İMAN
ĠMAN
• ĠSLAMIN TEMELĠ
ĠMAN’DIR. (ĠNANÇ)
• “Kalbinde imanı olan kimse
eninde sonunda cennete
girecektir.”
(Hadisi Şerif)
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• ĠMAN’IN TANIMI
• Sözlükte,
• “Bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, GÜVENMEK,
DOĞ
DO RULAMAK,
RULAMAK söylediğini kabullenmek, gönül huzuru
ile benimsemek, karşısındakine güven vermek,
güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten
ve yü
yürekten inanmak" anlamlarına gelir.
Ğ

Terim olarak ise,
• “Hz. Peygamber'i, Allah Teâlâ'dan getirdiği kesin olarak
bilinen hükümlerde (zarûrât-ı dîniyye) tasdik etmek,
onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip
bunların gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak”
demektir.

• Ġmanın, bir kalp işi, kalbin tasdiki olduğunu
gösteren âyet ve hadislerden bazıları şunlardır:
"Ey Peygamber, kalpleri iman etmediği halde,
ağızlarıyla inandık diyenlerden ve Yahudilerden
küfür içinde koşuşanlar seni üzmesin..." (el-Mâide
5/41).
"Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini
Ġslâm'a açar..." (el-En‘âm 6/125).
"Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri
cehenneme koyacak, sonra da bakın kalbinde hardal
tanesi kadar imanı olan birisini bulursanız onu
cehennemden çıkarın diyecektir" (Buhârî, “Îmân”,
15; Müslim, “Îmân”, 82).

İMAN’IN ZIDDI İNKÂR’DIR

Ġ

Ġnsanlar ın Allah’a inanmama, inkar sebepleri:
ı

• 1-KĠBĠR: “Allah’ın ayetlerini inkâr edenlerin kalplerinde ancak
kibirlenme (büyüklenme) var.” (Mü’min Suresi 56)
• 2-MADDĠ MENFAAT (para, mevki v.b.) - NEFSĠN ARZULARI: “ Şimdi
o kimseyi gördün ya:(keyfine taparcasına heveslerini)
zevkini kendine ilah edinmiş.” (Furkan Suresi 43)
• 3-SORUMSUZLUK - Ġġ YAPMANIN AĞIR GELMESĠ: “Müşriklere,
kendilerini davet ettiğin bu Tevhid Dini a ğır geldi.”
geldi (Şura suresi 13)
• 4-ĠNATLAŞMA –KĠN: “ Yüzüne karşı Allah’ın ayetleri okunurken
işitir de, kibrinden bunları hiç işitmemiş gibi (küfrü üzerinde ) ısrar
eder.”
eder (Casiye suresi 8)
• 5-CAHĠLLĠK: “Ġnsanlardan kimi de vardır Allah’ın dini hakkında bir
bilgisi olmad ığı halde mücadele eder de her inatçı şeytana tabii
olur.” (Hacc Suresi 3)
• 6-ÇEVRENĠN ETKĠSĠ, TAKLĠT ETME, TÖRE: “(Mahşerde) Yine şöyle
diyecekler (müşrikler): Ey Rabbimiz! Doğrusu bizler (dünyada)
beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola
götürdüler.” (Ahzab suresi 67)”
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***Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v.), aşağıda
bildirilen iman ile ilgili âyetleri açıklayarak imanı
şöyle tarif etti:
(Ġman; Allah’a, meleklere, kitaplara,
peygamberlere, ahiret gününe, [yani Kıyamete,
Cennete, Cehenneme, hesaba, mizana], kadere,
hayrın ve şerrin Allah’tan olduğuna, ölüme,
öldükten sonra dirilmeye, inanmaktır. Allah’tan
başka ilah olmadığına ve benim Onun kulu ve
resulü olduğuma şehadet etmektir.) [Buhari,
Müslim, Nesai]

• Nisa / 136
• “Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine
İmanın
indirdiği Kitab'a ve daha önce indirdiği kitaba iman (da
Şartları
sebat) ediniz Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını,
peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam
manasıyle sapıtmıştır.”
• Bakara / 177
• “Ġyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir
Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki, Allah'a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır (Allah'ın rızasını
İman
gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda
İbadet
kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar,
namaz kılar, zekât verir Antlaşma yaptığı zaman sözlerini
Ahlak
yerine getirir Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında
sabreder Ġşte doğru olanlar, bu vasıfları taşıyanlardır
Müttakîler ancak onlardır!”

