli hadislerde de bütün insanlarõn, aracõ olmaksõzõn Allah tarafõndan he-
saba çekilece i, müminler sorulan sorulara kolaylõkla cevap verirlerken, kâfirlerin 
ince ve titiz bir hesap ve sorgulamadan geçirilecekleri haber verilmektedir 
(Buhârî, “Rikak”, 49; “Mezâlim”, 2; Müslim, “Zekât”, 20; “Cennet”, 18). 

5. Mîzan 

Sözlükte "terazi" anlamõna gelen mîzan, âhirette hesaptan sonra herkesin 
amellerinin tartõldõ õ ilâhî adalet ölçüsüdür. ç yüzü bizce bilinemeyen mîzan, 
dünyadaki ölçü aletlerinin hiçbirine benzemez. Tartõda iyilikleri kötülüklerinden 
a õr gelenler kurtulu a erecek, hafif gelenler ise cehenneme gideceklerdir. Cehen-
neme gidenlerden mümin olanlar, i ledi i suçun kar õlõ õ olan cezayõ çektikten 
sonra oradan çõkarõlõp cennete girdirileceklerdir. Mîzan hakkõnda Kur'an'da öyle 
buyurulur: "Biz kõyamet günü için adalet terazileri kurarõz. Artõk kimseye, hiçbir 

ekilde haksõzlõk edilmez. (Yapõlan i ) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (ada-

let terazisine) getiririz. Hesap gören olarak (herkese) yeteriz" (el-Enbiyâ 21/47). 

6. Sõrat 

Sõrat cehennemin üzerine uzatõlmõ  bir yoldur. Herkes buradan geçecektir. 
Müminler yaptõklarõ amellerine göre kimi süratli, kimi daha yava  olarak bu 
yoldan geçecek, kâfirler ve günahkârlar ise ayaklarõ sürçerek cehenneme dü-
eceklerdir. Sõratõn nasõl bir ey oldu una dair sahih hadislere rastlamak müm-

kün de ildir. Peygamberimiz bir hadislerinde, cehennemin üzerine kurulacak 
sõrattan ilk geçenin kendisi ve ümmeti olaca õnõ, insanlarõn iyi amelleri saye-
sinde oradan süratle geçeceklerini bildirmi tir (Buhârî, “Ezân”, 129; “Rikak”, 

48-52; Müslim, “Îmân”, 81; bn Mâce, “Zühd”, 33). 

7. Havuz 

Kõyamet gününde peygamberlere ihsan edilecek havuzlar bulunacaktõr. 
Müminler bunlarõn tatlõ ve berrak suyundan içerek susuzluklarõnõ gidere-
ceklerdir. Kur'an'daki "Ku kusuz biz sana kevseri verdik" (el-Kevser 108/1) 
âyetinde geçen kevser, genellikle havuz olarak anla õlmõ tõr. Bu sebeple Hz. 
Peygamber'in kõyametteki havuzu için "havz-õ kevser" denilmi tir. 

Hadislerde bildirildi ine göre kõyamet günü her peygamberin bir havuzu 
olacaktõr. Bu havuzdan o peygamberin kendisi ve ümmeti içecektir. Hz. 
Peygamber'in havuzu çok geni , suyu sütten daha beyaz, kokusu miskten 
daha güzel, kadehlerinin sayõsõ da gökteki yõldõzlardan daha çoktur. Ondan 
bir kere içen bir daha ebediyen susamayacaktõr (Buhârî, “Rikak”, 53; “Fiten”, 

1; Müslim, “Fezâil”, 9; Tirmizî, “Kõyâmet”, 14, 15). 
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8. efaat 

Âhirette bütün peygamberlerin Allah'õn izniyle efaat etmeleri haktõr ve 
gerçektir. efaat demek, günahõ olan müminlerin günahlarõnõn ba õ lan-
masõ, olmayanlarõn daha yüksek derecelere eri meleri için peygamberlerin 
ve Allah katõndaki dereceleri yüksek olanlarõn Allah'a yalvarmalarõ ve dua 
etmeleri demektir. 

Kâfir ve münafõklar için efaatin hiçbir ekilde söz konusu olmadõ õ o 
günde, ba ta Peygamberimiz olmak üzere di er peygamberler ve Allah'õn 
has kullarõ, "...Ýzni olmadan onun katýnda kim efaat edebilir?..." (el-Bakara 

2/255), "...Onlar Allah rõzâsõna ula mõ  olanlardan ba kasõna efaat etmez-

ler..." (el-Enbiyâ 21/28) meâlindeki âyetler efaatin varlõ õnõ ortaya koyarlar. 
Peygamberimiz de " efaatim, ümmetimden büyük günah i leyenler içindir" 
(Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 21; Tirmizî, “Kõyâmet”, 11; bn Mâce, “Zühd”, 37) bu-
yurmu tur. 

Hz. Peygamber'in bundan ba ka bir de genel ve kapsamlõ bir efaati 
vardõr. Mah erde bütün yaratõklar õstõrap ve heyecan içinde hesaplarõnõn 
görülmesi için bekle irlerken, o Allah'a dua ederek hesap ve sorgunun bir an 
önce yapõlmasõnõ ister. Buna " efâat-i uzmâ" (en büyük efaat) denilir. Pey-
gamberimiz’in bu efaati, Kur'an'da “makam-õ mahmûd” (övülen makam) 
adõyla anõlõr (el- srâ 17/79); efâat-i uzmâ konusunda bk. Buhârî, “Zekât”, 52). 

Müslümanlara dü en görev, efaate güvenip dinin gereklerini terketmek 
de il, efaate lâyõk olmak için çalõ õp çabalamaktõr. 

