AKAİDİN TEMELLERİ

“Hiç şüphe yok ki Kur’an’ı biz indirdik . Ve muhakkak onu biz koruyacağız.”(Hicr- 9)
“Eğer Kulumuza (Muhammede(as))indirdiğimiz Kur’an’dan şüphe ediyorsanız, siz de Onun benzeri bir
sure getirin.! Allah’tan (cc) başka şahitlerinizi de getirin!Eğer samimi iseniz.Bunu yapamazsınız ki asla
yapamayacaksınız. O halde kafirler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten
sakının.!”(Bakara-23-24)
“Meryem oğlu İsa (as) da ‘ey İsrail oğulları ! ben size Allah’ın (cc) elçisiyim.Benden önce gelen Tevrat’ı
doğrulayıcı, ve benden sonra gelecek Ahmed (as) adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim ‘
demişti. Fakat İsa’nın (as) müjdelediği elçi apaçık delillerle gelince ‘Bu apaçık bir büyüdür ‘ dediler.”
(Saf –6)
“De ki ‘ Eğer Allah’ı (cc) seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah(cc) da sizi sevsin “ (Ali İmran-31)
“Ve biz seni başka değil ancak Alemlere Rahmet olarak göndermişizdir”(Enbiya-107).
“Kur’an bütün alemler için uyarıcı bir zikirdir. “ (Kalem 52)
“Şüphesiz Allah (cc) ve Melekleri , O Nebi Muhammed’e (sas), salat ve selam ederler. Ey iman edenler!
O halde siz de , O’na, salat ve selam ediniz !” (Ahzab-56)
ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED
ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED
ALLAHÜMME SALLİ ALA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED
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I-İMAN ve AKAİD İLMİNİN ZARURETİ
“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım, size din olarak İslam’a
razı oldum” (Maide -3).
“Her kim İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki O din kendisinden asla kabul edilmeyecektir.Ahirette de
o kimse zarar çekenlerden olacaktır.“ (Ali İmran-85)
“O (cc) , Odur ki Peygamberini hidayet ve Hak dinle gönderdi. Ta ki O’nu bütün dinlere üstün kılsın”.
(Fetih- 28)
“ Ve biz seni başka değil ancak Alemlere Rahmet olarak göndermişizdir” ( Enbiya- 107).
“ Sana Kur’an’ı indirdik. Ta ki insanlara kendilerine indirilen emri ve nehyi anlatasın ve ta ki tefekkür
etsinler.” (Nahl–44).
"Dinini her dinin üstüne çıkarmak için peygamberini hidayet ve Hak Din’le gönderen odur.İsterse
müşrikler hoşlanmasınlar."(Saf-9)
"Ey iman edenler! Düşmanlarımı ve düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Siz onlara sevgi
gösteriyorsunuz.Halbuki onlar Haktan size geleni (Kur’an’ı) inkar ettiler." (Mümtehine-1)
“Şüphesiz ki Allahü Teala indinde hak din İslam dinidir.Kendilerine kitap verilenler ancak hakikatı
bildikten sonra , hased ve ihtirasları yüzünden ihtilafa düştüler.Kim Allah’ın (cc) ayetlerine küfrederse
şüphe yok ki Allahü Teala tez hesap görücüdür.” (Ali İmran –19)
Akaid İlmi asıldır, diğer ilimler onun fer’i mesabesindedir. Akaid , Fıkhül Ekberdir. Allahü Teala, ancak
doğru bir itikad ile bilinir, bulunur. O’nun (cc) rızası ancak, doğru bir itikad ile celbedilir. ‘İslam’a giriş
kapısı olan, ‘Lailahe illellah, Muhammedürresulullah ‘ kelimeyi tayyibesi akaidin de temelidir. Tek
gerçek olan İslam Akaid’i, Kur’an’ı kerim ve Hadis-i şeriflere dayanmaktadır. Başka bir ifade ile vahye
dayanmaktadır. İnsanların kendi zekalarının mahsulü değildir. Bütün peygamberlerin gönderiliş amacı,
tevhidi, yani gerçek Allah (cc) inancını insanlara bildirmektir.Onları , yanlış, sapık inançlardan beri
kılmak, Rablerine karşı edeb sahibi yapmak, yegane ma’bud olan Allahü zülcelal vel kemal hazretlerini
bütün noksan sıfatlardan tenzih edip, kemal sıfatları ile bilmelerini bulmalarını sağlamaktır.
Bu gün için dinleri üç kısma ayırabiliriz.
Hak Din (İslam)
Asılları bakımından Hak olup, sonradan bozulmuş, değiştirilmiş, tahrif edilmiş , ilahi niteliklerini
kaybetmiş dinler( Yahudilik, Hristiyanlık.....)
Batıl Dinler, Asılları bakımından ilahi olmayıp, insanlar tarafından ortaya konmuş inançlar (Ateşe,
yıldızlara, putlara tapanların inançları ...)
İman, lügatte, bir şeye inanıp onu doğrulamak demektir. Dini literetürde ise, ‘Allah’ın (cc) dinini kalb ile
kabul edip, Peygamber Efendimiz’in (as) bildirdiği şeyleri kesin bir itikad ile doğrulamak’ demektir.
İslam, lügatte, teslim olmak , itaat etmek anlamında , literatürde ise ‘Allah’a (cc) ve O’nun Peygamberi
Hz.Muhammed Mustafa’ya (as) itaat edip, Onun bildirdiği şeyleri kalb ile kabul etmek, dil ile söylemek ve
O’nun(as) her hareketini, davranışını, sözünü güzel görmek, kendisi için rehber bilmektir.
Resulullah (as), en son Peygamberdir. Bütün Peygamberlerin özüdür. O’nun (as) dini bütün dinleri içine
almıştır. Diğer Peygamberleri sevenler,arzu edenler ancak ve ancak O’nun (as) kapısından
girmelidirler. Başka kapı ve yol yoktur.
Yunus Emre (ks),
“Muhammed bir denizdir, alemi tutup durur
Yetmiş bin peygamberler gölünde Muhammedin”
dizeleri ile bu manayı ne güzel ifade etmiştir.
Hz.İsa(as) da odur, Hz.Musa(as) da...O’nu (as) , sevmeden, O’na (as) , itaat etmeden, tabi olmadan,
Hz. İsa’yı(as) , Hz. Musa’ yı(as) seviyorum demek gerçekdışı bir iddiadır.Hayaldir, vehimdir.
O’nun (as), mucizesi olan Kur’anı Kerim kıyamete kadar, insanları , O’na (as), itaat etmeye, O’nu(as)
herşeyden çok sevmeye çağıracaktır.
İslam Akaidi’nin temelleri altıdır.
1– Allah’a (cc) inanmak
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2– Allah’ın (cc) meleklerine inanmak
3– Allah’ın (cc) kitaplarına inanmak
4– Allah’ın (cc) peygamberlerine inanmak
5– Ahiret gününe inanmak
6– Kadere inanmak
Bunlar doğrulanmadıkça iman gerçekleşmez. Bunların herhangi birini inkar etmek insanı hemen dinden
çıkarır,mazalllah.
Kur’an’ı Kerim’de,
“Ey iman edenler Allahü Teala’ya Resulü Muhammed Aleyhisalam’a, O’na indirdiği Kur’an’a ve ondan
önce inzal ettiği kitaplara imanınızda sabit ve daim olun. Her kim Allahu Teala’ya, Meleklerine,
Kitaplarına , Peygamberlerine, Ahiret gününe,( veya bunlardan birine) inanmazsa Hak’tan uzak bir
sapıklıkla sapmış gitmiştir”. ( Nisa-136)
buyrulmuştur.
Resulullah Aleyhisselam da ;
“İman, Allah’a (cc), Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret gününe,Kadere yani hayır ve
şerrin Allah’tan olduğuna inanmaktır”
(Canan,İ.,’Kütübü Sitte’, c2,s.216)
“Allah’tan (cc) başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın (cc) kulu ve elçisi olduğuma, bütün insanlara
Hak’la gönderilmiş bulunduğuma şahadet etmedikçe, ölüme tekrar dirilmeye ve Kadere inanmadıkça kişi
mümin sayılmaz” buyurmuştur.
