
      

     

*ALLAH’A İMAN ETMEK NE DEMEKTİR? 
Allah'a 1-*Tevhid inancı içerisinde inanıp 2- Allah'ın en yüce,*en mükemmel varlık olduğunu 
kabul edip Allah'a eksik, aciz özellikler vermeden, 3- Allah’ın *14 Sıfatına (zati-subuti) TAM 
ve EKSİKSİZ olarak can-ı gönülden inanmaya Allah'a iman etmek denir. Örn: Bir kişi, Allah'ın 
13 özelliğine inanıp 1 özelliğine (Allah, hiçbir şeye benzemez) inanmıyorsa veya Allah'a 
sınırlı özellikler veriyorsa (Allah, bazı şeyleri yaratır, bazı şeyleri bilir gibi ) iman olmaz, 
Müslüman olamaz. ÇÜNKÜ ALLAH (Tanrı) , Descartes’in deyimiyle “EN MÜKEMMEL 
VARLIK” olduğundan sınırlı, eksik özellikler bulunmaması gerekir. 
*TEVHİD İNANCI: 
Allah’tan başka tanrı ( ilah ) olmadığına, Allah’ın En Mükemmel varlık olduğuna inanıp 
Allah’ın özelliklerinde, eylemlerinde ve varlığında Allah gibi en yüce bir dengi olmadığına 
inanmaktır. Bu inanış ta İslam’a girmek için özetlenen “Kelime-i Tevhid” dir. 
“La ilahe illallah” (Allah’tan başka ilah (tanrı) yoktur.) 
*ŞİRK İNANCI: 
Allah’ın varlığını kabul edip Allah’ın varlığında, sıfatlarında, eylemlerinde yanına başka 
tanrılar getirerek, o varlığa Tanrısal (EN MÜKEMMELLİK) özellikleri verip Allah’ın yanına eş 
getirme, ALLAH İLE DENK TUTMA, ortak koşma, Allah’a ACİZ, EKSİK özellikler verip 
sınırlandırma inancıdır. 
*ALLAH’IN SIFATLARI (ÖZELLİKLERİ): 
A-ZÂTİ ÖZELLİKLER (sadece ve sınırsız olarak Allah'ta bulunan başka varlıklarda olmayan) 
1-Vahdâniyet : Allah'ın bir ve tek olması     
2-Vücud : Allah'ın var olması 
3-Kıdem : Allah'ın başlangıcı olmaması, ezelden beri var olması (ezelî olması) 
4-Bekâ: " sonu olmaması, sonsuz olması (ebedî olması ) 
5-Muhâlefetün lil-havâdis : Allah'ın sonradan yaratılanlara benzememesi, eşi ve benzerinin 
bulunmaması 
6-Kıyam bi-nefsihî : Allah'ın kendi kendine var olması, var olmak için hiçbir varlığa, hiçbir 
şeye ihtiyacı olmaması 
B-SUBÛTİ ÖZELLİKLER (Allah'ta sınırsız olarak bulunup ,yarattığı varlıklara ve özellikle çok 
sevdiği insanlara sınırlı olarak sekizi de verilen sıfatlar) 
1-Hayat : Allah'ın ölümsüz hayatı vardır, diridir, canlıdır 
2-İlim : Allah her şeyi bilir. (insanlar da bilir ama her şeyi bilemezler, bilgileri sınırlıdır.) 
3-Semi‟ : Allah, her şeyi duyar (işitir) 
4-Besar : " , " görür 
5-İrade : Allah‟ın sonsuz (KÜLLİ) iradesi vardır, istediği şeyi diler. 
6-Kudret : Allah'ın sonsuz kudreti vardır, her şeye gücü yeter. 
7-Kelâm : Allah, konuşur.( Peygamberler, melekler ile ve insanlar ile konuşur.) 
8-Tekvin : Allah, her şeyi yaratandır.{İnsanları, doğayı, şifa, rızık, nimet, başarı v.b. Yaratan, 
izin verendir.}  
İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI 
-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 
1- De ki: O Allah birdir. 
2- Allah Samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil, EN MÜKEMMELDİR)’dir. 
3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır (YARATICISI YOKTUR). 
4- Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. Eşi ve benzeri yoktur 
 
 