• ***-(Allah, onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir.)
[Bekara 255]
• (Ölümü Allah’ın iznine bağlı olmayan hiç kimse yoktur.)
[Al-i Ġmran 145]
• (Ölüm zamanını takdir eden ancak Allah’tır.) [Enam 2]
• Bu üç âyet, takdirin Allah tarafından olduğunu bildirmekte,
kadere iman etmeyi göstermektedir.
• ***-(Kendilerine bir iyilik dokununca, “Bu Allah’tan” derler;
başlarına bir kötülük gelince de “Bu senin yüzünden”
derler. “Küllün min indillah” [Hepsi Allah’tandır] de, bunlara
ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar.) [Nisa 78]
Bu âyet, hayır ve şerrin Allah’tan olduğunu bildirmektedir.
• ***-(Muhammed [aleyhisselam], Allah’ın Resulü ve
nebilerin sonuncusudur.) [Ahzab 40]
Bu âyet de, Hz.Muhammed’in (s.a.v.) Peygamber olduğunu
bildirmektedir

Hayat
Ġlim
Semi
Besar
Ġrade
Kudret
Kelam
Tekvin

(KASAS-70) “Ġşte O, Allah’tır. O’ndan başka tanrı yoktur.”

Bakara 165- “ Ġnsanlar içinde, Allah’tan başkasını eş ve ortak
tutanlar vardır ki, onlar (bunları), Allah’ı sever gibi severler. Ġman
edenlerin ise Allah’a olan sevgileri daha güçlüdür…”

• Ġhlas Suresi
1-De ki: O, Allah birdir
2-Allah Sameddir
3-O, doğurmamış ve doğmamıştır
4-Onun hiçbir dengi yoktur
• "Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ın
varlığında şüphe mi vardır? " (Ġbrahim,
14/10)
• "Ey insanlar! Siz, Allah'a muhtaçsınız Allah ise
-her şeyden- müstağnîdir (muhtaç değil),
öğünmeye lâyık olandır " (Fâtır, 35/15)

• "Gözler onu görmez" Enam 103

•"Eğer yerde ve göklerde Allah’tan başka ilahlar
olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah,
onların yakıştırdıklarından (ortaklara ve aracılara)
muhtaç olmaktan münezzehtir (beridir) Enbiya, 22
•"Senin güçlü Rabbin onların sıfatlandırdıklarından
münezzehtir." Saffat 180
•"Hiçbir şey onun benzeri değildir" Şura 11
•"Gaybın anahtarları O nun katındadır, onları ancak
O bilir. Karada ve denizde olanı bilir. Düşen
yaprağı ve yerin karanlıklarında olan taneyi yaşı
kuruyu ki apaçık kitaptadır. Ancak O bilir." Enam 59
• "Allah, ondan başka ilah olmayan diri, her an
yaratıklarını gözetip durandır." Ali İmran 2

• "Muhakkak ki Allah işitir ve görür"
Hacc 61
• "Bir şeyi dilediği zaman, O'nun emri
sadece o şeye 'ol' demektir, hemen
olur." Yasin 82
• "Allah her şeyin yaratıcısıdır"
• "Gökleri ve yerleri yaratmış olan Allah'ın,
onların benzerlerini de yaratmaya kadir
olduğunu görmezler mi" İsra 99
• "Musa tayin ettiğimiz vakitte gelince ve
Rabbi onunla konuşunca" Araf 143

• Bakara (28)
• Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten
(dünyaya getiren) Allah'ı nasıl inkar
ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra
yine diriltecektir. En sonunda ona
döndürüleceksiniz.
• Mümin (12)
"Bu, sizin tevhid çerçevesinde Allah'a
çağrıldığında inkar etmeniz, O'na ortak
koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir.
Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir."