(Canan,İ.,’Kütübü Sitte’, c2,s.231)
Bu inanç sistemi bir bütündür. Birine inanmamak hepsine inanmamak demektir. Pek çok ayeti celilede
ve hadisi şerifte temel esasları ifade buyurulan bu inanç, İslam’ın üç temel ilmi olan “ Akaid, Fıkıh,
Ahlak” ilimlerinin birinci ve en önemlisine konu olmuştur.
Akaid ilmi, diğer ilimlerden farklı olarak imanı ve iman dairesinin dışını belirler. İman etmek nasıl olur?,
İman dairesinin dışına çıkmak nasıl olur?, Nifak nedir?, Küfür nedir?, Allahü Teala’ya inanan bir insanda
bulunması gereken vasıflar nelerdir?, Cennetlikler kimlerdir?, Cehennemlikler kimlerdir?, Hangi haller
insanı küfre düşürür?, Hangi haller ile kişi mümin olur? Bunlar ve bunlar gibi dinin esasını teşkil eden
pek çok konu asırlar boyu, Resulullah (as), Sahabeyi Kiram(ra), binlerce İslam alimi tarafından işlenmiş,
binlerce cilt eser yazılmış, konular, üzerlerinde hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde
sabitleşmiş, “ Akaid ilmi” adıyla ilimler içinde , insan oğlu için en önemlisi olan, dünyada huzur ve
saadetin, Ahirette Cehennem azabından kurtuluşun yollarını gösteren pek yüce bir ilmi saha ortaya
çıkmıştır. Bu sahada İmam Maturidi, İmam Eşari gibi zirve insanlar yetişmiştir. Adı geçen “ Akaid ilmi”
nin dayanağı Allahü Teala’nın kelamı Kur’an-ı Kerim ve Onun Resulu Hz. Muhammed Mustafa
Aleyhisselam’ın Hadisi Şerifleridir. Gerçek inanç sistemi budur. Vahye dayanmaktadır. Bu inanca yani
İslam Akidesine muhalif olan inançlar ise kutsal kitapları elleriyle tahrif edenlerin kendi nefis ve
akıllarından kopup gelen düşüncelerdir veya bir kutsal kitaba atıf yapılmadan ortaya atılan felsefi
nazariyelerdir.
" Rabbinin yoluna , hikmetle ve güzel öğütle davet et! Onlarla en güzel şekilde mücadele yap! " (Nahl125)
Hz.Resulullah(as), o zamanın dünyaya hakim güçlerine, İslam’a davet mektupları göndermiş, hiç bir
mektubunda, " sizin inancınız da doğrudur. Siz de kurtulmuşlardansınız " buyurmamıştır. Alemlere
rahmet olan O büyük nebi (as), Allahü Tealanın (cc), şu emri gereğince herkese , özellikle muharref
dinlerin saliklerine , İslam’ı tebliğ etmiştir.
" Ya Muhammed (as)! Din hususunda Yahudiler ve Nasara seninle mücadele ederlerse de ki, " Ben
bana tabi olanlarla birlikte kendimi Allah’a (cc) teslim etmişimdir.Ya Muhammed (as)! , Kitap verilenlere
ve Arabın müşriklerine de ki, " Siz İslam’ı kabul ettiniz mi?" Eğer tevhidde ve Muhammed (as) 'ı tasdikte
ihlas ederlerse , dalaletten çıkmış, hidayete ermişlerdir.Eğer İslam’dan yüz çevirirlerse sana vacib olan,
ancak risaleti tebliğdir.Allahü Teala , kullarının tasdik ve tekzibini görücüdür." (Ali İmran -20)
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Resulullah (As),
Bizans İmparatoru Heraklius'a gönderdiği mektupta ,
" Seni tam bir İslam daveti ile İslam’a çağırıyorum.İslam’a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde
olursun.Ve Allah(cc) sana iki defa sevap verecektir.Şayet bundan kaçınacak olursan emrinin
altındakilerin günahı da senin üzerinde toplanacaktır.",
Yemen 'de Hemdan Kabilesine gönderdiği mektupta,
" Sizler Allah’tan (cc) başka ilah olmadığına , Muhammed’in (as) Allah’ın (cc) elçisi olduğuna şehadet
ettiniz,namazı kıldınız, zekatı eda ettiniz mi Allah(cc) ve Resulü’nün (as) üzerinizde garantisi vardır.”
İran Kisrası’na gönderdiği mektupta,
"Ben kim olursa olsun ,can taşıyan herkese belli bir tehlikeyi haber verip bunları uyandırmak ve
inanmayanlar üzerinde Allah’ın (cc) sözünü gerçekleştirmek için istisnasız bütün insanlara gönderilmiş
bir Allah Resuluyüm. O halde sen İslam’a gir !Sonunda emniyet ve selamet içinde olursun."
Mısır kralı Mukavkıs’a gönderdiği mektupta,
"Seni tam bir İslam daveti ile İslam’a çağırıyorum. İslam’a gir, sonunda emniyet ve selamet içinde
olursun."
buyurmuştur.
II- ALLAH’A (cc) İMAN
Allahü Teala kendisini son kitabı olan Kur’anı Kerimde vasfetmiş, mübarek isimlerini ve sıfatlarını beyan
ederek, 99 Esmayı İlahi ile kendisini isimlendirmiştir.
Neticede herkesin kendi tasarladığı, belirli özellikler atfettiği bir ilaha inanmak yerine , özellikleri
,sıfatları, isimleri Kur’anı Kerim ile sabit olan , eşi ve benzeri olmayan Halıkı Zülcelale iman etmek
kurtuluş için şart olmuştur. Bu sıfatları ve isimleri taşımayan , bunlara az bile olsa muhalif olan bir ilah
inancı kabul edilmemiş, bu inanç sahiplerinin küfür içinde olduğu , ebedi azaba dücar olacağı beyan
buyurulmuştur.
Allahü Teala’nın selbi ve sübuti sıfatları vardır.
Selbi sıfatlar; Vücud, Kıdem, Beka, Muhalefetün lilhavadis, Kıyambinefsihi ve vahdaniyyettir.Selbi
sıfatlar, Allahü Teala hakkında muhal olan hususları bildirerek onları red eden, onları Zatı
Azımüşşan’dan selb eden sıfatlardır.
Subuti Sıfatlar; Allahü Teala hazretlerinin kemal sıfatlarıdır.
Hayat , İlim, İrade, Kudret, Semi, Basar, Kelam, Tekvin , Ol Zatı Azımüşşanın kemal sıfatlarıdır.
Ehli sünnet alimleri bu sıfatları insan aklının ulaşabileceği en son boyutta, çok tafsilatlı olarak ele almış,
izah etmiş, yüzlerce cilt eser yazmışlardır.
Selbi Sıfatlar;
1-Vücud;
Vücud, Allahü Teala’nın varlığı demektir. Yüce Rabbimiz olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Kainatta var
olan her şey, her atom, her elektron, maddi ve manevi her varlık , O Zatı Azımüşşanın varlığına bir
delildir. Hiçbir şeyin kendiliğinden , yokluktan varlığa gelmesi mümkün değildir.Her şeyi yoktan vareden,
sonra da yokedecek olan O’dur.(cc)
Kainatın her zerresinde, İnsanın yaratılışında ve Kur’an ‘da ,Allah’ın (cc) varlığına ve birliğine dair
sonsuz deliller vardır.
