
  
  
  
  
  
  



Dünya nüfusunun %90‟nından fazlası yaratıcı bir 

Tanrı‟nın var olduğunu biliyor ve ona inandığını 

söylüyor. Bunları birbirinden ayıran en temel ayraç, tanrı 

anlayışlarında ortaya çıkıyor. İslam‟ın yaratıcı anlayışını 

şöyle özetlemek mümkündür: 

a) Allah, tüm varlıkların yaratıcısıdır. 

b) Allah, tek tanrıdır. 

c) Allah‟ın ilkeleri (dini) vardır. 

d) Allah âdildir; ilahi adaleti tam işletir. 

Allah İnancı ve İnsan 



Allah İnancının İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi 

İnanmak insanda bir ihtiyaçtır. İnsan her zaman ve 

her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, 

O‟na güvenme ve O‟ndan yardım dileme ihtiyacı 

hissetmiştir. İslam‟a göre Allah‟a inanma duygu ve 

ihtiyacı doğuştandır. Fıtrat kavramı, insanın 

doğuştan yüce bir yaratıcıya inanacak şekilde 

yaratıldığını ifade etmektedir.  



Allah‟a iman eden kişide davranışlarını kontrol 

mekanizması gelişir. Kendisini her an Yüce Allah‟ın 

denetimi altında hisseder. Bilir ki O, her şeyi görür 

ve işitir. Yaptığı şeylerden günün birinde hesaba 

çekileceğini aklından çıkarmaz. Davranışlarını ona 

göre düzenler. Böyle insanlardan oluşan toplum da 

daha düzenli olur, güvenlik içinde yaşar. 



Sübhanallah: Allah tüm kusur ve noksanlıklardan uzaktır. 

Maşaallah: Allah bununla ilgili olumsuz bir şey yaratmasın! 

İnşaallah: Allah dilerse (Kur’an, Kehf [18] 24). Evelallah: Önce 

Allah. Eyvallah: Hakla kabul ettik, Hak‟tandır. Neuzübillah-

Maazallah: Her türlü kötülükten Allah‟a sığınırız. 

Hasbünallah: Allah bize yeter. Barekallah: Allah mübarek 

etsin, hayırlı ve bereketli olsun. 

Allah İle İlgili Sıkça Kullandığımız Kelimeler 



Kastamonu‟nun Taşköprü ilçesinde 5. sınıf öğrencisi 

U. Y., okul yolunda sokakta yürürken yerde 500 TL 

buldu ve okul müdürüne teslim etti. Babası bir 

fırında işçi olarak çalışan U. Y., babasının maaşının 

yarısı kadar olan parayı neden cebine koymak 

yerine okul idaresine teslim ettiği sorusuna şöyle 

cevap verdi: „„Allah‟tan korktum. Günah olur. Sonra 

Allah beni sevmez diye. O nedenle de okul 

idaresine teslim ettim.‟‟ (Haberler.com, 24.01.2013).  

‘‘Bulduğu Parayı Allah Korkusuyla Sahibine Teslim Etti’’ 



Allah inancı insanda fıtrî (yaratılıştan) olduğu için, normal 

şartlarda çevreden olumsuz bir şekilde etkilenmemiş bir 

kişinin Allah‟ın varlığını ve birliğini kabullenmesi gerekir. 

Bu sebeple Kur‟an‟da Allah‟tan bahseden ayetlerin çoğu, 

O‟nun sıfatlarını konu edinmiştir. Bu ayetlerde özellikle 

tevhid inancı üzerinde durularak ısrarla Allah‟ın ortağı ve 

benzeri olmadığı vurgulanmıştır. 

Allah’ın Varlığı ve Birliği 



Gaye, Nizam, Ekmel Varlık Delilleri 

Gaye Delili: Evrendeki gayeli düzen, bilgi ve hikmet sahibi 

bir düzenleyici tarafından meydana getirilmiştir. 

Nizam Delili: Kâinatta atomlardan yıldızlara kadar 

varlıklardaki mükemmel nizam (düzen) ve intizam (düzenli 

olma), bir düzenleyen tarafından meydana getirilmiştir. 

Ekmel Varlık Delili (Ontolojik/Varlık Delili): Her şeyin 

kendisiyle hayat bulmuş olduğu bir ekmel/mükemmel 

varlık, zorunlu olarak var olmak zorundadır. 



Dünyaca ünlü ateist profesör Antony Flew 

hayatının büyük bir bölümünde, ateizmin bilinen 

felsefi savunucularının en önemlisiydi. Ama 

ateizm fikrinden vazgeçen Flew  

artık, Tanrı‟nın varlığına inandığını  

ve Tanrı yoktur demenin hiçbir  

anlamı olmadığını belirtti. Kitabında 

Allah‟a neden inandığını çeşitli 

örneklerle yer vermektedir. 