9. A‘râf 

“Da  ve tepenin yüksek kõsõmlarõ” anlamõna gelen a‘râf, cennetle ce-
hennemin arasõnda bulunan sûrun ve yüksek kõsmõn adõdõr. Bilginler, a‘râf 
ve a‘râflõklarõn kimler olaca õ konusunda farklõ iki görü e sahip olmu lardõr: 

1. Herhangi bir peygamberin tebli ini duymamõ  olarak ölen insanlarla, 
küçükken ölen mü rik çocuklarõ a‘râfta kalacaklardõr. 

2. A‘râflõklar, iyi ve kötü amelleri e it olan müminlerdir. Bunlar cennete 
girmeden önce cennetle cehennem arasõnda bir süre bekletilecekler, sonra 
Allah'õn lutfuyla cennete gireceklerdir. 

Kur'an'da a‘râfta bulunanlarla ilgili olarak öyle buyurulur: " ki taraf 

(cennetliklerle cehennemlikler) arasõnda bir perde ve a‘râf üzerinde herkesi 

simalarõndan tanõyan adamlar vardõr ki, bunlar henüz cennete giremedikleri 

halde (girmeyi) umarak, cennet ehline selâm size diye seslenirler. Gözleri 

cehennem ehli tarafõna döndürülünce: Ey Rabbimiz, bizi zalimler toplulu u 
ile beraber bulundurma, derler" (el-A‘râf 7/46-47). 
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10. Cehennem 

Kelime olarak “derin kuyu” anlamõna gelen cehennem, âhirette kâfirle-

rin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahlarõ ölçüsünde cezalandõ-

rõlmak üzere kalacaklarõ azap yeridir. Kur'an'da cehennem için yedi isim 

kullanõlmõ tõr: Cehennem (derin kuyu), nâr (ate ), cahîm (son derece büyük, 

alevleri kat kat yükselen ate ), hâviye (dü enlerin ço unun geri dönmedi i uçu-

rum), saîr (çõlgõn ate  ve alev), lezâ (dumansõz ve katõksõz alev), sakar (ate ), 

hutame (obur ve kõzgõn ate ). Bazõ bilginler bu yedi ismin, cehennemin yedi 

tabakasõ oldu unu ileri sürmü lerdir. 

Cehennem ve oradaki hayat, Kur'ân-õ Kerîm'de u ekilde tasvir edilir: 

Suçlular cehenneme vardõklarõnda, cehennem onlara büyük kõvõlcõmlar saçar 

(el-Mürselât 77/32-33), uzaktan gözüktü ünde onun kaynamasõ ve u ul-

tusu i itilir (el-Furkan 25/12). nkârcõlar için bir zindan olan cehennem (el-

srâ 17/8), ate ten örtü ve yataklarõyla (el-A‘râf 7/40-41), cehennemlikleri 

her taraftan ku atan (el-Kehf 18/29), yüzleri da layan ve yakan ( brâhim 

14/50; el-Mü'minûn 23/104), deriyi soyup kavuran (el-Meâric 70/16), yü-

reklere çöken (el-Hümeze 104/7), kõzgõn ate  dolu bir çukurdur (el-Karia 

101/9-11). Yakõtõ insanlarla ta lar olan cehennem (et-Tahrîm 66/6), kendi-

sine atõlanlardan bõkmayacaktõr (Kaf 50/33). nsanõn içine i leyen bir sõcak-

lõk ve kaynar su içinde, serin ve ho  olmayan bir kara dumanõn gölgesinde 

bulunacak cehennemliklerin (el-Vâkõa 56/42-44) derileri, her yanõ õnda, 

azabõ tatmalarõ için ba ka deriler ile de i tirilecektir (en-Nisâ 4/56). Onlarõn 

yiyece i zakkum a acõ (es-Sâffât 37/64-66), içecekleri kaynar su ve irindir 

(el-Vâkõa 56/53-55; en-Nebe’ 78/25). Orada serinlik bulamadõklarõ gibi içecek 

güzel bir ey de bulamayacaklardõr (en-Nebe’ 78/24). 

Allah'õ görmekten mahrum kalacak inkârcõlara (el-Mutaffifîn 83/15) Al-

lah rahmet etmeyecek (en-Nisâ 4/137, 168), cehennem azabõ ise onlarõ ebedî 

olarak ku atacaktõr. Günahkâr müminler ise cehennemde ebedî kalmaya-

caklar, Peygamberimiz’in hadislerinde de bildirildi i gibi, cezalarõnõ çektikten 

sonra cennete konulacaklardõr (Buhârî, “Rikak”, 51; “Tevhîd”, 19; Tirmizî, 

“Birr”, 61; bn Mâce, “Mukaddime”, 9). 

Âhiret hayatõnõn her devresinde oldu u gibi cehennem azabõnõ ruh, be-

den ile birlikte çekecektir. Ancak cehennem hayatõnda sözü edilen, acõ, õstõ-

rap, azap, ate  vb. eyler bu dünyadakilere benzetilemez. Bunlarõn iç yü-

zünü insanlarõn bilmesi mümkün de ildir. Ancak Allah bilir. 
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11. Cennet 

Sözlükte “bahçe, bitki ve sõk a açlarla örtülü yer” anlamõna gelen cennet, 
terim olarak “çe itli nimetlerle bezenmi  olan ve müminlerin içinde ebedî ola-
rak kalacaklarõ âhiret yurdu”na denir. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. 

Kur'an'da cennet için çe itli isimler kullanõlmõ tõr. Cennetin tabakalarõ 
olmasõ ihtimali de bulunan bu isimleri öyle sõralayabiliriz: Cennetü'l-me'vâ 
( ehid ve müminlerin barõna õ ve kona õ olan cennet), cennet-i adn (ikamet ve 

ebedîlik cenneti), dârü'l-huld (ebedîlik yurdu), firdevs (her eyi kapsayan cen-

net bahçesi), dârü's-selâm (esenlik yurdu), dârü'l-mukame (ebedî kalõnacak 

yer), cennâtü'n-naîm (nimetlerle dolu cennetler), el-makamü'l-emîn (güvenli 

makam). 