“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında , gece ile gündüzün arka arkaya gelişinde , insana yararlı
şeyleri denizlerde götürüp getiren gemilerde, Allah’ın (cc) gökten yağmur indirerek ölümünden sonra
yeri diriltmesinde , o arzda her türlü canlıyı yaymasında , rüzgarları her taraftan estirmesinde yer ile gök
arasında Allah’ın (cc) emrine tabi bulutlarda akıl ve düşünce sahibi olan bir topluluk için elbette ki
Allah’ın (cc) kudret ve yüceliğine delalet eden bir çok alametler vardır.” ( Bakara-164)
“Şüphe yokki , göklerin ve yerin yaratılışında , gece ile gündüzün değişmesinde,akıl sahipleri için
(Allah’ın (cc) varlığını, kudret ve azametini gösteren ) büyük işaretler vardır.” (Ali İmran-190)
“Hiç gökleri ve yeri yaratan Allah’ın (cc) birliğinden şüphe edilir mi?” (İbrahim-10)
2-Kıdem;
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O (cc) un varlığının başlangıcı yoktur.Ondan önce yokluk geçmemiştir. O’nun Ezeli varlığı ile beraber
hiçbirşey yoktu. Yalnız O(cc) vardı. Kullar tarafından bilinmekliği murad etti. Bu alemi yarattı. Bu alemler
sonradan yaratılmışlardır, yani hadistirler,Kadim sıfatını taşıyamazlar. Kadim yani ezeli olmak, evveli
olmamak sıfatı yalnız O’na (cc) mahsustur. O Zatı Azımüşşan, her şeyin başlangıcı, alemin yaratıcısı,
yoktan var edicisi, mübdii, muhdisidir.
3-Beka;
Ebediyyet, sonu bulunmamak demektir. O Azımüşşan Ebedidir, Bakidir. Beka sıfatı ile sıfatlanmıştır.
O’nun (cc) varlığının sonu yoktur. Bütün varlıklar fanidir,son bulucudur, yok olucudur. O cc) bakidir.
“O (cc) Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır” (Hadid-3)
4-Muhalefetün lil havadis;
O (cc),Yaratılmış olan canlı , cansız hiçbir şeye , hiçbir yönden benzemez. O(cc), bilinmez, anlaşılamaz.
Görülebilen, anlaşılabilen, şuhud ve mükaşefe yolu ile belli olan her şey O(cc) değildir. O (cc) , ötelerin
ötesi, veraların verasıdır. Hatırlara gelen herşeyden mutlak şekilde başkadır.
“Allah (cc) gibi hiçbir şey yoktur.” ( Şura –11)
“Allah(cc) , insanların bilgilerine sığmaz” (Taha-110)
5-Kıyam binefsihi;
O(cc) nun varlığı kendindendir. Hiçbir şey için hiçbir şeye muhtaç değildir.
Varlığı ve durması kendi zatı iledir.Kendi varlığı mukaddes zatının gereğidir. , asla başkasından
değildir.O’nun varlığı başka bir varediciye muhtaç değildir. O(cc), kendiliğinden vardır.
Kadimdir.Başkasının var etmesine muhtaç değildir. O’na (cc) , ‘VacibulVücud’ denilir, yani varlığı
kendinden dolayı gerekli olandır. Ondan (cc) başka olan bütün yaratılmışlar hem var hem de yok
olabildikleri için bir varediciye muhtaçtırlar. O var edici de Allahü Teala’dır.
“Ey insanlar ! Siz Allah’a(cc) muhtaçsınız.Allah(cc) ise hiçbir şeye muhtaç değildir.” (Fatır-15)
6-Vahdaniyet;
O(cc) birdir. Ortağı yoktur.Yalnız başınadır, benzeri yoktur.Ortaktan eşi benzeri bulunmaktan
münezzehtir. Zatında, uluhiyyetinde, mabudiyyetinde, yaratıcı olmasında ve diğer bütün sıfatlarında
birdir, eşi ve benzeri yoktur. Yaratılmışlar ise hep eş ve benzere sahiptir.
“Eğer yer ile gökte ondan başka ilahlar olsa idi, hiç şüphesiz bunların ikisi de fesada uğrardı ve yok
olurdu. O halde Arşın Rabbi olan Allah (cc) , onların vasfetmekte oldukları şeylerden münezzehtir.” (
Enbiya –22)
Subuti Sıfatlar;
1-Hayat;
O (cc) diridir, Haydır. İlim ve kudreti olan Zatı Azımüşşan elbette Hayat sahibidir.
“O (cc) Haydır, Kayyumdur” (Bakara-255)
2-ilim;
O (cc) ilmi ile bütün mahlükatı ihata etmiştir. Zerre kadar hiçbir şey O’nun (cc) ilminin dışında değildir.
“O (cc) her şeyi hakkıyle bilendir.” (Bakara-29)
3-Semi;
O (cc), gizli ve açık herşeyi işiticidir.
“O(cc), hakkıyla işiten ve bilendir.” (Bakara-137)
4-Basar;
O(cc), gizli ve açık herşeyi görücüdür.
“O(cc), herşeyi görendir.” (Mülk-19)
5-İrade;
Yapıcı ve yok edici odur.Her mevcut O(cc) nun irade etmesiyle, dilemesiyle var olmuştur. O (cc),
dilediğini işler, dilemediği hiçbir şey vücuda gelmez.
“Allah(cc) dilediğini yapar” (İbrahim-27)
“Şüphesiz Allah(cc) dilediğine hükmeder.” (Maide –1)
6- Kudret;
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O(cc), her şeye, her şeyi yoktan varetmeye, vardan yoketmeye kadirdir. Kuvvetsiz ve kudretsiz
olmaktan münezzehtir.
“Allah (cc) her şey üzerinde mutlak kudret sahibidir.” (Maide –120)
“Allah (cc) her şeye kadirdir” (Maide –17)
7-Kelam;
O(cc), ses ve harften mürekkeb olmayan bir kelam ile konuşucudur. Bazı peygamberlere vasıtasız
söylemiştir. Miraçta , Resulullah (as)’a ve Tur Dağında Musa (as) ‘a söylediği gibi...Bazı Peygamberlere,
Cibril (as) vasıtası ile söylemiştir. Kur’anı Kerim de Allahın (cc) kelamıdır ve kadimdir.
“ Allah (cc) Musa (as) ile konuştu” (Nisa –164)
8-Tekvin;
Ondan (cc) başka yaratıcı yoktur. O(cc), Halıktır., her şeyi yaratıcıdır. Her şey O’nun (cc) dilemesi ile
vücüd bulur.Tekvin, varetmek , yaratmak anlamındadır.O(cc), tekvin sıfatı ile dilediği herhangibir şeyi
yoktan vareder, vardan da yokeder.Her mümkün varlık üzerinde dilediğini yapmaya kadirdir.Kudret sıfatı
ile onları yaratır ve yokeder. O’nun kudretine nihayet yoktur.
“Allah (cc) her an bir oluştadır.” (Rahman –29)
“Allah (cc) her şeyin yaratıcısıdır.” (Zümer –62)
Melekler; Allahü Teala’ya asi olmayan, O(cc) nun mahluku olan, erkeklik ve dişilik vasıfları taşımayan
kullardır. Kimi, kıyam , rukü, sücud, ve tesbihat ile kimi de Allahü Teala’nın kendilerini emir buyurdukları
vazifeleri yapmakla daim kulluktadırlar.
“Melekleri görürsün ki Rablerine hamd ve tesbih ederek, arşın etrafını kuşatırlar” (Zümer –75)
“Göklerde ve yerde ne varsa canlı olsun, melek olsun, yalnız Allah’a (cc) secde ederler.Hem o melekler
kibirlenmezler.Üzerlerinde Hakim olan Rablerinden korkarlar ve emr olundukları şeyleri yaparlar” (Nahl
49-50)
“Doğrusu ,melekler , ikrama erdirilmiş kullardır” (Enbiya-26)
“Melekler de , onun korkusundan sübhanellah derler “ (Rad -13)
“Bunun üzerine bütün melekler toptan secde ettiler” (Hicr-30)
“Her kim Allah’a (cc), meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e, Mikail’e düşman olursa bilsin ki Allah (cc)
da bütün kafirlerin düşmanıdır.” (Bakara –98)
Kadere İman , imanın şartlarındandır.Allahü Teala kullarına kuvvet , kudret , irade vermiştir. İstediklerini
işlerler, Allahü Teala da onları yaratır.O (cc) nun adeti öyledir ki insan bir işi yapmak isteyince , O (cc)
da o işi yaratır.Bu iş, insanın kasdı ile , ihtiyarı ile meydana geldiği için, mesuliyeti de , sevabı da insana
ait olur. O(cc) nun ezeli ilmi ile bilip takdir etmesi , kulların düşünce sahasının dışındadır.Kullar iyiye ve
hayra iradelerini kullanmakla mesuldür. Hayır ve şer ve her şey O’nun (cc) bilmesi, dilemesi,yaratması,
kazası ve kaderiyledir. Hayrı razı olduğu, sevdiği halde yaratır. Şerri, razı olmadığı , sevmediği halde
yaratır.