‘‘Yanılmışım, Tanrı Varmış’’ 



Bir milimetrenin milyarda biri büyüklüğünde ve 

canlılığın ana kaynağı olan bir protein 

molekülünün tesadüfen meydana gelebilmesi 

için kaçta kaç ihtimal vardır biliyor musunuz? 

İsviçreli matematik bilgini Charles-Eugène 

Guye bu ihtimal rakamının 1 x 10180 olduğunu, 

yani 10 rakamının önüne 180 tane sıfır 

konarak okunacak bir rakam olduğunu tespit 

etmiştir (Abürrezzak Nevfel, Allah ve Modern İlim, c. 2, s. 153).  

Protein Molekülü 



Bilinçli bir planlamanın olduğu bir 

binanın kendiliğinden oluşabileceğini 

düşünemeyiz. Aksini düşünseydik, 

binayı oluşturan malzemelerin 

kendiliğinden, tesadüfen bir araya 

geldiği sonucuna ulaşmamız gerekirdi.  



İnançsız insanlar, Allah‟ı inkâr 

ettikleri için her şeyin tesadüfen 

oluştuğunu kabul ederler.  

Tesadüf varsa, varlığın bir amacı 

olmadığı için devamlılığı da olmaz. 

Dünyaya öylesine geldiğimiz gibi, 

öldüğümüzde yok olup gideceğiz. 











İç güdüyü kim güdüyor? 









Dış alemde tesadüf yoktur.  

Tesadüf kafamızın içindedir.  

Franz Kafka (1883-1924). 



Ya yıldızların her biri bir mühendistir veya 

onları yapan bir mühendis vardır.  

François-Marie Arouet (Voltaire) (1694-1778) 





„„Aklımız görebildiğimiz eşyanın arkasında 

göremediğimiz gizli bir ilah bulunduğunu, ona 

inanmamız gerektiğini normal sayar. Allah‟ın 

varlığının akılla çelişmesi düşünülemez, 

aksine yokluğunu düşünme ânında çelişki 

başlar.‟‟ Immanuel Kant (1724-1804) 











İnanmak istemeyeni hiçbir mantık 

inandıramaz. Cenab Şahabettin (1870-1934). 





Allah‟ın zâtı, zaman ve mekân boyutlarının 

ötesindedir. Hiçbir varlığa benzemez. Duyu 

organlarıyla kavranamaz. Bu nedenle insan 

O‟nu ancak isim ve sıfatlarıyla tanıyabilir. 

Esmâül-Hüsna, Allah‟a ait güzel isim ve sıfatlar 

demektir. Bir ismi iyice kavradıkça, yaratıcımızın 

o özelliğini de daha iyi tanımış oluruz. 

Allah’ın İsim ve Sıfatları 



Evrende, atomdan gökadalarına 

kadar her varlıkta bilinçli bir 

planlama (tasarım) vardır.  



İnsan dışındaki varlıklar dış dünyayı duyularıyla 

algılar. İnsan ise onlardan farklı olarak bu 

algıladıklarını düşünme, değerlendirme ve 

sonuca varma yeteneğine sahiptir. 



Örneğin bir kuzu için çiçek ile ot 

arasında fark yok iken insan çiçekteki 

sanatı fark edebilir ve bundan hareketle 

bir yaratıcının varlığına da ulaşabilir.  





Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Yüce Allah, 

varlıklar alemini bir ihtiyaçtan dolayı veya 

oyun, eğlence olsun diye yaratmamıştır. O 

istediğini, dilediği zaman yaratır: “(Bütün 

hayatı) yoktan var eden, sonra onu yeniden 

vücuda getiren O‟dur: Bu O‟nun için pek 

kolaydır.” (Kur’an, Rum [30] 27). 









Allah, Evreni Yaratmadan Önce Ne Yapıyordu?  

Allah‟ın ezeli olması, O‟nun zamanın içinde, zamana 

tâbi olması gibi bir durum değildir. Allah‟ın ezeli 

olması, zamanı yaratan olarak, zamanın üstünde 

olmasıdır. Çünkü zaman, Big Bang‟den (büyük 

patlamadan) önce yoktu. Big Bang ile birlikte zaman da 

yaratıldı. Dolayısıyla Allah için, „„Evreni niye 13.7 

milyar sene önce yarattı?‟‟ sorusu anlamsız olur. 