Kur'ân-õ Kerîm'i inceledi imiz zaman onun cenneti ve cennetlikleri u e-
kilde tasvir etti ini görürüz: Cennet, geni li i göklerle yer kadar olan (Âl-i 

mrân 3/133), yakõcõ sõca õn da dondurucu so u un da görülmeyece i bir yer-
dir (el- nsân 76/13). Temiz su, tadõ bozulmayan süt ve süzme bal õrmaklarõnõn 
yer aldõ õ cennette (Muhammed 47/15), suyu zencefille kokulandõrõlmõ  tatlõ su 
põnarõ (selsebîl) (el- nsân 76/18) ve sonunda misk kokusu bõrakan bir içecek de 
vardõr (el-Mutaffifîn 83/25-26). Cennet içece i ba  a rõtmayan, sarho  etme-
yen, içenlere zevk bah eden ve bembeyaz bir kaynaktan çõkan (es-Sâffât 

37/45-47) bir içecektir. çildi i zaman sarho  etmedi i gibi ne ba  dönmesi 
yapar (el-Vâkõa 56/19), ne günah i lemeye iter, ne de saçmalatõr (et-Tûr 

52/23). Cennette türlü meyveler, hurmalõklar, nar a açlarõ (er-Rahmân 55/68), 
ba lar (en-Nebe’ 78/32), dikensiz sedir a açlarõ, salkõmlarõ sarkmõ  muz a aç-
larõ (el-Vâkõa 56/28-29), çe it çe it ku  etleri (el-Vâkõa 56/21) bulunur. 

Cennetliklerin elbiseleri ince ve kalõn halis ipektendir (el-Kehf 18/31; el- nsân 

76/21), süsleri altõndandõr (el-Kehf 18/21; el-Hac 22/23; el-Fâtõr 35/33), evleri 
güzeldir (et-Tevbe 9/72). Cennettekilere hizmet etmek için ölümsüz gençler 
(vildan) dola õr, onlar –güzelliklerinden dolayõ– saçõlmõ  birer inci sanõlõrlar (el-

nsân 76/19). Bunlar altõn kadeh ve tepsiler dola tõrõrlar, cennetliklerin canlarõnõn 
istedi i ve gözlerinin gördü ü her ey orada hazõr bulunur (ez-Zuhruf 43/71). 
Cennettekilere altlarõndan õrmaklar akan, üst üste bina edilmi  kö kler vardõr (ez-

Zümer 39/20), cennetlikler için pek çok güzelliklerle nitelenmi  tertemiz e ler 
bulunacaktõr (el-Bakara 2/25; el-Vâkõa 56/35-38; es-Sâffât 37/48-49; en-Nebe’ 

78/33). Cennetliklerin hem kendileri hem de e leri cennetin gölgelerinde tahtlarõ 
üzerine kurulup yaslanõrlar (Yâsîn 36/56). Allah tarafõndan kalplerinden kin 
sökülüp atõlmõ  olan cennetlikler, karde ler halinde, kar õ kar õya tahtlarõ üze-
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rinde otururlar. Orada bunlara hiçbir yorgunluk ve zahmet yoktur (el-Hicr 15/47-

48). Cennette bo  ve yalan söz de i itilmez (en-Nebe’ 78/35). 

Cennet nimetlerinin insan akõl ve hayalinin alamayaca õ güzellikte oldu-
unu Hz. Peygamber bir kutsî hadiste öyle açõklamõ tõr: "Cenâb-õ Hak bu-

yuruyor ki: Sâlih kullarõm için ben, cennette hiçbir gözün görmedi i, hiçbir 

kula õn i itmedi i ve insanõn kalbinden bile geçmeyen nice nimetler hazõrla-

dõm" (Buhârî, “Tefsîr”, sûre 32; Müslim, “Cennet”, 1; Tirmizî, “Tefsîr”, sûre 32). 

üphesiz cennetteki nimetlerin en büyü ü Allah'õn ho nutlu unu ka-
zanmak ve Allah'õ görmektir. Bu konuda Kur'an'da öyle buyurulmu tur: "... 

Allah'õn rõzâsõ ise hepsinden (bütün cennet nimetlerinden) daha büyüktür. 

te büyük kurtulu  ta budur" (et-Tevbe 9/72). 

Allah'õn Âhirette Görülmesi (Rü'yetullah). Müminler, âhirette, cen-
nete girdikten sonra Allah'õ göreceklerdir. Bu görmenin mahiyeti hakkõnda 
kesin bilgi yoktur. Ancak bilginler Allah'õ görme olayõnda, bu dünyada var-
lõklarõn görülmesi için zorunlu olan artlarõn gerekmedi ini ileri sürmü lerdir. 

Kur'ân-õ Kerîm'de "Yüzler vardõr ki, o gün õ õl õ õl parlayacaktõr. Rablerine 

bakacaklardõr" (el-Kõyâme 75/22-23) buyurularak, âhirette müminlerin Allah'õ 
görecekleri haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde öyle 
buyurmaktadõr: "Muhakkak ki siz u ayõ görü ünüz gibi, Rabbinizi de görecek-

siniz. Ve o sõrada izdihamdan ötürü birbirinize zarar vermi  de olamayacaksõnõz" 
(Buhârî, “Mevâkýt”, 16; “Tevhîd”, 24; Müslim, “Îmân”, 81; Tirmizî, “Cennet”, 15). 

Bir ba ka hadiste de, müminler cennete girdikten sonra, Allah'õn mü-
minlere "Daha vermemi istedi iniz bir ey var mõ?" diye soraca õ haber ve-
rilmektedir. Onlarõn bu soruya "Daha ne isteyelim?" diye cevap vermeleri 
üzerine, Allah'õn kendisini müminlere gösterece i, artõk müminler için Al-
lah'a bakmaktan daha ho  gelecek bir eyin bulunmayaca õ aynõ hadiste 
bildirilmi tir (bk. Müslim, “Îmân”, 80; Tirmizî, “Cennet”, 16). 