“ Biz her şeyi bir kaderle yarattık” (Kamer-49)
“Allah (cc) her şeyi yarattı da ona bir kader tayin etti” (Furkan-2)
“Allah(cc) kullarının küfrüne razı olmaz” (Zümer-7)
“Şüphesiz Allah(cc) kafirleri sevmez” (Ali imran-32)
“Şüphesiz Allah(cc) zalimleri sevmez.” (Ali İmran –57)
“Allah(cc), kendinden korkanları sever.” (Ali İmran-76)
“Allah(cc) ,iyilik yapanları sever” (Ali imran-134)
“Allah (cc) her şeyin yaratıcısıdır” (Zümer –62)
Ahiret Gününe iman da İmanın şartlarındandır.Kur’anı Kerimde pek çok Ayeti Celilede Ahiret gününe
iman, Allah’a (cc) iman ile beraber zikredilmiştir. Ahiret gününe iman her şeyin başıdır.O güne,
kıyametin vuku bulacağına, öldükten sonra dirilmenin vaki olacağına, Mizana ,Sırata, Havzı Kevser’e,
cennete, cehenneme, cennette Cemalullah’ı müşahedeye, Cennet veya Cehennemde ebedi hayatın
varlığına inanan insan , Allah’a (cc), Peygamberlerine (as), kitaplarına inanmak zorunda kalır ve
kendisini ebedi mutluluğa eriştirecek yolu arar, bulur.Dünyası ve ahireti mamur olur.
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Ölümle birlikte inasan geri dönüşü kesinlikle mümkün olmayan ebedi yolculuğuna çıkacak,
Resulullah’ın (as) mübarek ifadeleri ile , kabir, insana ‘ya cennet bahçelerinden bir bahçe yada
cehennem çukurlarından bir çukur ‘ olacaktır. Sonra da haşr günü diriltilip huzur-ı ilahiye çıkarılacaktır.
Siz Allah (cc) yarattı.Sonra da sizi o öldürecektir. (Nahl-70)
Orada ilk ölümden başka ölüm tadmazlar. (Duhan-56)
Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Sabah ve akşam onlar, ateşe arzedilirler. Kıyamet koptuğu
gün de , Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokarız. (Mü’min-45,46)
Nihayet o müşriklerin birine ölüm geldiği zaman, ‘Ey Rabbim ! Beni dünyaya döndür. Ta ki o zayi ettiğim
ömürde yararlı işler göreyim.
Hayır! Bu sadece onun söylediği boş bir kelimedir. Önlerinde ise taa diriltilecekleri güne kadar bir perde
vardır. ( Mü’minun – 99~107)
Allah (cc), sizi yaratan , sonra rızkınızı veren sonra sizi öldürüp sonra diriltecek olandır. (Rum-40)
Sizden birinize ölüm gelipte ‘Ey Rabbim! Beni yakın bir zaman kadar geciktirsen de , sadaka versem,
Salihlerden olsam..’ demezden önce size verdiğimiz rızıklardan harcayın. (Münafikun-10,11)
Sur’a üfürülür. Bir de bakarsın ki, kabirlerinden kalkıyorlar. Rablerine akın ediyorlar.‘Kim kaldırdı bizi
uyuduğumuz yerden , işte Allah’ın (cc) va’di bu imiş. O peygamberler doğru söylemiş’ derler. (Yasin-31)
Cennet ve Cehennem hayatı ebedidir. Mü’minler cennette, kafirler de cehennemde ebedi kalacaklardır.
“Onlar cennetliktir.Cennette devamlı kalacaklardır.” (Bakara-82)
“Onlar cehennemliktir.Orada devamlı kalacaklardır” (Ali İmran-116)
Ahirete inanmak nasıl olur?
Bir insanın ahirete inandım diyebilmesi için hangi özellikleri taşıması gerekir?
“Bir şey hakkında çekiştiğiniz zaman , eğer Allah’a (cc) ve ahiret gününe inanıyorsanız, hemen onu
Allah’a (cc) ve Peygamberine (as) döndürün.” ( Nisa-59)
“Allah’a(cc) ve ahiret gününe iman eden hiçbir insan bulamazsın ki Allah’a (cc) ve Peygamberine (as),
muhalefet edenlerle sevişsin” (Mücadele –22)
“Andolsun ki Resulullah (as) ‘da sizin için,Allah’ı (cc) ve ahiret gününü ummakta olanlar için, Allah(cc) ‘ı
çok ananlar için güzel bir imtisal nümunesi vardır..” (Ahzab –21)
“O takva sahipleri ki gaybı tasdik ederler , namazı dosdoğru kılarlar ve onlara verdiğimiz nimetlerden
Allah (cc) yolunda sarf ederler, sana indirilen kitaba da , senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete
de kesin olarak ancak onlar inanırlar.” (Bakara-2-4)
Bu ayetin tefsirinde , ‘bu vasıfta olmayanların ahiret hakkında bazı kanaatleri bulunsa da yakin olarak
inançları yoktur’ buyruluyor.
“Onlar ki zekatı vermezler, hem onlar ahireti de inkar edenlerin ta kendileridir.” (Fussılet -7)
“O zalimler ki Allah’ın (cc) yolundan men ederler ve onu eğriltmek isterler. Onlar ahireti de inkar eder.”
(Hud-19)
“Sen onları doğru yola davet ediyorsun. Ahirete iman etmeyenler, muhakkak doğru yoldan meyledip
delalette kalanlardır.” (Mü’minun-73-74)
“İşte bu da bizim indirdiğimiz bir kitap, mübarek,feyizli, ve kendinden önceki kitapları tasdik edicidir.
Ahirete iman edenler O’na da inanırlar. Hem onlar namazlarına da devam ederler.” (Enam-92)
“Sen Kur’an’ı okuduğun vakit , biz seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz .Ve
kalblerinin üzerine onu anlamasınlar diye örtü de geçiririz.” (İsra-45-46)
Kur’anı Kerim, Yahudi ve Hristiyanları Allahü Teala’nın şanına ve azametine yakışmayan inançlarını terk
ederek, islama girmelerini emir buyurmuş, onlara kurtuluş yolunu göstermiştir.