Çünkü zamanın yaratıcısı için, zamanın içinde 

beklemek diye bir şey söz konusu değildir!  



Tevrat‟a göre evren 6 günde yaratılmıştır. Tanrı 

yorulduğu için 7. gün olan Cumartesi günü 

dinlenmiştir (Tevrat, Yaratılış 2:1-3). Kur‟an da Allah‟ın 

evreni 6 günde yarattığını belirtir, ama O‟nun 

yorulmadığını da ifade eder (Kaf [50] 38). Kur‟an‟da 

kullanılan gün kavramı, bizim kullandığımız 24 

saatlik birim gibi değildir (“Melekler ve Ruh ona, miktarı elli 

bin yıl olan bir günde yükselip çıkarlar.” (Kur’an Mearic [70] 4).  

Allah evreni 6 günde, yani 6 basamakta, 

aşamada, jeolojik devirde yaratmıştır (Araf [7] 54). 

6 Gün Kavramı 



Allah, dilediği her şeyi sonsuz gücüyle istediği 

şekilde var eder. Bunu bazen bir anda, bazen 

de zamana yayarak yapar. Allah, “O, eşsiz 

yaratışıyla bir şeyin olmasını dilediği zaman, 

sadece ona „Ol!‟ demesi yeter. O da hemen oluş 

sürecine girer.” (Kur’an, Yasin [36] 82). 



Yüce Allah, bazı deist filozofların iddia ettiği 

gibi, varlıkları yaratıp bir kenara çekilmemiştir. 

Kur‟an‟ın “Allah, gökten yere kadar her işi 

düzenleyip yönetir…” (Kur’an, Secde [32] 5) ve “O, her 

an yeni bir iş ve oluştadır, yaratma hâlindedir.” 

(Kur’an, Rahman [55] 29) ayetlerinden anlaşılacağı gibi 

O, evrene her an müdahale hâlindedir.  





Her an Allah‟ın gözetiminde olduğunu bilen 

Mü‟min, yaptığı eylemleri daha dikkatli 

yapmalıdır. Kötü davranışlardan kaçınmalı, 

iyi ve güzel davranışlara yönelmelidir.  





Allah‟ın isimlerini daha iyi anlayabilmek için bir tanesini 

örnek olarak inceleyelim. Mesela Basîr. Basîr, her şeyi 

gören demektir. Allah hem gözü, hem de gözün 

gördüğünü görür. Işığa, mikroskoba, teleskopa ihtiyaç 

duymaz. Her şeyi hiç şaşırmadan, karıştırmadan görüp 

denetler. Basîr ismin hakkında düşündükçe Allah‟ın görme 

özelliğini daha iyi kavramış oluruz. 

Allah’ın ‘Basir’ İsmi 



Her şeyde Allah‟ın isim ve sıfatlarının tecellilerini 

görebiliriz. Örneğin bir bebeğin dünyaya gelişinde O‟nun 

Muhyî (can veren), bir annenin şefkat ve merhametinde 

Rahman (merhameti sonsuz olan), dalından koparılan bir 

elmada Rezzâk (kesintisiz biçimde çokça rızık veren) ve bir 

hastanın iyileşmesinde Şâfî (şifa veren) isimlerinin tecellileri 

görülür. Allah, Müheymin‟dir. Kâinatın işlerini gözetir. O, 

Kayyum‟dur. Kâinatı idare eder ve her şeyin varlığı 

kendisine bağlıdır.  

Allah’ın İsim ve Sıfatlarının Evrendeki Tecellisi 



Allah‟ın isimlerinin çoğu, ilahi rahmet ve sevgiyle 

ilgilidir. Sadece  birkaç tanesi sertlik ile ilgilidir. 

Allah‟ın isimlerinin çoğunun rahmet ve sevgiyle 

alakalı olmasından, O‟nun zâtının sevgi ve 

bağışlayıcılık ağırlıklı olduğunu anlayabiliyoruz.  

‘Esmâül-Hüsnâ’ ile Allah’ın Yapısını Anlamak 



Zati sıfatlar (Vücud, kıdem, beka, muhalefetün lil havadis, 

vahdaniyet, kıyam binefsihi) Allah‟ın varlığını ve 

hakikatini, bütün yaratılmışlardan farklı olan 

niteliklerini bildirirler. Bunlar Allah‟a özgü sıfatlardır. 

Zati ve Sübuti Sıfatlar 



Sübuti sıfatlar (Hayat, ilim, sem’, basar, irade, kudret, 

tekvin) Allah‟ın nasıl olduğunu, mükemmeliyetini ve 

yetkinliğini belirtirler. Bu sıfatların zıtları Allah 

hakkında söz konusu değildir. Bunlar kaynağı Allah‟ta 

olup, diğer varlıklarda da bulunan sıfatlardır.  