 

F) KAZÂ ve KADERE MAN 

a) Kazâ ve Kaderin Anlamlarõ 

Kader sözlükte "ölçü, miktar, bir eyi belirli ölçüye göre yapmak ve belir-
lemek" anlamlarõna gelir. Terim olarak “yüce Allah'õn, ezelden ebede kadar 
olacak bütün eylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle 
bilip sõnõrlamasõ ve takdir etmesi” demektir. Allah'õn ilim ve irade sõfatlarõyla 
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ilgili bir kavram olan kader, evreni, evrendeki tüm varlõk ve olaylarõ belli bir 
nizam ve ölçüye göre düzenleyen ilâhî kanunu ifade eder. 

Sözlükte "emir, hüküm, bitirme ve yaratma" anlamlarõna gelen kazâ, 
Cenâb-õ Hakk'õn ezelde irade etti i ve takdir buyurdu u eylerin zamanõ ge-
lince, her birisini ezelî ilim, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getir-
mesi ve yaratmasõdõr. Kazâ Allah'õn tekvîn sõfatõ ile ilgili bir kavramdõr. 

b) Kazâ ve Kadere man 

Kader ve kazâya iman yüce Allah'õn ilim, irade, kudret ve tekvîn sõfatla-
rõna inanmak demektir. Bir ba ka deyi le bu sõfatlara inanan kimse, kader 
ve kazâya da inanmõ  olur. Bu durumda kader ve kazâya inanmak demek, 
hayõr ve er, iyi ve kötü, acõ ve tatlõ, canlõ ve cansõz, faydalõ ve faydasõz her 
ne varsa hepsinin Allah'õn bilmesi, dilemesi, kudreti, takdiri ve yaratmasõ ile 
oldu una, Allah'tan ba ka yaratõcõ bulunmadõ õna inanmak demektir. 

Dünyada meydana gelmi  ve gelecek olan her ey, Allah'õn ilmi, dilemesi, 
takdiri ve yaratmasõ ile olur. Her eyin bir kaderi vardõr. Bunun anlamõ ise u-
dur: Yüce Allah, insanlarõ hür iradeleriyle seçecekleri eylerin nerede ve ne 
ekilde seçilece ini ezelî yani zamanla sõnõrlõ olmayan mutlak ilmiyle bilir ve bu 

bilgisine göre diler, yine Allah bu dilemesine göre takdir buyurup zamanõ ge-
lince kulun seçimi do rultusunda yaratõr. Bu durumda Allah'õn ilmi, kulun se-
çimine ba lõ olup, Allah'õn ezelî mânada bir eyi bilmesinin, kulun irade ve 
seçimi üzerinde zorlayõcõ bir etkisi yoktur. Aslõnda insanlar, Allah'õn kendileri 
hakkõnda sahip oldu u bilgiden habersizdirler ve pratik hayatta bu bilginin 
etkisi altõnda kalmaksõzõn kendi iradeleriyle davranmaktadõrlar. Bir ba ka ifa-
deyle söylersek biz, yüce Allah bildi i için belli i leri yapmõyoruz. Bizim bu 
i leri yapaca õmõz, O'nun tarafõndan ezelî ve mutlak anlamda bilinmektedir. 
Allah, kulu seçen ve seçtiklerinden sorumlu olan bir varlõk olarak yaratmõ , 
onu emir ve yasaklarla sorumlu ve yükümlü tutmu tur. Ayrõca Allah Teâlâ, 
kulun seçimine göre fiilin yaratõlaca õ noktasõnda bir ilâhî kanun da belirlemi -
tir. 

Kader konusunda bilinmesi gereken bir ba ka husus da udur: Kader iç 
yüzünü ancak Allah'õn bilebilece i, mutlak ve kesin bir biçimde çözümlen-
mesi mümkün olmayan bir ilâhî sõrdõr. Zaman ve mekân kavramlarõyla 
yo rulmu  bulunan insan aklõ, zaman ve mekân boyutlarõnõn söz konusu 
olmadõ õ bir ilâhî ilmi, irade ve kudreti kavrayabilme güç ve yetene inde 
de ildir. Kader konusunu kesin biçimde çözmeye giri mek, insanõn kapasite-
sini zorlamasõ ve imkânsõza tâlip olmasõ demektir. 
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Kader ve kazâya inanmak iman esaslarõndandõr. Ancak insanlar kaderi 
bahane ederek, kendilerini sorumluluktan kurtaramazlar. Bir insan "Allah 
böyle yazmõ , alõn yazõm buymu , bu ekilde takdir etmi , ben ne yapa-
yõm?" diyerek günah i leyemeyece i gibi, günah i ledikten sonra da kendi-
sini suçsuz gösteremez, kaderi mazeret olarak ileri süremez. Çünkü bu fiiller, 
insanlar böyle tercih ettikleri için, bu seçime uygun olarak Allah tarafõndan 
yaratõlmõ lardõr. Ayrõca sõr olan kaderin iç yüzü Allah'tan ba kasõ tarafõndan 
bilinemez. O halde kader ve kazâya güvenip çalõ mayõ bõrakmak, olumlu 
sonucun sa lanmasõ ya da olumsuz sonuçlarõn önlenmesi için gerekli se-
beplere sarõlmamak ve tedbirleri almamak, slâm'õn kader anlayõ õ ile ba -
da maz. Allah her eyi birtakõm sebeplere ba lamõ tõr. nsan bu sebepleri 
yerine getirirse Allah da o sebeplerin sonucunu yaratacaktõr. Bu da bir ilâhî 
kanundur ve bir kaderdir. 

c) Kader ve Kazâ ile lgili Âyet ve Hadisler 

Kader ve kazâya iman, her eyin Allah'õn takdirine ba lõ bulundu una 
i aret eden âyetlerin yanõ sõra ilâhî ilmin, olmu  ve olacak tüm varlõk ve 
olaylarõ ku attõ õnõ belirten âyetlerde õsrarla vurgulanmõ tõr. Hz. Peygamber 
de bazõ me hur hadislerinde kadere imanõ bir iman esasõ olarak açõklamõ tõr. 
Kader konusu ile ilgili bazõ âyetlerin meâli öyledir: 

"...O'nun katõnda her ey bir ölçü (miktar) iledir" (er-Ra‘d 13/8). 