“(Kalbleri ile tasdik etmeden ) iman edenler (Münafıklar), Yahudiler, Hristiyanlar, ve sabilerden kim
Allah’a (cc) ve ahiret gününe iman eder, salih amel işlerse elbette onlar için Rableri katında mükafatları
vardır.Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara-62)
İnsan mahluktur, yaratılmıştır.Kendisini yaratanı vasıtasız anlaması, tanıması, onu sıfatlandırması
mümkün değildir.Cenabı Hak vasıta olarak peygamberlerini ve kitablarını göndermiştir. Peygamberlerin
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gönderilmesi Allahü Teala’nın kendi sıfatlarını bildirmek içindir. O’na (cc) layık olan şeyler ile uygun
olmayanlar Resullerin haberi ile ayrıldı. Akıllarımız yok iken varolmuştur yine yok olacaklardır.O halde
bu akıllar , yokluğu bulunmayan ve isimleri, sıfatları, fiilleri sonsuz var olan ebedi hakiki varlığa uygun
olanı anlayabilir mi? O Zatı Azımüşşan’ı ancak kendisi vasıflandırabilir. İşte O(cc) kendisini,
peygamberleri ve kitapları vasıtası ile bize tanıtmıştır. O büyük Peygamberlerin sonuncusu
Hz.Muhammed Mustafa (as) , O Yüce kitapların sonuncusu ve hiçbir tahrifata maruz kalmamış,
vahyedildiği gibi muhafaza edilmiş olanı Kuranı Kerimdir.Allah’a (cc) İman , O’nu(cc) , Resulullah (as) ın
ve Kur’anı Kerimin vasıflandırdığı, , isimlendirdiği şekilde iman etmektir.Geçmiş bütün semavi kitaplar da
O Azimüşşşanı böyle tarif etmişlerdi. Bu inancın dışında kalan inançlar, dayanaksız ve gerçek dışı
olup,o Azımüşşana ortak koşmaktır, iftira etmektir. Kur’anı Kerimin pek çok ayeti kerimesinde ortak
koşanların ve iftira edenlerin ahvali beyan buyrulmuştur.
“Allah (cc), Meryem’in oğlu Mesih’tir diyenler, yemin ederim ki kafir oldular. Halbuki İsa (as) onlara , ‘Ey
İsrailoğulları benim ve sizin Rabbbiniz olan Allahü Teala’ya ibadet edin ‘ demişti.” (Maide-72)
“Yemin ederim ki ‘Allahü Teala üç ilahtan biridir’ diyenler kafir oldular. Halbuki bir tek İlahtan başka ilah
yoktur.” (Maide –73)
“Onlar, Allahü Teala’yı bırakıp Yahudi alimlerini , rahipleri, Meryem oğlu Mesih’i rabler edindiler.Halbuki
onlara bir tek ma’buda ibadet etmeleri emrolunmuştu.O Allahü Teala’ya ki ondan başka ilah yoktur .O
(cc) , müşriklerin O’na (cc) isnad ettiği şeyden münezzehtir.” (Tevbe-31)
“Allahü Teala asla oğul edinmedi. Onunla birlikte hiçbir ilah yoktur.Allahü Teala onların isnadlarından
münezzehtir.” (Mü’minun-91)
“Allahü Teala’ya iftira veya ayetlerini tekzib ve inkar edenden daha zalim kim olabilir? Muhakkakki
günahkarlar felah bulmazlar.” (Yunus-17)
“Yahudiler, ‘Üzeyr, Allah’ın (cc) oğludur’ dediler.Nasraniler de ‘ Mesih Allahın (cc) oğludur ‘ dediler.Bu
onların ağızlarında geveledikleri batıl sözlerdir ki daha evvel ‘ melekler Allah’ın(cc) kızlarıdır’ diyenler
gibi küfredenlerin sözlerini taklid ediyorlar. Onlara , Allah(cc) lanet etsin ki Haktan batıla nasıl
döndürülüyorlar.” (Tevbe-30)
“Allahü Teala’ya kizb ve iftira eden veya Hak (Resul ve Kitab ) geldiği zaman Onu tekzib eyleyenden
daha zalim kim olabilir? Bu kafirler için cehennemde barınacakları yer mi yok ?( ki bu cüret ve cesareti
gösteriyorlar) “ (Ankebut –68)
“Allahü tealaya cinleri şerik koştular.Halbuki bunları da yaratan O (cc) dur. Sözlerinin hakikatini
bilmeksizin O’na (cc) oğullar, kızlar isnad ve iftira ettiler. Allahü Teala onların vasıflarından münezzeh
ve yücedir.” (Enam-100)
“Hiçbir insana yaraşmaz ki Allahü Teala Ona kitap, fehim, ilim, ve nübüvvet verdikten sonra , insanlara,
‘Allah’ı (cc) bırakın da , bana kul olun’ desin.Fakat O, öğrettiğimiz, okuduğumuz ve okuttuğumuz kitap
sayesinde ,’ dinde , ilim ve amelde, kamil ve sabit olun ‘ der.” (Ali İmran –79)
“Kim Allahü Teala ile ,isbatına hiçbir bürhan bulunmayan başka bir ilahı, mabud edinirse, onun hesabı
ve cezası ancak Rabbi nezdindedir.Hakikat şudur ki kafirler asla felah bulmazlar.” (Müminun –117)
“Sonra (hristiyan ve yahudilerden ) çeşitli fırkalar kendi aralarında ihtilafa düştüler.Artık büyük bir günün
görülecek çetin azabından vay o kafirlere..” ( Meryem-37)
“Onlar gaflet içinde ve iman etmezlerken, Sen onları her işin bitmiş olacağı o hasret gününün dehşeti ile
korkut..” (Meryem –39)
“Allahü Tealanın çocuk edinmesi natından değildir ,. O(cc) bundan münezzehtir.” (Meryem –35)
“Ve sizin melaike ve peygamberleri Rabler edinmenizi emretmez “(Ali İmran–80)
“Dediler ki Allah(cc) çocuk edindi. O (cc), böyle şeylerden münezzehtir.” (Yunus –68)
“De ki Allah’ a (cc) yalan iftira edenler elbette felah bulmazlar” (Yunus –69)
Kur’anı Kerim, Hristiyanların Alalhü Teala ve Hz. İsa (as) hakkındaki batıl inançlarını pek çok ayeti
kerimede düzelterek, onları islam’ın saf , berrak, tahrif edilmemiş akaidine davet etmiştir.
“O (çocuk ) da dedi ki; “haberiniz olsun, ben Allah’ın (cc) kuluyum ve O(cc) bana kitap verdi, ve beni
peygamber yaptı “ (Meryem-30)
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“Hakikat şu ki Allah (cc), benim Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. O halde sadece O’na (cc) ibadet
ediniz. İşte yegane doğru yol da budur.” (Meryem –36)
“Meryem’in oğlu Mesih, başka bir şey değil ondan önce geçen peygamberler gibi bir peygamberdir.”
(Maide –75)
“O Meryem oğlu İsa(as), ancak bizim kedisine peygamberlik verdiğimiz ve İsrailoğulları için ibret
kıldığımız bir kuldur.” (Zuhruf-59)
İhlas süresinde Tevhid inancının temelleri ,
“Deki O Allah (cc) birdir.Büyüklük onda nihayet bulmuştur.(Daim ve Bakidir.O (cc) Samettir. Her
muhtacın maksududur. Her şeyden müstağni her dileğin merciidir.) Doğurmamış, doğrulmamıştır. Hiçbir
eşi ve benzeri yoktur.” Ayeti Celileleri ile ifade buyrulmuştur.
III- KİTAPLARA İMAN
Allahu Teala , Hz. Adem’e 10, Hz. Şit’e 50, Hz. İdris’e 30, Hz.İbrahim’e 10 sahife, Hz. Musa’ya Tevrat’ı,
Hz. Davut’a Zebur’u, Hz İsa’ya İncil’i, Hz. Muhammed Mustafa’ya da (as) Kur’an-ı Kerim’i göndermiştir.
Bu kitapların hepsine iman etmek şarttır. Ancak, bugün elde bulunan Tevrat, Zebur, İncil nüshalarından
hiçbiri, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Davut (as)’a indirilen kitapların aynı değildir.
Tevrat’ın vahyolunduğu dil İbranice’dir. Bu dil yok olmuş arami ve süryani dillerine dönüşmüştür. İncil’in
ise hangi dille vahyolunduğu ilk önce hangi dille yazıldığı belli değildir. Eldeki en eski nüsha
Yunanca’dır.Hz. İsa (as) zamanında Filistin’de konuşulan dilin yunanca olduğu kesin değildir.Tevrat ve
İncil sadece mana yönünden ilahi vahiydir. Kur’an ise hem mana hem lafız yönünden ilahi
vahiydir.Tevrat, İncil, Zebur’un ibarelerinin, lafızlarının Kur’an gibi icazları olmadığından ve devamlı
tercümeden tercümeye aktarıldığından içlerine pek çok yabancı kelimeler karıştı, yanlış izahlar
karıştırılıp ilave ve tahrifatlar yapıldı.