•  Ululuk ve büyüklük (Azamet Cem’i. Allah kâinatın 

hâkimidir. İngilizcede: Royal We/Royal Plural).  

•  Allah muhtaç olmadığı halde meleklere görev 

vermektedir. Melekler O‟na yardım değil, ibadet 

ederler.  

•  „Biz‟ demekle hep „ben demek, bencil olmak 

değil, tevazu ve iş bölümü teşvik edilir. 

Kur’an’da Allah İçin Neden ‘Biz’ Denilir? 



•  Yemin edilen varlıkların önemini 

vurgulamak için.  

•  Mahşerde kötülük yapanların karşılarına 

yemin edilen varlıklar şahit olarak 

getirileceği için.  

•  Yeminlerden sonraki cümlenin mesajına 

dikkat çekmek için. 

Kur’an’da Niye Yemin Edilir? 



Kur‟an‟a göre insan değerli bir varlık olarak yaratılmış, 

göklerde ve yerdeki neredeyse her şey insanın emrine 

verilmiştir. Ona kalemle bilmediği şeyler öğretilmiş, beyan 

yani ürettiği, düşündüğü, gördüğü, duyduğu şeyleri 

başkalarına ifade edebilme öğretilmiştir.  

Kur’an’da İnsan ve Özellikleri 



İnsanı diğer varlıklardan ayıran okuma, düşünme, 

anlama, yazma, uygulama ve paylaşma gibi 

özellikleridir. İnsan, Allah‟ı tanıma kabiliyetini 

fıtratında taşır (Kur’an, A’raf [7] 172). İnsan, vicdana, iyiliği 

ve kötülüğü seçme kabiliyetine sahip iradeli bir 

canlıdır (Kur’an, İnsan [76] 3). İnsan, özünde şeref yüceliğini 

taşır. Allah, onu diğer varlıklara nazaran daha 

üstün özelliklerle donatmıştır. Fakat kendi üstünlük 

ve şerefini sezmezse, aşağılığa ve esarete düşer 
(Kur’an, İsra [17] 7, 70; Tin [95] 4 - 5).  



Kur‟an, insanın kötü özelliklerini (sabırsız, aceleci, 

nankör, maddiyata ve rahatına düşkün, cimri, kibirli, 

unutkan, bilgisizce tartışan, ümitsizlik ve karamsarlık 

eğilimi) bilip bunları kontrol altına almasını,  

iyi özelliklerinin (halife, yaratılanların pek  

çoğundan üstün, şan ve şeref sahibi, kendisine  

güzel rızıklar verilmiş; akıl, konuşma, yazı, bilim  

ve sanat kabiliyetine sahiptir) de farkında  

olup bunları geliştirmesini öğütler.  



Allah insanı sevgisiyle yaratmıştır. Yüce Allah Kur‟an‟da 

insana yakın olduğunu belirtmektedir: ‘‘... Ve biz 

insana şah damarından daha yakınız.’’ (Kur’an, Kaf [50] 16). 

Rabbimiz bizden O‟nu sık sık anmamızı, hatırlamamızı 

talep etmektedir:  

„„Ey inananlar, Allah’ı çok anın. Sabah akşam Onu 

tesbih edin/yüceltin.‟‟ (Kur'an, Ahzab [33] 41-42).  

„„Öyleyse beni anınız ki ben de sizi anayım....‟‟ (Kur'an, 

Bakara [2] 152).  

İnsanın Allah ile İrtibatı 



İnsanla Allah arasındaki iletişim Allah‟tan insana ve 

insandan Allah‟a olmak üzere iki yönlüdür. Allah‟tan insana 

olan iletişim vahiyle gerçekleşir. Allah yarattığı insanı 

kendi haline bırakmaz. İnsandan Allah‟a olan iletişim ise 

ibadet, dua, tövbe, vb. ile gerçekleşir. Yani insan Allah‟ın 

bu sevgi ve yakın ilgisi karşısında O‟nu sever, O‟na ibadet 

ve dua ederek, güzel eylemlerde bulunarak karşılık 

vermeye çalışır. Sıkıntılarını ve dertlerini O‟nunla paylaşır. 



Dua, insanın Yüce Allah‟a olan 

inancının, teslimiyetinin, 

güveninin ve yalnızca O‟na 

sığındığının göstergesidir. Dua 

etmenin temel amacı, Allah ile 

insan arasında bağ kurması, 

insanın Allah‟a durumunu arz 

etmesi ve O‟ndan yardım, af, 

bağışlanma, merhamet, güç, 

kuvvet, destek vb. dilekte 

bulunmasıdır. 