*PEYGAMBERLERE İMAN ETMEK NE DEMEKTİR?  
1-Allah'ın göndermiş olduğu bütün elçilerin (25 adet ) hepsini kabul etmek ve  
2-Peygamberlerin 5 özelliğine, TAM ve EKSİKSiZ KALP ile inanmaya denir.  
Örn: Bir kişi 24 elçiden 1'ine (Hz. İsa'ya) inanmaz ise; veya Peygamberin 5 
özelliğinden 1'ine (günah işlemediğine) inanmaz ise yani günah işlediğine, yalan 
söylediğine inanırsa iman olmaz, Müslüman olamaz. 
 
*PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ (SIFATLARI): 
1-SIDK: Peygamberler doğru-dürüst insanlardır, yalan söylemezler. 
2-EMANET : Peygamberler emindir (güvenilir) , emanete ihanet etmezler, sözlerinde 
dururlar. 
3-FETANET : Peygamberler akıllı ve zekidirler 
4-İSMET : Peygamberler günahsızdırlar, kötülük yapmazlar, hep iyilik yaparlar. 
5-TEBLİĞ : Peygamberler Allah'tan aldıkları emir ve yasakları insanlara eksiksiz, 
azaltma ve çoğaltma yapmadan ulaştırırlar, anlatırlar. 
Not: HZ. MUHAMMED (Sallahü Aleyhi Ves-Sellem) 20 Nisan 571 yılında 
MEKKE’DE doğdu. 8 Haziran 632’de MEDİNE’DE vefat etti. Mezarı MEDİNE’DE 
MESCİD-İ NEBİ’DEDİR. 
 
* KUR‟AN-I KERİM‟E İMAN ETMEK NE DEMEKTİR? 
1-Kur'an'ın son ve gerçek ilahi kitap olduğuna;  
2-kıyamete kadar bozulmayıp insanların ihtiyacına cevap vereceğine; 3-içinde geçen 
6000 küsur ayetin doğru olduğuna şüphe duymadan hepsine TAM ve EKSİKSİZ 
KALP ile inanmaya denir. Mesela: Bir kişi Kur'an'ın 6665 ayetine inanıp 1 ayetine 
inanmaz ise, inkâr ederse iman olmaz, Allah katında Müslüman olamaz. 
“Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden böyle 
yapan kimselerin cezası dünyada zelil olmak, ahirette ise şiddetli bir azaba 
uğramaktır.» (Bakara: 85) 
 
KUR’AN-I KERİM’İN İNSAN SÖZÜ OLMADIĞI, ALLAH SÖZÜ OLDUĞUNUN 
KANITI:  
Kur’an-ı Kerim’deki evren ile ilgili ayetler 1400 sene önceden bilimin 20. Yüzyılda 
keşfettiği bilgiler içermektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) okuma yazması olmayan 
birisidir. Bu BİLİMSEL BİLGİLERİ bilmesi imkânsızdır. Mesleği çoban ve esnaf olan 
birisi bunları bilemez. Başka bir medeniyetten de (Babil-Sümer-Yunan-Mısır v.b.) 
alması imkânsızdır. Çünkü eski medeniyetler de bu bilimsel bilgileri keşfetmediği için 
bilmemektedir ki son yüzyılda keşfedilen bilgilerdir.  
Ayrıca Kuran’ın bu bilimsel mucizesi Hz. Muhammed’in de (s.a.v.)  peygamber 
olduğunu ispatlayan bir olaydır. Hz. Muhammed’in EN BÜYÜK MUCİZESİ DE 
KUR’AN-I KERİM’DİR…O  dönemde insanların yapamayacağı bir şeyi gösteriyor ise 
O ALLAH’IN ELÇİSİDİR. 
Mesela: *Dünyanın en alçak yerinin (-392 m) Lut Gölü kenarı olduğu,  
*Bebeğin cinsiyetini erkeğin sperminin belirlediği,  *Demir elementinin dünyanın 
içinde değil büyük yıldızların patlaması ile meteor taşı ile gökten indiği. 
*Bebeğin anne karnında üç evrede oluştuğu. * Gökyüzünün 7 katmandan oluştuğu 
*Dağların hareket ile sürüklendiği (kıtasal sürüklenme) *  
 

 