Kur’an-ı Kerim kendinden önceki semavi kitapların akaidle ilgili hükümlerini tamamlamış, tahrif edilmiş
olan diğer semavi kitapların yerine kaim olmuş, onlardaki muhtevayı ve daha fazlasını da içine almıştır.
Fıkıhla ilgili Hükümleri neshetmiştir.
Tevrat, Zebur ve İncil’in asıl nüshaları elimizde olsa dahi onlar nesholunmuş kitaplar olduğu için her
konuda Kur’an-ı Kerimin esas alınması şarttır.Bununla birlikte semavi kitapların bozulmamış halleriyle
hepsinin Allahu Teala tarafından inzal edildiğine inanmak , imanın şartlarındandır. Tevrat bir hükümler
kitabıdır. Ahlak ve mevizeleri içine almamaktadır, bir çok haberlerle doludur.İncilde hüküm yoktur, ahlak
ve mevizeler vardır.Zebur kalbi münacatları, ilahileri, duaları kapsamaktadır.Kur’an-ı Kerim ise bütün
diğer semavi kitapların içeriğini cem etmiş olup, en kuvvetli hitabelere, fikir ve nazarı açacak en geniş
ufuklara, hikmetlere, ahlak ve mevizelere, dualara, münacatlara, hükümlere şamildir. Kur’an-ı Kerimde,
insan oğlunun uğraş verdiği her sahada Tarihten, Tıbba, Fenden, edebiyata, Astronomiye kadar
insanlara rehberlik yapacak, onlara araştırmaya sevk edecek veriler mevcuttur. Kur’an-ı Kerim geçmiş
ve gelecek tarihi olayları haber vermiştir. Ancak bu gün yapılabilen fenni keşiflere, 1400 yıl öncesinden
ışık tutan ve henüz yapılmamış keşiflere de ışık tutacak olan pek çok Ayet-i Celile mevcuttur. O öyle bir
edebi mucizedir ki en büyük edipler bile onun karşısında susmak zorunda kalmıştır. Vahyolunduğu asıl
lisan ile bu gün elimizde bulunmaktadır ve diğer kitaplar gibi bozulmalara, değişikliklere
uğramamıştır.kelime ve cümleleri ile, manası ile, vahyolunduğu dil ile, muhafaza edilmiştir. Ve kıyamete
kadar da mahfuz kalacaktır.Oysa,Zebur, Tevrat ve İncil’in ibarelerinde, Kur’an ayetleri gibi icaz yoktu.
Tercümelerle pek çok yabancı kelime onlara karıştı. Onları açıklayanların yanlış tefsirleri yanında
maksatlı olarak yapılan tahrifatlar bu kitaplara karıştırıldı.Kur’an-ı Kerim de (sebuttuvel) denilen en uzun
yedi sure, ayet sayısı yüze yakın veya daha fazla olan (meun) denilen onbir sure, yüzden az ayete sahip
olan ve (Mesani ) denilen kırkiki sure , (Mesaniden) daha az ayeti olan (Mufassal) adı verilen sureler
mevcuttur. Kur’an-ı Kerim, diğer tüm semavi kitaplara denk ve daha fazlasına şamildir.
Resulullah (as.)
“Bana Tevrat yerine Sebuttuvel, Zebur yerine Meun, İncil yerine Mesani verildi. Mufassal da fazla olarak
verildi.” buyurmuştur. (Köksal, M.A.,’İslam Tarihi, c18, s.215)
Kur’an-ı Kerim, Allahu Teala’nın (cc) son kitabıdır. Bir harfi dahi değişmeden kıyamete kadar
korunacaktır.
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“Bu, O kitaptır ki kendinde hiç şüphe yoktur.” (Bakara-2)
“O Peygamber kendi hevasından konuşmaz. O Kur’an ,kendisine ilka edilegelen bir vahiyden başkası
değildir.” ( Necm-3,4 )
“O Kur’an muhakkak ve muhakkak alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir” (Şuara- 192)
“Furkanı alemlerin bir korkutucusu olsun diye kuluna indiren Allah’ın(cc) şanı ne yücedir.” (Furkan-1)
“Bu da muazzam bir kitap! Onu biz indirdik, çok mübarektir. Artık ona tabi olun ve korunun ki, merhamet
olunasınız.” (Enam- 155)
“Hiç şüphe yok ki Kur’an’ı biz indirdik . Ve muhakkak onu biz koruyacağız.” ( Hicr- 9)
Her peygambere,risaletini tasdik eden bir mucize verilmiştir.Resulullah ‘a (as) verilen mucize de Kur’anı
Kerimdir. Resulullah’ın (sav) devri sadetlerinde, Hitabet, şiir, fesahat, belagat, gaibden, geçmişten ve
tabi hadiselerden haber verme sahalarında insanlar fevkalade bir seviyeye gelmişlerdi. Kur’an-ı Kerim
onlara ümmi bir peygamberin dilinden bütün bu sahalarda meydan okudu, ve Resulullah (sav)’in
kıyamete kadar devam edecek, bütün insanlara hitab edecek bir mucizesi olarak, yirmi üç yıl boyunca
ayet ayet nazil oldu ve onları tahrik etti. Kıyamete kadar da bu meydan okuma bir mucizenin isbatı
şeklinde devam edip gidecektir.
“Celalim Hakkı için biz, Kur’an-ı düşünmek için kolay kıldık. Fakat düşünen mi var ?” (Kamer-17 , 22 )
“Biz, sana Kur’an’ı sure sure, ayet ayet tenzil ettik.” (İnsan-23)
“Muhakkak ki biz bu Kur’an da insanlara her türlü misali çeşitli şekillerde anlattık. Yine de insanların
çoğu inkarcılıktan başkasını kabullenmediler.” (İsra-89)
“De ki: And olsun, bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insü cin bir araya gelseler, birbirlerine
destek de olsalar yine, onun benzerini ortaya getiremezler.”(İsra-88)
“Yahut “onu kendisi uydurdu!” mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler, Eğer doğru iseler onun benzeri
bir söz getirsinler.” (Tur-33-34)
“Eğer kulumuza (Muhammed (as)’a ) indirdiğimiz Kur’an dan şüphe ediyorsanız, sizde onun benzeri bir
sure getirin! Allah’tan başka Şahidlerinizi de getirin! Eğer samimi iseniz! Bunu yapamazsınız ki asla
yapamayacaksınız. O halde kafirler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının”
(Bakara-23,24)
Bu ayet-i celilelerde,“Kur’an-ı Kerimi size tebliğ eden Habibim, ümmi olduğu halde, sizden gayet alim bir
zat, ya da bütün alim ve edebiyatçılarınız birlikte daha önce yazılmış ve yazılacak bütün edebi
eserlerden de faydalanarak, bütün insanların ve cinleri yardımını da alarak, bu benim kelamıma, onu
yapamazsanız ,kelamımın yüzondört suresinden sadece on suresine, onu yapamazsanız, normal bir
suresine, onu da yapamazsanız çok kısa bir suresine, nazım ve belagat yönünden bir benzeri yapın.
Ancak bunu yapmaya asla gücünüz yetmeyecektir. O halde kitaba inanın. Onu size tebliğ eden
açıklayan Habibime inanın ve itaat edin. Aksi halde yakıtı taş ve insanlar olan cehenneme hazır olun.”