Dua 



İslam inancına göre dua etmek ibadettir. Dua, Allah 

ile insan arasındaki iletişimi sağlamanın en değerli 

yollarındandır. Duada önemli olan samimiyettir. Onun 

için İslam dininde dua etmenin belli bir biçimi, dili, 

zamanı ve yeri yoktur. Kişi istediği zaman Yüce 

Allah‟a yönelip dua edebilir.  



Dualarımız bizim istediğimiz doğrultuda 

gerçekleşmezse aceleci olmamalı, sabırlı 

olmalı, üzerimize düşenleri gereği gibi yapıp 

yapmadığımızı sorgulamalı, ümitsizliğe 

kapılmamalıyız. Örneğin, bir öğrencinin 

çalışmadan yaptığı dua, tarlasını ekmeyen 

çiftçinin ürün beklemesi kadar boş bir bekleyiş 

gibi olur (Fiili dua-kavli dua).  



Bir Müslüman sadece sıkıntılı ve zor anlarında 

değil, sevinçli durumlarında, bir nimete 

ulaştığında da dua ederek Allah ile iletişimini 

devam ettirmelidir. Kur‟an‟da, zor anlarda 

Allah‟a hatırlayıp bolluğa ulaştığı zaman 

unutan kimseler eleştirilir (Yunus [10] 12).  

















İbadet 

İbadet, sözcük olarak abd (kul) kökünden türemiştir 

(Abdullah: Allah’ın kulu). İnsan ibadet sayesinde 

gönülden Allah‟ la irtibata geçer. Bu sayede 

Rabbine daha da yaklaşmış olur. İbadet, Allah‟a 

saygı, sevgi ve bağlılığını göstermek isteyen 

insanın ruhen ve bedenen bütün varlığıyla O‟na 

yönelerek yaptığı iş ve davranışlardır.  



İbadet imanın bir göstergesidir ve imana bağlı 

olarak ortaya çıkar. İbadetler insanın imanını 

korur ve güçlendirir. Belli başlı ibadetleri görelim: 

Namaz insanın yaratıcısına karşı bağlılığını, 

sevgisini, saygısını ve güvenini sözleri, yüreği ve 

hareketleriyle ortaya koymasıdır. 



Hac, dilleri, kültürleri, ırkları, renkleri, ekonomik 

ve sosyal durumları farklı insanların bütün 

dünyevi uğraşlarından sıyrılarak, ayrım ifade 

etmeyen giysiler içinde mahşeri hatırlamaları ve 

kendilerini Allah‟a yakın hissetmelerini sağlar.  



Zekât, sadaka vererek yardım etmeyi; oruç 

tutarak irademizi güçlendirmeyi ve kötülüklere 

karşı koymayı öğreniriz. Topluca kılınan 

namazlar, hac, zekât ve kurban gibi ibadetler 

birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda 

bulunur. 



İbadetler cennet ümidi veya cehennem 

korkusundan değil, Allah‟ın sevgisini 

kazanmak gayesiyle yapılmalıdır.  



İman ancak ibadetlerle olgunlaşır. 

İbadetler yalnızca namaz, oruç, 

hac, zekât değildir, insanlığın 

hayrına olan her iş ve davranış da 

ibadettir (salih amel). Allah‟a 

yaklaşmanın ve sevgisini 

kazanmanın ibadetlerle olacağını 

da unutmamalıyız.  



İstiğfar [Estağfurullah] günahlardan 

bağışlanma dileğinde bulunmak, özür 

dilemektir (geçmiş). Tövbe ise o özür 

dilenilen konunun tersini yapmak üzere yeni 

bir yöneliş ortaya koymaktır (an ve gelecek).  

„„Rabbinizden istiğfar/bağışlanma dileyin, 

sonra O‟na tövbe edin/yönelin…‟‟ (Kur’an, Hud [11] 

3).  

İstiğfar-Tövbe 



Hata ve günah ne kadar büyük olursa olsun ve 

üzerinden ne kadar süre geçmiş olursa olsun istiğfar 

ve tövbe kapısı sürekli açıktır. Sadece ölüm anında 

yapılan istiğfar ve tövbe, makbul değildir. Firavunun 

ölürken imanının, yani tövbesinin reddedilmesinin 

sebebi, o imanın bir iddiadan ibaret olması, ispat 

imkânının artık kalmamış olmasıdır (Kur’an, Nisa [4] 18; Yunus 

[10] 90-91).  