"...Her eyi yaratõp ona bir nizam veren ve mukadderatõnõ tayin eden Al-

lah, yüceler yücesidir" (el-Furkan 25/2). 

"De ki: Allah'õn bizim için yazdõ õndan ba kasõ bize asla eri mez..." (et-

Tevbe 9/51). 

Bu âyetlerden ba ka Allah'õn her eyin yaratõcõsõ oldu unu, diledi ini 
sapõklõ a sevkedip, diledi ini hidayete erdirdi ini, insanlar arasõnda ölümü 
O'nun takdir etti ini bildiren âyetler de (bk. ez-Zümer 39/62; es-Sâffât 37/96; 

el-A‘râf 7/178; el-Vâkõa 56/60 vb.) kapsam açõsõndan kâinatta her eyin belli 
bir kadere ba lõ bulundu u, bunun da Allah Teâlâ tarafõndan belirlendi i 
sonucunu ortaya çõkarmaktadõr. 

Hz. Peygamber de Cibrîl hadisi diye bilinen hadiste açõklandõ õ gibi, ka-
dere imanõ iman esaslarõ arasõnda saymõ tõr. Bu hadiste geçti ine göre Ceb-
râil (a.s.) Peygamberimiz’e: 

– “ man nedir?” diye sormu , o da: 
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– “Allah'a, meleklerine, kitaplarõna, peygamberlerine, âhiret gününe, 

hayõr ve erriyle kadere inanmandõr” cevabõnõ vermi tir (bk. Müslim, “Îmân”, 

1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15; bn Mâce, “Mukaddime”, 9). 

Kaderin bir ilâhî sõr olu unu ve insanlar tarafõndan gerçek anlamda çözül-
mesinin imkânsõzlõ õnõ göz önünde bulunduran Hz. Peygamber kader konu-
sunu tartõ an ashabõnõ uyararak öyle buyurmu tur: "Siz bununla mõ 

emrolundunuz? Veya ben bunun için mi peygamber olarak gönderildim? unu 

biliniz ki sizden önceki ümmetler bu tür tartõ malara ba ladõklarõ zaman helâk 

olmu lardõr. Böyle tartõ malara girmemelisiniz" (Tirmizî, “Kader”, 1). 

d) nsanõn radeli Fiilleri ve Fiillerinin Yaratõlmasõ 

aa) Allah'õn ve nsanõn radesi 

Sözlükte "seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek ve karar vermek" 
anlamlarõna gelen irade terim olarak, “Allah'õn veya insanõn ilgili seçenek-
lerden birini seçip belirlemesi, tayin ve tahsis etmesi” diye tanõmlanõr. 

Allah'õn iradesi ezelîdir, sonsuzdur, sõnõrsõzdõr, herhangi bir eyle ba -
lantõlõ de ildir ve mutlaktõr. nsanõn iradesi ise sonlu, sõnõrlõ, zaman, mekân 
vb. eylerle ba lantõlõdõr. Evrende meydana gelen her olay ve varlõk, Allah'õn 
tekvînî (olu umla ilgili) iradesi ile meydana gelir. Kul da Allah'õn kendisine 
tanõdõ õ sõnõrlar içinde fiilini seçer. Kulun fiilinde hür olmasõ demek, hürriye-
tine inanmasõ, fiili yaparken herhangi bir baskõ altõnda olmadõ õnõ kabullen-
mesi demektir. 

Ehl-i sünnet'in önemli iki kolu olan E ‘arîler ve Mâtürîdîler, insanõn ira-
desi ve bu iradenin fiildeki rolü konusunda temelde görü  birli i içinde ol-
mu lardõr. Ancak E ‘arîler, Allah'õn iradesinin her eyi ku attõ õnõ dikkate 
alarak, bu iradeye küllî (genel) irade adõnõ vermi ler ve böyle bir nitelen-
dirme ile onu, kulun iradesinden ayõrt etmek istemi lerdir. Mâtürîdîler ise, 
Allah'õn iradesine ilâhî ve ezelî irade demi ler, küllî ve cüz'î irade terimlerini 
kulun iradesinin iki yönünü belirtmekte kullanmõ lardõr. Küllî irade, Allah 
tarafõndan kula verilmi  olan, yapma veya yapmamayõ tercihte aracõ kabul 
edilen seçme yetene idir. Cüz'î irade ise küllî iradenin, iki taraftan birine 
aktif biçimde yönelmesinden ibarettir. Mâtürîdîler bu sebeple cüz'î iradeye, 
azm-i musammem (kesinle mi  karar), ihtiyâr (seçim) ve kasõt (yönelme) 
adõnõ da verirler. 



136 LM HAL 

bb) nsan radesi ve Fiildeki Rolü 

nsanlar fiillerde gerçek bir irade hürriyetine sahiptirler. Çünkü insan bu 
gerçe i kendi içinde her an duymakta, yaptõ õ i lerde hür oldu unu hisset-
mektedir. 