Buyuruluyor. Kur’an-ı Kerim gelmeden önce ve de geldikten sonra yazılmış milyonlarca arapça edebi,
ilmi eser tetkik edilirse görülür ki hiç birisinde onun en küçük bir suresine bile eş olacak bir vasıf
bulunamaz. Kur’anı Kerim , edebi bir mucizedir.Bir kelime, ayet içinde ,bir ayet , sure içinde öyle
yerleştirilmiştir ki bulunduğu o yer itibarı ile, etrafında bulunan pek çok kelime ve ayetle , mana, belagat,
fesahat yönünden büyük bir ilgisi vardır. Bu insan gücünün erişemeyeceği ancak ilmi her şeyi kuşatan
Allah Tealanın yapabileceği bir şeydir. Ayetlerdeki kelimeler bir değil pek çok münasebet gözetilerek
yerleştirilmişlerdir. Bu hal ,ihata edici bir ilim gerektirir.O ilim sahibi de , her şeyi bilen Allahü
Teala’dır.Ayet içinde bir kelimenin, sure içinde bir ayetin yeri değiştirilse veya kaldırılırsa mana bozulur
ve bozukluk hemen anlaşılır.
Kur’an, öyle bir sonsuz mana denizidir ki meşhur Müfessir Fahreddin Razi (Rha.) Tefsirul Kebirde ;
“Yalnız şu Fatiha Suresinin ihtiva ettiği faide ve nefiselerden 10.000 kadar mesele çıkarılabilir” demiştir.
Sureler içinde ayetler, ayetler içinde kelimeler öyle yerleştirilmiştir ki bu yerleşim tarzı onu sonsuz mana
ummanı yapmış, lafzan ve manen taklit ve tenkidine imkan bırakmamıştır
Arap edebiyatçısı (cahiz) der ki;
“Eğer edebiyatçılar Kur’an-ı Kerime harfler ile karşılık verebilse idiler ona karşı kılıçla mücadele
etmelerine gerek kalmazdı.”

10

Kur’anı Kerim , kendisini yalanlayanların akıbetlerini, şu Ayeti Celileler ile beyan buyurmaktadır.
“Biz ona (Muhammed’e (as)) şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Onun getirdiği sade bir zikir ve
parlak bir Kur’an’dır, Diriyi uyarmak, nankörlere de azap hak olmak için.” (Yasin-69,70)
“İşte bu (Kur’an) da, bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı bir öğüttür. Şimdi bunu mu inkar
ediyorsunuz?” (Enbiya-50)
“Bir kitap ki sana indirildi.onunla kafirleri uyarıp Mü’minlere öğüt veresin.”(Araf-2)
“Ayetlerimiz hakkında (onları tesirsiz kılmak için ) birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte
bunlar, cehennemliklerdir.” (Hac-51)
“Bu (Kur’an ), bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler var ya! Onlara şiddetlisinden acıklı bir
azap vardır. (Casiye-11)
“Bu kitabı ve Peygamberimizle gönderdiğimiz şeyleri yalanlayanlar var ya! , Onlar yakında (gerçeği)
anlayacaklar! Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde, sıcak suya sürüklenecekler, sonra
da ateşte yakılacaklardır.” (Mü’min- 70,71,72)
“Küfredenler ise, yüzüstü yıkılsınlar! Onların amellerini, Allah(cc), boşa çıkarmıştır, bunun sebebi şudur:
Çünkü onlar , Allah’ın(cc) indirdiği kitaptan hoşlanmamışlardır. O(cc) da onların amellerini heder
etmiştir.” (Muhammed-8,9)
“Gerçekten biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları, fasıklardan başkaları inkar etmez.” (Bakara-99)
“Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlar yok mu? İşte onlar cehennemliklerdir.Orada ebedi kalacaklardır. O
ne fena varılacak yerdir.” (Teğabun-10)
“Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak can vermiş olanlar yok mu? İşte Allah’ın, Meleklerin ve bütün
insanların laneti onların üzerinedir.” (Bakara-161)
“Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya! İşte bunlar için aşağılayıcı bir azap vardır.”(Hac-57)
“Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlar var ya! Onlar için pek kötü ve acıklı azap vardır.”
(Sebe-5)
Kur’an ı Kerim bütün insanlığa, bütün alemlere gönderilmiştir. Onun nüzülü, bir bölgeye, bir asra, bir
kavme münhasır değildir.
“Kur’an bütün alemler için uyarıcı bir zikirdir. “ (Kalem 52)
Allahü Teala (cc), Kur’anı Kerime inanıp, onun hükümleri ile kulluk yapanları , en büyük mazhariyet olan
afv ile , cennet ile, rızası ile müjdeliyor.
“Bu kitabın indirilişi, güçlü, hikmet sahibi Allah’tandır, Hiç şüphe yok ki, biz sana bu kitabı hak ile indirdik.
Ohalde sen de, halisane Allah’a kulluk et.” (Zümer-1,2)
“İman edip yararlı işler yapanların ve Muhammed’e indirilene ( ki o Rableri tarafından gelen haktır) iman
edenlerin günahlarını Allah örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.” ( Muhammed-2)
IV-PEYGAMBERLERE İMAN;
Allahü Teala,İlk peygamber ve ilk insan Hz.Adem (as) ile, Son Peygamber Hz.Muhammed Mustafa (as),
arasında her devirde kullarına kendini tanıtmak, bildirmek için pek çok peygamberler, elçiler
göndermiştir.
Kur’anı kerimde bunların yirmibeşinin ismi zikredilmiştir.Bunlar,
‘Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup,Yusuf, Eyyub, Şuayb, Musa, Harun,
Davut, Süleyman, İlyas, Elyesa, Zülkifl, Yunus, Zekeriyya, Yahya, İsa, Muhammed (as) ‘ dır. Sonsuz
salat ve selam o seçilmiş, sevilmiş elçilerin üzerine olsun.
Peygamberler(as), Sıdk,Emanet,Fetanet,İsmet, Tebliğ gibi mümtaz vasıfların sahipleridir.
Peygamberler, doğru sözlü, emin, yüksek anlayışlı,üstün zekalı, her türlü günah ve küçük düşürücü
işten masumdurlar ve emrolunduklarını eksiksiz tebliğ ederler.
Peyamberler (as) ,kulları Allah’a(cc ) götüren vasıtalardır, elçilerdir.
Peygamberlerin sonuncusu , kendisine mucize olarak Kuranı Kerim verilen Hz.Muhammed Mustafa(as
) dır. O (as), bütün insanlığa gönderilmiştir. On’u (as) sevmeden, O’na (as) inanmadan , O’na (as)
ümmet olmadan kurtuluş mümkün değildir.
“Muhammed (as) , Allah’ın (cc) Resulüdür.” (Fetih-29)

11

“O (as),Allah’ın (cc) elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur” (Ahzab–40)
O’na (as) ümmet olmak, bu aleme gelmiş olan insan için en büyük şereftir. O’nun (as) peygamber
oluşundan sonra , onun risaletini duyduğu halde, O’na (as) tabi olmayan hiç kimse ebedi azabdan
kurtulamayacaktır. O (as), Allah’ın (cc) sevgilisidir. Habibullahtır. Kendinden önceki kitapları ve
peygamberleri tasdik eden Kuranı Kerim gibi ,kıyamete kadar herkesin ulaşabileceği bir mucize ile
gönderilmiştir. Kainat, O’nun (as) hürmetine yaratılmıştır.O’nu (as) inkar , Kur’anı inkardır, bütün
peygamberleri ve kitapları inkardır.O’na (as) inanmak, bütün peygamberlere ve kitaplara inanmaktır.
Resulullah (as), hakiki anlamda İnsanı Kamil’dir.Bütün güzel ahlak Onda toplanmıştır.
“Ve sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem- 4)
O’nun (as) peygamberliğini duyup bildikten sonra, O’na (as) ümmet olmadan Allah’a (cc) inandım
demek, Allahü Teala tarafından kabul edilmeyen bir imandır.Ahir zamanda Hz. İsa (as) zuhur edip
,O’na (as) ümmet olacaktır. O’nun (as) getirdiği ile hükmedecektir.Hz. İsa (as) gibi Ululazim bir
peygamber O’na (as) ümmet olmaya mecbursa , Hz.İsa ‘ya (as) tabi olduklarını iddia edenlerin hali
nasıl olur? O’na (as) peygamberlik geldikten sonra , Hz İsa da(as) odur, Hz.Musa da (as)....Hz.İbrahim’i
de (as), Hz. İsa’ yı da(as), Hz. Musa yı da(as) , Hz. Davud’u (as) da, Onda(as) aramak gerekir.