Tövbe, insanın iç dünyasında yeni bir sayfa 

açarak hatalarından dönmeye karar vermesidir. 

Allah‟a gönlünü açma hali olan tövbe, insanın 

manevi yönden rahatlamasını sağlar, kişinin 

karamsarlığa düşmesini engeller.  



İslamiyet, insanın doğuştan günahsız ve temiz 

olarak dünyaya geldiğini kabul eder. Hıristiyanlıktaki 

asli günah (Peccatum originale originatum) yani insanın 

doğuştan günahkâr olarak dünyaya gelmesi fikrini 

ise reddeder. Bu hususta Kur‟an‟da şöyle buyrulur: 

“Hiçbir günahkâr, bir başkasının günahını 

yüklenmez.” (Fatır [35] 18). 



Aynı şekilde İslam, günahı affetme yetkisini de 

insanlara vermez. Bu yönüyle dinimizde günah 

çıkarma (confession) yoktur. Zaten günah 

çıkartacak kişi de hiç günah işlemeyen birisi 

değildir. İslam bu konuda sorumluluğu insanın 

vicdanına ve ihlasına bırakır.  



Her insan hata yapabilir. Esas olan, 

insanın hatasını kabul edip yaptığı kötü 

davranıştan vazgeçerek iyiliğe yönelme 

erdemini göstermesi ve tövbe etmesidir.  



Allah‟ın tövbeleri kabul 

edebileceğini bilen birisi, 

diğer insanların da kendisine 

karşı yaptığı ve yapacağı 

hataları da örtmenin ve 

affetmenin önemini kavrar. 



Tövbe kişinin 

tamamen kendi iç 

dünyasıyla ilgili bir 

durumdur. Tövbe eden 

insan, iç dünyasını 

Allah‟a iletir. Böylece 

insan iç dünyasını ve 

kimseyle paylaşmadığı 

duygularını 

yaratıcısına açmış 

olur.  







Tövbe etmek için özel bir yer ve aracıya gerek 

yoktur. Kişi her zaman ve her yerde Allah‟a 

yönelip tövbe edebilir. Yüce Allah samimiyetle 

(ihlasla) tövbe edenin tövbesini kabul 

edebileceğini belirtir. Hiçbir günah, Allah‟ın 

affedebileceğinden daha büyük değildir!  





Fakat Allah‟ın bağışlayıcılığına güvenerek 

günah işlemeye, kötülük yapmaya da 

niyetlenmemelidir. Çünkü nice kullar 

vardır ki, günah işlerken, tövbe edemeden 

bu dünyadan göçmüşlerdir! 





İslam‟da birisine gidip ondan tövbe almak 

yoktur! Hz. Muhammed hiç kimsenin tövbesini 

almamıştır. Çünkü İslam‟da tövbe sadece Allah‟a 

edilir! (Kur’an, Tahrim [66] 8).  







Hz. Âdem ve şeytan, Rablerinin emrini 

dinlemedikleri için Allah‟a âsi oldular (Kur’an, Taha [20] 121). 

Hz. Âdem hatasını anlayıp istiğfar edip tövbe ettiği 

halde, şeytan kibrinden dolayı yanlışında ısrar etti 

ve kaybetti. 

Hz. Âdem-Şeytan-Tövbe İlişkisi 









Şükür, sadece verilen nimetler karşısında 

yapılırken, hamdda zarar da olsa, mükâfat da olsa 

hep şükran sunulur. Hamd sadece Allaha yapılan 

bir övgü ve minnettarlık iken, şükür ise hem Allah‟a 

hem de teşekkür şeklinde başkalarına da yapılır.  
(Kur’an, Casiye [45] 36; Kasas [28] 70; Rum [30] 18; Yunus [10] 10). 

Hamd-Şükür Farkı 



Tesbih, canlı cansız, bilinçli bilinçsiz tüm varlıkların 

varlıklarını, yaratılış amacına uygun olarak 

sürdürmesi, Allah‟ı anmasıdır (Güneşin ışık vermesi, 

rüzgârın esmesi, yağmurun yağması tesbihtir). Zikir, 

Allah‟ı, sadece bilinçli ve iradeli varlıkların (İnsan ve 

cinler) anması, hatırlamasıdır.  

Tesbih-Zikir 



Allah: Mutlak kudretin has ismi. 

İlah: Mabud yani kendisine kulluk edilen varlık. 

Rab: Terbiye eden, yetiştiren.  

Allah-İlah-Rab 



Yüce Allah insanlarla, nebileri aracılığıyla 

gönderdiği vahiyler vasıtasıyla iletişim 

kurmuştur. Kur‟an, son Nebi Hz. Muhammed‟e 

bütün insanlara iletilmek üzere gönderilen 

Allah‟ın son vahyi ve ilahi kelamıdır.  