• Furkan Suresi 43
“ Şimdi o kimseyi gördün ya:(keyfine taparcasına
heveslerini) zevkini kendine ilah edinmiş.”
Ankebut (67)
“Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim,
onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer
kıldığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ batıla
inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?”
• Rum (34)
“Kendilerine verdiğimiz nimetleri inkar etsinler
bakalım! Haydi (şimdilik) yararlanın, ama yakında
bileceksiniz.”

• Maide (73)
Andolsun, "Allah üçün üçüncüsüdür" diyenler kafir
oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur.
Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun
onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap
dokunacaktır.
• Tevbe (30)
Yahudiler, "Üzeyr Allah'ın oğludur" dediler.
Hırıstiyanlar ise, "Ġsa Mesih Allah'ın oğludur" dediler.
Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği
yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce
inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah
onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

KISA HATIRLATMA
Hz.Adem (a.s.) ile
Hz.Muhammed
(s.a.v.) arasında
gelen Peygamber
sayısı 224.000’dir.
Kur’an’da özet
olarak 25 kişinin adı
geçmektedir.

• (AHZÂB:36)
Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir
mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri
konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve
Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde
sapmıştır.
• TEVBE : 71
Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve
velileridirler. Ġyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler,
namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat
ederler. Ġşte bunları Allah rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü
Allah azîzdir, hakîmdir.
• Müminun (24)
Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler
şöyle dediler: "Bu ancak sizin gibi bir beşerdir, size üstünlük
taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz
önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık."

• Ahzab/21
Andolsun, sizin için, ALLAH (c.c)'ı ve ahiret gününü umanlar ve
ALLAH (c.c)'ı çokça zikredenler için ALLAH (c.c)'ın Resûlü'nde
güzel bir örnek vardır.
• NĠSA : 69
Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse işte onlar, Allah'ın
kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla,
şehidlerle, iyilerle birliktedir. Bunlar ne güzel arkadaştır!
• Tevbe (54)
Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah'ı ve Rasûlünü
inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak
gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.
• Sebe (34)
Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek oranın şımarık
zenginleri, "Biz, sizinle gönderileni inkar ediyoruz"
demişlerdir.

• (Al-i Ġmran / 31)
• (Ey Muhammed! Onlara) Deki: “Allah’ı seviyorsanız, bana
tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı
bağışlasın...”
• (Nisa / 80)
• “Her kim o Peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş
olur.”
• Mümin (22)
Bunun sebebi şu idi: Peygamberleri onlara apaçık
mucizeler getiriyorlardı da onlar inkar ediyorlardı. Bu
yüzden Allah da onları yakalayıverdi. Şüphesiz O
güçlüdür, cezası da çok şiddetlidir.
• Fussilet (28)
Ġşte böyle, Allah düşmanlarının cezası ateştir.
Âyetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar
için ebedilik yurdu vardır.

ALLAH’IN ĠLMĠNE (AYETLERĠNE-Kutsal Kitabına) ĠMAN
ĠLE ĠLGĠLĠ KUR’AN’DAN AYETLER

• Enfal Suresi 20
“Ey iman edenler! Allah’a ve
Resûlüne itaat edin ve
(Kur’an’ı) dinlediğiniz
hâlde ondan yüz
çevirmeyin.”
Hicr (91)
“Ki onlar, (bir kısmına
inanıp, bir kısmını inkar
ederek) Kur'an'ı da parça
parça edenlerdir.”

• Sebe
(43)Âyetlerimiz apaçık bir şekilde
onlara okunduğunda, "Bu sadece,
atalarınızın tapmakta olduğu
şeylerden sizi alıkoymak isteyen bir
adamdır" dediler. Bir de, "Bu
(Kur'an), uydurulmuş bir yalandır"
dediler. Yine hak kendilerine
geldiğinde onu inkar edenler, "Bu
ancak apaçık bir büyüdür" dediler.