Yüce Allah, insanlarõn irade sahibi, diledi ini yapabilir bir varlõk olmasõnõ 
irade ve takdir buyurmu  ve onlarõ bu güç ve kudrette yaratmõ tõr. Bu sebeple 
insanlar kendi istek ve iradeleriyle bir ey yapõp yapmamak gücündedirler, iki 
yönden birini tercih edip seçebilirler. nsanõn sevabõ ve cezayõ hak etmesi, belli 
i lerden sorumlu olmasõ bu hür iradesi sebebiyledir. Fiilin meydana geli inde 
kulun hür iradesinin etkisi vardõr. Fakat fiillerin yaratõcõsõ Allah Teâlâ'dõr. Allah 
kullarõn iradeli fiillerini, onlarõn iradeleri do rultusunda yaratõr. Bu, Allah'õn buna 
mecbur ve zorunlu olmasõndan de il, âdetullah ve sünnetullah adõ verilen ilâhî 
kanununu yani kaderi bu ekilde düzenlemesindendir. Bu durumda fiili tercih ve 
seçmek (kesb) kuldan, yaratmak (halk) Allah'tandõr. Kul iyi veya kötü yönden 
hangisini seçer ve iradesini hangisine yöneltirse Allah onu yaratõr. Fiilde seçme 
serbestisi oldu u için de kul sorumludur. Hayõr i lemi se mükâfatõnõ, er i le-
mi se cezasõnõ görecektir. 

nsanõn hür bir iradeye sahip oldu unu ve bu iradesinden dolayõ so-
rumlu ve yükümlü bulundu unu gösteren âyetler vardõr: 

"Nefse ve ona birtakõm kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham 

edene yemin ederim" (e - ems 91/7-8). 

" üphesiz biz ona do ru yolu gösterdik. ster ükredici olsun, ister nan-

kör" (el- nsân 76/3). 

"Kim iyi bir i  yaparsa lehine, kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rab-

bin kullara asla zulmedici de ildir" (Fussilet 41/46). 

O halde insanlar, Allah'õn kullarõ olarak sorumluluklarõnõ bilip do ru, iyi, 
güzel, hayõrlõ eyler i leyip, yanlõ , kötü, çirkin ve er davranõ lardan uzak-
la malõlar, böylelikle âhirette güzel kar õlõklara ve mükâfatlara ula maya 
çalõ malõdõrlar. 

cc) nsanõn Fiillerinin Yaratõlmasõ 

nsanõn fiilleri, zorunlu (õztõrarî) fiiller ve ihtiyarî (iradeli) fiiller olmak 
üzere ikiye ayrõlõr. Nefes alõ õmõz, kalp atõ õmõz, midemizin sindirimi gibi 
zorunlu ve refleks hareketlerimizin olu turdu u fiillere õztõrarî fiiller adõ veri-



AKA D 137 

lir. Bunlarõn olu umunda insan iradesinin herhangi bir rolü yoktur. Dolayõ-
sõyla da insan bu fiillerden sorumlu de ildir. 

Yazõ yazmak, oturup kalkmak, namaz kõlmak veya kõlmamak, hayõr 
veya er, iyi veya kötü bir ey i lemek gibi hür irademizle seçerek yaptõ õ-
mõz fiiller ise iradeli fiillerimizdir. radeli fiillerimizin olu umunda herhangi 
bir baskõ ve zorlama altõnda de ilizdir. Her ne ekilde olursa olsun bizi ve 
yaptõklarõmõzõ yaratan Allah Teâlâ oldu u için, bizim her iki çe it fiilimizi 
yaratan da Allah Teâlâ'dõr. 

Ehl-i sünnet'e göre kullarõn fiillerini onlarõn iradeleri do rultusunda ya-
ratan Allah oldu u için, yaratma sõfatõ Allah'tan ba ka bir varlõ a verilemez. 
Bu sebeple kulun, fiilini kendisinin yarattõ õ ileri sürülemez. Çünkü bir âyette 
"Allah her eyin yaratõcõsõdõr..." (ez-Zümer 39/62) buyurulmu tur. nsanõn 
fiili de ey kapsamõndadõr. ey somut varlõ õ olan demektir. O halde insan 
fiilinin yaratõcõsõ da Allah Teâlâ'dõr. 

Buna göre insan, hür iradesi ile fiili seçer, gerekli gücü sarfeder, Allah da 
onun neyi seçece ini ezelî ilmi ile bilir, bu ilmine göre irade ve takdir buyu-
rur ve bu iradesi do rultusunda yaratõr. 

e) Tevekkül 

Sözlükte "güvenmek, dayanmak, i i ba kasõna havale etmek" anlamlarõna 
gelen tevekkül terim olarak, hedefe ula mak için gerekli olan maddî ve mânevî 
sebeplerin hepsine ba vurduktan ve yapacak ba ka bir ey kalmadõktan sonra 
Allah'a dayanõp güvenmek ve ondan ötesini Allah'a bõrakmak demektir. Me-
selâ bir çiftçi önce zamanõnda tarlasõnõ sürüp ekime hazõrlayacak, tohumu 
atacak, sulayacak, zararlõ bitkilerden arõndõrõp ilâçlayacak, gerekirse gübresini 
de verecek, ondan sonra iyi ürün vermesi için Allah'a güvenip dayanacak ve 
sonucu O'ndan bekleyecektir. Bunlarõn hiçbirisini yapmadan "Kader ne ise o 
olur" tarzõnda bir anlayõ  tembellikten ba ka bir ey de ildir ve slâm'õn tevek-
kül anlayõ õyla ba da maz. 