Kur’an Okumak 



Yüce Allah insanları doğru yola iletmek için 

gönderdiği Kur‟an‟ın okunmasını öğütler. 

Kur‟an‟ın okunmasının istenilmesinin sebebi, 

insanın Allah‟ın kendisinden ne istediğini 

anlayabilmesi ve O‟nun öğütlerini yerine 

getirebilmesi içindir.  



Kur‟an okurken Allah ile konuştuğumuzun 

bilinciyle daima huşû (konsantrasyon, gönül 

rahatlığı) ve alçak gönüllülük içerisinde olmalıyız. 

Kur‟an okuyan kimse doğrudan Allah ile iletişim 

halinde olur. İnsan böylece O‟nun sözlerini 

okuduğunun bilinciyle kendisini Yüce 

Yaratıcısına yakın hisseder.  











Kur‟an „her‟ şeyi açıklayıcı olarak indirilmiştir 

(Kur’an, Nahl [16] 89). Bu ayetten hareketle „„Yaş-kuru ne 

varsa içeren kitab-ı mübin‟‟in (En’am [6] 59) Kur‟an-ı 

Kerim olduğu zannedilmiştir. Bu kitab-ı mübin 

ifadesinin Kur‟an olarak tefsir edilmesi o kadar 

yaygınlaşmıştır ki, Kur‟an-ı Kerim‟de her şeyin 

bulunabileceği zannedilmiştir.  

Kur’an’da Her Şey Var Mı? 



Hatta „„Devemi kaybetsem, onu bile Kur‟an‟da 

bulurum!‟‟  gibi abartılı söylemler geliştirilmiştir. 

Oysaki, gerek bu ayetin içeriğinden, gerekse Neml 

suresinin 75. ve Fâtır suresinin 11. ayetindeki 

ifadelerden Kitab-ı Mübin ve İmam-ı Mübin 

ifadelerinin Kur‟an‟ı değil, Levh-i Mahfuz‟u (Allah’ın 

ezeli ebedi ilminin simgesini) kastettiği anlaşılıyor. 

Dolayısıyla her şeyin bulunduğu kitap Kur‟an değil, 

Levh-i Mahfuz‟dur (Prof.Dr. Murat Sülün, Kur'an Kılavuzu, İstanbul 2013, 

s. 205, 206).  



Bazıları, Allah‟ın Kur‟an‟da neden surelere değişik, 

mesela Bakara (inek) ismini verdiğini eleştirmektedir. 

Oysaki sure isimleri sonradan ashab tarafından 

verilmiştir. En eski mushaflarda da görüldüğü gibi 

sure isimleri yazılı değildi. 

Sure İsimleri Kim Tarafından Verildi? 



Zaten surelerin genelde bilinen birden fazla ismi vardı. 

Bunlardan sadece bir tanesi meşhur olmuştur. Mesela 

İhlas suresi. Bu sure, muhatabının Allah düşüncesini 

şirkten arındırdığı için ihlas adıyla meşhur olmuştur. Bu 

sureye bunun dışında Tevhid, Esas, Samed, Tefrid, 

Tecrid, Necat, Nisbe, Ma‟rife, Cemal… diye de 

adlandırılmıştır. Dolayısıyla sure isimleri Allah 

tarafından değil, ashab tarafından verilmiştir. 

















Kur‟an‟a göre şirk:  

• Şah damarımızdan daha yakın olan Allah‟ın (Kaf 

[50] 16) „uzak‟ ve yetersiz olduğunu iddia ederek 

aramıza aracı, yaklaştırıcı, vesile koymak (Ahkaf [46] 

5; Zümer [39] 3).  

• Allah‟a çocuk, eş, ortak isnat etmek, birilerini 

veya bir şeyi putlaştırmak (Enam [6] 100; Furkan [25] 43). 

Allah‟tan başkasına tapmak (Al-i İmran [3] 64) ve 

şefaatçi edinmek (Enam [6] 94; Yunus [10] 18).  

En Büyük Günah: Şirk 



• Dinde Allah‟tan başkasını hüküm/helal-haram 

koyucu ve otorite edinmek (Al-i İmran [3] 80; Enam [6] 114, 148-

150; Kehf [18] 26; Nahl [16] 35; Şura [42] 21; Tövbe [9] 31; Yusuf [12] 40).  

• Allah‟tan başkasına dua edip yardıma çağırmak 
(Cin [72] 18; Fatır [35] 13-14).  