• Nisa (168)
“Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler (var
ya) Allah onları asla bağışlayacak ve doğru
yola iletecek değildir.”
• Zuhruf (24)
“(Gönderilen uyarıcı,) "Ben size, babalarınızı
üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu
getirmiş olsam da mı?" dedi. Onlar, "Biz
kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar
ediyoruz" dediler.”

Kaza ve Kadere Ġman
• "...O'nun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir" (erRa'd 13/8).
• "...Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve
mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yücesidir"
(el-Furkan 25/2).
• "De ki: Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize
asla erişmez..." (et-Tevbe 9/51).
• "Yeryüzünde ve sizin başınıza gelen her hangi bir
olay yoktur ki, biz onu yaratmadan önce o, kitapta
bulunmasın. Doğrusu bunu bilmek Allah'a kolaydır."
(Hadid/22),
• "Ölümü aranızda biz tayin ettik..." (Vakıa/60),

SEÇEN ĠNSAN
YARATAN-YAZAN ALLAH
• Kader (program-dizayn-ölçü-plan) konusunda şu örnek
bizlere yol gösterebilir.
• Dersine çalışan/çalışmayan öğrencidir.
• Notu TAKDĠR (kader) eden öğretmendir.
• Karneyi öğretmen yazıyor diye öğrenci
çalışmazsa bu yanlıştır.
• Öğretmen öğrenciye bakarak (haziranı bekler)
notu karneye yazar.
• Allah da kulun iradesine bakar (haziranı beklemek
zorunda değil-ezeli ilmi var) ve kaderini yazar,
takdir eder.
• Ve zamanı gelince yaratır.

•“ Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı,
yalnızca AlIah'ın üzerinedir. Allah o canlınm
durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı yeri
bilir. Çünkü bunların hepsi açık bir
kitabtadır."(Hud:6.) buyrulmaktadır.
•Peygamberimiz: ''Rızkı aramaktan geri
durmayın. Hiç bir kimse kendisine belirlenen
rızka ulaşmadan ölmeyecektir. Öyleyse heIâli
alıp haramı bırakmak yoluyla rızkınızı güzel
arayınız." (Et-Terğib vet- Terhib:2; 534
•"Aranızda ölümü takdir eden
biziz...“ (Vakıa:60.ayet)bunu bildirmektedir.
•” Her ümmetin (peygamber gönderilen
topluluğun) bir eceli vardır. Ecelleri gelince
• Sa’d ne
(ra) bir
dan:an
Hz. geri
Peygamber
şöylene
buyurmuştur:
“ Allah’ın
kalırlar,
de bir an
ileri
kazasına kulun
rıza
göstermesi
Ademoğlunun
gidebilirler.” (Araf : 34.ayet

•
•
•
•
•
•
•

mutluluğundandır. Allah’tan hayır istemeyi terk etmesi ve
Allah’ın kendisi ile ilgili olarak hükmettiği şeye kızması
insanoğlunun şakiliğindendir.” (Tirmizi, Kader, 15.)
“ Allah her şeyin yaratıcısıdır …” (Zümer:62. ayet.),
"…O'nun bilgisi dışında bir yaprak dahi düşmez…
"(En'am:59.ayet.) ,
''Kim iyi bir iş yaparsa lehine (onun tarafına), kim de kötülük
yaparsa aleyhine (zararına)dir. Rabbin kullara asla zulmedici
değildir."(Fussilet:46.ayet.)
“ Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini
yaratır...”(Şura:49.)
“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “ ol ! ”
demektir. O da hemen oluverir.”(Yasin:82.)
"…Azmettin mi (engellere rağmen bir işi yapmaya karar
verdin mi) artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine
dayanıp güvenenleri sever." ( Al-i Ġmran : 159. Ayet
" Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter."(Ahzab:3.),

• (MUHAMMED suresi 34. ayet)
• Haberiniz olsun ki, inkar edip Allah yolundan
sapan sonra da kafir oldukları halde ölenleri
Allah hiç bir zaman bağışlamayacaktır.
•
KAYNAKÇA
•
ELMALILI HAMDİ YAZIR MEALİ
•
--------------------------•
not: ATATÜRK’ÜN EMRİ İLE YAZDIRILAN TÜRKÇE KUR’AN
MEALİDİR.
•
AYRICA TÜRK-İSLAM TARİHİNDE YAZILAN İLK TÜRKÇE
TEFSİR, ATATÜRK’ÜN EMRİ İLE E.HAMDİ YAZIR’A
YAZDIRILMIŞTIR.
•
(“HAK DİNİ KUR’AN DİLİ”)