Tevekkül, müslümanlarõn kadere olan inançlarõnõn tabii bir sonucudur. Te-
vekkül eden kimse Allah'a kayõtsõz artsõz teslim olmu , kaderine razõ bir kimse-
dir. Fakat kadere inanmak da tevekkül etmek de tembellik, gerilik ve miskinlik 
demek olmadõ õ gibi, çalõ ma ve ilerlemeye mâni de de ildir. Çünkü her 
müslüman olaylarõn, ilâhî düzenin ve kanunlarõn çerçevesinde, sebep-sonuç 
ili kisi içerisinde olup bitti inin bilincindedir. Yani tohum ekilmeden ürün elde 
edilmez. lâç kullanõlmadan tedavi olunmaz. Sâlih ameller i lenmedikçe Allah'õn 
rõzâsõ kazanõlmaz ve dolayõsõyla cennete girilmez. Öyleyse tevekkül, çalõ õp ça-
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balamak, çalõ õp çabalarken Allah'õn bizimle oldu unu hatõrdan çõkarmamak ve 
sonucu Allah'a bõrakmaktõr. 

Yüce Allah bir âyette "...Kararõnõ verdi in zaman artõk Allah'a dayanõp 

güven. Çünkü Allah, kendisine dayanõp güvenenleri sever" (Âl-i mrân 

3/159) buyurmu , müminlerin bir ba ka varlõ a de il, yalnõzca kendisine 
güvenmelerini emretmi , çünkü tevekkül edene kendisinin yetece ini bil-
dirmi tir (bk. Âl-i mrân 3/122, 160; el-Mâide 5/11; et-Tevbe 9/51; brâhim 

14/11; et-Tegabün 64/13; et-Talâk 65/3). Hz. Peygamber de devesini salarak 
tevekkül etti ini söyleyen bedevîye "Önce deveni ba la, Allah'a öyle tevek-

kül et" (Tirmizî, “Kõyamet”, 60) buyurarak tevekkülden önce tedbirin alõn-
masõ için uyarõda bulunmu tur. 

f) Hayõr ve er 

Sözlükte "iyilik, iyi, faydalõ i  ve fayda" anlamlarõna gelen hayõr, Allah'õn 
emretti i, sevdi i ve ho nut oldu u davranõ lar demektir. Sözlükte "kötülük, 
fenalõk ve kötü i " demek olan er de Allah'õn ho nut olmadõ õ, sevmedi i, 
me rû olmayan, i lenmesi durumunda ki inin ceza ve yergiye müstehak 
olaca õ davranõ lar demektir. 

Âmentüde ifade edildi i üzere her müslüman kadere, hayõr ve errin Al-
lah'tan oldu una inanõr. Yani âlemlerin yaratõcõsõ olan Allah Teâlâ hayrõ da 
erri de irade eder ve yaratõr. Çünkü âlemde her ey onun irade, takdir ve 

kudreti altõndadõr. Âlemde ondan ba ka gerçek mülk ve kudret sahibi, tasarruf 
yetkisi olan bir ba ka varlõk yoktur. nsan, hayrõ da erri de kendi iradesi ile 
kazanõr. Allah'õn hayra rõzâsõ vardõr, erre ise yoktur. Hayrõ seçen mükâfat, 
erri seçen ceza görecektir. errin Allah'tan olmasõ, kulun fiilinin meydana 

gelmesi için Allah'õn tekvînî iradesinin ve yaratmasõnõn devreye girmesi de-
mektir. Yoksa Allah kullarõn kötü filleri yapmalarõndan ho nut olmaz, erri 
emretmez, erre te rîî (dinî) iradesi yoktur. 

Ehl-i sünnet'e göre, Allah'õn erri irade edip yaratmasõ kötü ve çirkin de ildir. 
Fakat kulun er i lemesi, erri kazanmasõ, erri tercih etmesi ve erle nitelenmesi 
kötüdür ve çirkindir. Meselâ usta bir ressam, sanatõnõn bütün inceliklerine riayet 
ederek, çirkin bir adam resmi yapsa, o zatõ takdir etmek ve sanatõna duyulan 
hayranlõ õ belirtmek için "ne güzel resim yapmõ " denilir. Bu durumda resmi 
yapõlan adamõn çirkin olmasõ, resmin de çirkin olmasõnõ gerektirmemektedir. 
Yüce Allah mutlak anlamda hikmetli ve düzenli i  yapan yegâne varlõktõr. Onun 
erri yaratmasõnda birtakõm gizli ve açõk hikmetler vardõr. Canlõ ölüden, iyi kötü-

den, hayõr erden ayõrt edilebilsin diye, Allah e yayõ zõtlarõyla birlikte yaratmõ tõr. 
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Ayrõca insana er ve kötü eylerden korunma yollarõnõ göstermi , erden sa-
kõnma güç ve kudretini vermi tir. Dünyada er olmasa hayrõn mânasõ anla õla-
maz, bu dünyanõn bir imtihan dünyasõ olmasõndaki hikmet gerçekle emezdi. er 
Allah'õn adalet ve hikmeti gere i veya kendisinden sonra gelecek bir hayra va-
sõta ve aracõ olmak ya da daha kötü ve zor bir erri defetmek için yaratõlmõ tõr. 

Allah'õn kudreti ile meydana gelen her i te ya kendimiz, ya ba kalarõ, ya da 
toplum için birtakõm faydalar bulunabilir. Bir eyin er olmasõ bize göredir. Bir 
âyette bu husus öyle açõklanmaktadõr: "Umulur ki, ho lanmadõ õnõz bir ey sizin 

için hayõrdõr. Ve yine umulur ki, sevdi iniz bir ey de sizin için erdir. Siz bilmez-

siniz, Allah bilir" (el-Bakara 2/216). Bir eyin er sayõlmasõnõn gerçe e ve sonuca 
uymayõ õna öyle bir örnek verilebilir: Hz. Peygamber'in yurdundan ayrõlmaya 
zorlanõp Mekke'den Medine'ye hicret etmesi ilk bakõ ta birçok kimseye er olarak 
gözükmü  ise de, bu olay bir süre sonra Mekke fethi gibi iyi bir sonuca ortam 
hazõrlamõ  ve nice hayõrlõ geli melere vesile olmu tur. 

g) Rõzõk 

Sözlükte "azõk, yenilen, içilen ve faydalanõlan ey" anlamõna gelen rõzk, 
terim olarak, “yüce Allah'õn, canlõlara yiyip içmek ve yararlanmak için ver-
di i her ey” diye tanõmlanõr. Bu tanõma göre rõzõk, helâl olan eyleri kapsa-
dõ õ gibi, haram olanlarõ da kapsamaktadõr. 