• Bir şeyi Allah gibi veya daha fazla sevmek, 

saymak (Bakara [2] 165; Tövbe [9] 24).  



Allah, tövbe etmeyip şirk üzere ölenleri 

affetmeyeceğini (Maide [5] 72; Nisa [4] 48, 116) ve yaptıkları 

tüm davranışların boşa çıkacağını belirtmiştir (Zümer 

[39] 65). Şirk ile kula veya eşyaya kulluk, sömürü ve 

istismar başlar. Şirk büyük bir zulüm (Lokman [31] 13), 

yani haksızlıktır.  





„„Göklerde ve yerde, günün sonunda da, öğleye erdiğiniz 

zaman da hamd, O‟na mahsustur. Allah ölüden diriyi, 

diriden de ölüyü çıkarır. Ölümünden sonra yeri canlandırır. 

Siz de yerden o şekilde çıkarılacaksınız. Sizi topraktan 

yaratması, ardından insan olarak yeryüzüne dağılmanız, 

O‟nun varlığının delillerindendir. Yanlarında rahatlayasınız 

huzur bulasınız diye size, kendi türünüzden eşler 

yaratması da Allah‟ın ayetlerindendir.  

Kur’an’dan Mesajlar 



Aranıza sevgi ve merhamet de koymuştur. Bunda, 

düşünen bir topluluk için ayetler vardır. Gökleri ve yeri 

yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da 

Allah‟ın ayetlerindendir. Bunda, bilenler için ayetler vardır. 

Gece ve gündüz uyumanız ve Allah‟ın ikramını aramanız 

da onun ayetlerindendir. Bunda, dinleyen bir topluluk için 

ayetler vardır. Korku ve umut veren şimşek de onun 

ayetlerindendir. Gökten bir su indirir, sonra ölümünün 

ardından toprağı canlandırır. 



İşte bunlarda, aklını kullanan bir topluluk için ayetler 

vardır. Göklerin ve yerin, emriyle ayakta kalması da onun 

ayetlerindendir. Sonra sizi bir kez çağırdığı gün, hep 

birden yerden ortaya çıkarsınız. Göklerde ve yerde olan 

herkes onundur. Hepsi ona, saygıyla boyun eğer. 

Yaratmayı başlatan, sonra da tekrarlayan odur. Tekrar 

yaratmak onun için daha da basittir. Göklerde ve yerde en 

üstün örnekler O‟na aittir. O güçlüdür, doğru karar verir.‟‟ 
(Kur’an, Rum [30] 18-27). 



Yeryüzünde bulunan her varlık Allah‟ı tesbih etmektedir. 

Hayatın koşuşturmacası insanı Allah‟tan uzaklaştırabilir. 

Bu nedenle insanın gün içinde ibadetlerle O‟nu 

hatırlaması gerekir.  

Yüce Allah, cansızdan canlıya; canlıdan cansıza hayat 

vermektedir. Ölümden sonra dirilişin olacağına ihtimal 

vermeyen kimseler Yüce Allah‟ın yeryüzündeki yaratma 

sanatına iyi bakmalıdır. 



İnsan ilahi kanıtlarla dolu bir dünyada yaşar. Evrende 

Yüce Allah‟ın varlığına ve sınırsız kudretine işaret eden 

pek çok delil vardır. Kur‟an insana bu kanıtları göstermeye 

çalışır. İnsandan, evreni ve kendi yaşamındaki bir takım 

gerçekleri iyi gözlemlemesini ister. Örneğin insan, Yüce 

Allah‟ın evreni nasıl yarattığını ve evrendeki varlıklara 

nasıl bir düzen verdiğini incelemelidir. Çünkü̈ evren O‟nun 

koyduğu tabiat kurallarına göre hareket etmektedir. Ancak 

çok yönlü düşünebilen, aklını kullanan ve gönlünü 

gerçeklere açık tutan kimseler ibret alabilir. 



Kâinatta bulunan tüm varlıklar Yüce Allah‟a boyun 

eğmekte, O‟nun iradesi dışına çıkmayıp koyduğu kurallara 

uygun hareket etmektedir. İnsana düşen de Allah‟ın 

buyruklarına uygun bir hayat yaşamaktır. 

Allah için yoktan var etmek de yeniden diriltmek de 

kolaydır. Ölümden sonra bir hayatın olmasını kabul 

etmeyen kimseler bu işin Allah için hiç de zor olmadığını 

bilmelidir. Yoktan var etmek, yeniden diriltmekten daha 

zordur. Yüce Allah insanı yoktan var ettiğine göre onu 

yeniden diriltmesi daha kolaydır. 
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