Ahirete Ġman
• Fakat siz (ey insanlar) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı
olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz" (el-A'la
87/16-17), "...Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir
eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak bir yurttur"
(el-Mü'min 40/39), "Allah'ın sana verdiğinden (O'nun
yolunda harcayarak) ahiret yurdunu da iste; ama dünyadan
da nasibini unutma..." (el-Kasas 28/77).
• Bu, onların dünya hayatını ahirete göre daha sevimli
bulmalarından ve şüphesiz ALLAH (c.c)'ın da inkâr eden bir
topluluğu hidayete erdirmemesi nedeniyledir. (16/107)
• Ġnsanlardan kimi, ALLAH (c.c)'a bir ucundan ibadet eder,
eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur
ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü
dönüverir. O, dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. Ġşte bu,
apaçık bir kayıptır. (22/11)

• Ancak inkâr edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı
yalanlayanlar ise; artık onlar da azab için hazır
bulundurulurlar. (30/16)
Onlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler. Ve onlar
kesin bir bilgiyle ahirete inanırlar. (31/4)
• Sadece ALLAH (c.c) anıldığı zaman, ahirete inanmayanların
kalbi öfkeyle kabarır. Oysa O'ndan başkaları anıldığında
hemen sevince kapılırlar. (39/45)
• Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, '(eğlence türünden)
tutkulu bir oyalama', bir süs, kendi aranızda bir övünme
(süresi ve konusu), mal ve çocuklarda bir 'çoğalmatutkusu'dur. Bir yağmur örneği gibi; onun bitirdiği ekin
ekicilerin (veya kafirlerin) hoşuna gitmiştir, sonra
kuruyuverir, bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş, sonra o, bir
çer-çöp oluvermiştir. Ahirette ise şiddetli bir azab; ALLAH
(c.c)'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk (rıza) vardır. Dünya
hayatı, aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir.
(57/20)

4-YASAKLARDAN KAÇINMAK

YASAKLARDAN KAÇINMAK

YASAKLARI ÇĠĞNEMEK

4-YASAKLARDAN KAÇINMAK

4-YASAKLARDAN KAÇINMAK

4-YASAKLARDAN
KAÇINMAK

GÜNAHIN ZARARLARI
• Ġmam Bakır (a.s): "Her kulun kalbinde beyaz bir nokta
vardır; insan her günah işlediğinde o beyaz noktada
siyah bir leke oluşur; tevbe edince o siyah leke kaybolur.
(Eğer tevbe etmez) günaha devam ederse o siyah leke
çoğalıp kalpteki beyaz sayfayı tamamen kaplar. Beyaz
sayfa tamamen kaplandı mı artık o kul hayır ve ıslaha
yönelemez.“
• İmam Ali (a.s): "Günahlardan kaçınmak hayırlı amel
yapmaktan daha evladır.“
• İmâm Zeyn-ül Abidin (a.s): " Allah'ın haram kıldığı
şeylerden kaçınan insanların en çok ibadet
edenlerindendir."
• İmam Ali (a.s): " Allah indinde en büyük günah günah
sahibinin günahını küçük saymasıdır (küçümsemesidir)."

4-YASAKLARDAN
KAÇINMAK

KISA HATIRLATMA

105 - FîL SÛRESİ
Mekke’de nazil olan bu sûre 5 ayettir. Sûre, adını ilk ayetinden
almaktadır. Allah’ın dinine karşı çıkanların akıbetlerinin hüsran
olduğunu, Kâbe’yi yıkmaya gelen Ashab-ı Fil'in (Ebrehe’nin Ordusu)
hüsranını (Ebabil kuşlarının attığı taşlar ile) misal vererek beyan buyurur.
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