Ehl-i sünnet rõzõk konusunda u temel prensipleri benimsemi tir: 

1. Yegâne rõzk veren (rezzâk-õ âlem) Allah Teâlâ'dõr. Kur'an'da, "Yeryü-

zünde yürüyen her canlõnõn rõzkõ, yalnõzca Allah'õn üzerinedir..." (el-Hûd 

11/6) buyurularak, tüm canlõlarõn rõzkõnõ verenin Allah oldu u bildirilmi , bir 
ba ka âyette de O'nun, diledi ine bol rõzk verip, diledi inin rõzkõnõ ise daralt-
tõ õ ifade edilmi tir (e - ûrâ 42/12). 

2. Rõzkõ yaratan ve veren Allah Teâlâ'dõr. Kul, Allah'õn evrende geçerli ta-
bii kanunlarõnõ gözeterek çalõ õr, çabalar, sebeplere sarõlõr ve rõzkõ kazanmak 
için tercihlerde bulunur. Allah da onun bu tercihine ve çabasõna göre rõzkõnõ 
yaratõr. Allah'õn yegâne rõzõk veren olmasõ, tembellik yapmayõ, çalõ mamayõ, 
yanlõ  bir tevekkül anlayõ õna sahip olmayõ gerektirmez. Kazanç için, me rû 
yollardan gerekli giri imde bulunmak kuldan, rõzkõ yaratmak ise Allah'tandõr. 

3. Haram olan bir ey, onu kazanan kul için rõzõk sayõlõr. Fakat Allah'õn 
haram olan rõzkõ, kulun kazanmasõna rõzâsõ yoktur. Bir âyette, "Artõk Allah'õn 

size verdi i rõzõktan helâl ve temiz olarak yiyin..." (en-Nahl 16/114) buyuru-
larak, helâl yenilmesi emredilmi , haram yasaklanmõ tõr. 
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4. Herkes kendi rõzkõnõ yer. Bir kimse ba kasõnõn rõzkõnõ yiyemeyece i 
gibi, ba ka biri de onun rõzkõnõ yiyemez. 

h) Ecel 

Sözlükte "önceden tesbit edilmi  zaman ve süre" anlamõna gelen ecel, 
terim olarak, insan hayatõ ve di er canlõlar için belirlenmi  süreyi ve bu sü-
renin sonunu yani ölüm anõnõ ifade eder. 

Her ferdin ve toplumun bir eceli vardõr. Ecel tek olup Allah'õn kazâ ve 
kaderiyledir. nsanlarõ dirilten, rõzõklandõran ve öldüren Allah oldu undan, 
eceli belirleyen de O'dur. "Aranõzda ölümü takdir eden biziz..." (el-Vâkõa 

56/60) âyeti bu hususu ortaya koymaktadõr. 

Kur'an âyetlerinden anla õldõ õna göre, ecel ne vaktinden önce gelebilir 
ne de geciktirilebilir: "Her ümmetin bir eceli vardõr. Ecelleri gelince ne bir an 

geri kalõrlar, ne de bir an ileri gidebilirler" (el-A‘râf 7/34; Yûnus 10/49), "Al-

lah eceli geldi inde hiçbir kimse için erteleme yapmaz..." (Münâfikun 63/11). 

Ecel hiçbir sebeple de i mez. Bazõ ibadet ve güzel davranõ larõn ömrü 
artõraca õna dair hadisler (bk. Süyûtî, el-Câmiu's-sag¢r, II, 44) insanlarõ ha-
yõrlõ ve güzel i lere te vik etmeyi amaçlayan hadisler olup, genellikle u 
anlamda yorumlanmõ lardõr: 

1. Ömrün artmasõndan maksat, elem ve kederden uzak, huzur ve mut-
luluk içinde, sa lõklõ, güçlü ve kuvvetli ya amaktõr. 

2. Yüce Allah bu gibi kimselerin iyilik yapaca õnõ bildi i için ezelî planda 
onlarõn ömrünü buna göre fazla belirlemi tir. 

Ehl-i sünnet bilginlerine göre, öldürülen ahõs da (maktul) bütün insanlar 
gibi eceliyle ölmü tür. Çünkü ecel, hayatõn tereddütsüz olarak son buldu u 
andõr. ayet maktul öldürülmemi  olsaydõ, o anda tabii veya bir ba ka biçimde 
ölecekti. Bu hususu belirleyen ilâhî iradedir. u halde katil o ki iyi öldürmekle 
onun ecelini öne almõ  de ildir. Katilin cezayõ hak etmesinin sebebi de, Allah'õn 

"...Kötülüklerin açõ õna da gizlisine de yakla mayõn ve Allah'õn yasakladõ õ 

cana haksõz yere kõymayõn. te bunlar Allah'õn size emrettikleridir. Umulur ki 

dü ünüp anlarsõnõz" (el-En‘âm 6/151) buyru u ile yasakladõ õ bir eyi i le-
mesi, kul olarak kendine verilen gücü kullanma hususunda dinin haram kõl-
dõ õ bir davranõ õ isteme ve yapma yönünde seçimini yapmõ  olmasõdõr. Onun 
bu seçimi üzerine de sünnetullah diye ifade edilen tabiat kanunlarõna göre 
Allah, ölüm denen sonucu yaratmõ  olmaktadõr. Allah'õn bu durumu ezelî il-
miyle biliyor olmasõ, kulun iradesinin elinden alõnmõ  olmasõ anlamõna gelmez. 