Bu babda Yunus Emre (ks) şöyle der.
“ Muhammed bir denizdir Alemi tutup durur
Yetmişbin peygamberler gölünde Muhammedin”
Allahü Tealanın şanı yüce Peygamberleri arasında ayrım yoktur.Her gelen peygamber kendinden
öncekileri tasdik eder ve kendisine tabi olunulması emredilir.
“Hatırla ki Allah(cc), vaktiyle peygamberlerden şöyle bir söz almıştı.’ Celalim hakkı için ! Size kitap ve
hikmetten her ne verilir de sonra elinizdeki kitabı tasdik eden bir peygamber gelirse , ona mutlaka iman
edecek ve mutlaka yardımda bulunacaksınız. Buna ikrar verdiniz mi? Ve bunun üzerine benim ağır
ahdimi boynunuza aldınız mı ?’ buyurmuştu. ‘ikrar verdik’ dediler.” (Ali İmran–81)
“Artık bu ikrardan sonra kim yüz dönerse işte onlar fasıkların ta kendileridir.” (Ali İmran-82)
“Allah’ın (cc) dininden başkasını mı arıyorlar ? “ (Ali İmran –83)
O’na(as), tabi olmadan , Allah’a (cc) kulluk iddiasında bulunmak , mantığa, akla, ve sünnetullaha
aykırıdır.Allah’ın (cc) ayetlerini inkar etmektir.
Eğer böyle olmasaydı, insanlar, Hz .Adem’e(as) indirilen 10 suhufla yetinirdi ve başka bir peygamberin
gelmesine gerek kalmazdı. Bu gün İncil’in hükmü ile , Tevrat’ın hükmü ile kulluk yapılabilir demek , Hz.
Adem’e(as) inen 10 suhufla, Hz.Şit’e(as) inen 50 suhufla, Hz. İbrahim’e(as) inen 10 suhufla da kulluk
yapılabilir demek olur ki bu düşünce tarzı, Allahü Tealaya ve O’nun (cc) Ululazim Peygamberlerine(as)
bir bühtan olur.Hz. İsa (as), İncil ile gönderildiği zaman nasıl ki kendisinden önce gelen Hz. Musa’ya(as)
ve Tevrat’a inananlar, bu defa Hz.İsa’ya (as) inanmak ve O’na(as) verilen İncil ile Allah’a(cc) kulluk
yapmak ve Ona(as) tabi olmak mecburiyetinde iseler bunun gibi de Hz. Muhammed (as), ebedi muzice
olan Kuranı Kerim ile gönderildikten sonra artık O’na (as) uymak, O’nu (as) sevmek, O’na (as) tabi
olmak , O’nun (as) sünneti ile, Allah’a(cc) kulluk yapmaktan başka çıkış yolu kalmamıştır.
Allah’ın (cc) dini tektir. İslam, O son peygamberle kemale ermiştir.Allah’ın (cc) razı olduğu seçtiği
din,O’nun (as) tebliğidir.Kuranı Kerim hiçbir kimseyi ayırmadan , bütün insanları O’nun (as) tebliğine
davet etmektedir. Putperesti de, Mecusisi de , kendilerine kitap verilen Yahudiler ve Hristiyanlar da
dahil olmak üzere herkes için tek bir yol göstermektedir.
‘Hz. Muhammed Mustafa (as) a tabi olmak, O’nu (as) herşeyden çok sevmek, Kuranı Kerim’in emrettiği
şekilde kulluk yapmak... ’
“Siz ,Allah’a (cc) , Peygamberine(as) ve indirdiğimiz nura iman edin” (Teğabun-8)
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Kur’anı Kerim’in bir ayetini bile inkar küfre sebeb olurken , Kitap ehlini , İslam’a, Kur’an’a, Hz.
Muhammed Mustafa’ ya (as) ittibaya davet eden sayısız ayetleri görmemezlikten gelmek veya inkar
etmek nasıl izah edilebilir?
Resulullah’a (as) ümmet olmak bütün peygamberlere inanmayı ve sevmeyi gerektirir.Kuranı Kerim de
diğer bütün semavi kitapların içeriğini, cem etmiştir.Bu sebepten Kuranı Kerim ile kulluk aynı anda diğer
bütün semavi kitaplarla da kulluğu kapsamaktadır.
Kur’anı Kerim, Peygamberler arasında hiçbir fark gözetilmeden hepsini sevmek , onlara ve onlara inen
kitaplara iman etmeyi, Resulullah ‘a (as) tabi olup O’nun (as) öğrettiği şekilde Allah’a (cc) kulluk
yapmayı emretmekte, aksi halde ebedi azab ile insanları inzar etmektedir. Madem ki Müslümanlar,
bütün peygamberlere iman etmeye ve onları sevmeye mecburdurlar, Hristiyan ve Yahudilerin , Hz.
Muhammed Mustafa’yı(as) ve kendi peygamberlerinden başkasını kabul etmeyişleri ve onlara
inanmadan ve onları sevmeden kurtulacaklarını iddia etmeleri adaleti ilahi ile ne derece mütabık
olur.Haşa, Cenabı Hakkın onlara böyle imtiyaz tanıması müslümanlara haksızlık olmaz mı? Neden
kendilerine kitap verilenler bütün peygemberlere (as) iman etmeden kurtuluşa erebiliyorlar da
Müslümanlar eremiyorlar ? Bütün bunlar en basit mantık kuralları ile bile düşünülse durumun böyle
olamayacağı ve olmadığı açıkça anlaşılır. Allah’ın(cc) dini tektir ve O da İslam’dır. İslam’ı kabul etmeyip
de kulluk iddiasında bulunanlar, ümmi bir Peygamberin (as) ebedi mucizesi olan Kuranı Kerimin
meydan okumasına karşı durabilmelidirler.
“Sen bundan önce kitap okur değildin.Hala da elinle yazı yazmazsın. Öyle olsaydı Hakkı iptal için gayret
edenler şüphelenirlerdi” ( Ankebut –48)
“Eğer Kulumuza (Muhammede(as))indirdiğimiz Kur’an’dan şüphe ediyorsanız, siz de Onun benzeri bir
sure getirin.! Allah’tan (cc) başka şahitlerinizi de getirin!Eğer samimi iseniz.Bunu yapamazsınız ki asla
yapamayacaksınız. O halde kafirler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten
sakının.!”(Bakara-23-24)
Yapılması gereken ,Resulullah’ın (as) tebliğ metodu üzere,hikmetle ve güzel öğütle , tüm insanlığı ,
Hz.Muhammed Mustafa’ya (as) sevgi yoluna , O’na (as) tabi olmaya, O’nun (as) sünnetine ram olmaya,
Kur’an’a davet etmek ve böylece bu şekilde kulluk yapmamızı isteyen Halıkı Zülcelalimizin hoşnutluğunu
kazanmaktır.
“Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene (Kur’ana ) iman etti. Müminler de iman ettiler. Hepsi Allah‘a
(cc) , meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine (as) inandılar. ’Biz Allah’ın (cc) peygamberlerinden
hiçbirinin arasını ayırt etmeyiz dediler.” ( Bakara -285)
“Ey Peygamber (as) ! Biz seni bir şahid, bir müjdeci, bir uyarıcı olarak gönderdik.Hem Allah’ın(cc) izni
ile bir davetçi hem de nur saçan bir kandil..” (Ahzap-45,46)
“O Allahü Teala Odur ki ,Peygamberini(as) hidayet ve Hak dinle gönderdi. Ta ki onu bütün dinlere üstün
kılsın” (Fetih- 28)
“O (cc) , bir peygamber gönderdi, Allah’ın(cc) yasaklarını açıklıyor, ayetlerini size okuyor ki iman edip
yararlı işler yapanları, karanlıklardan aydınlığa çıkarsın” (Talak-11)
Resulullah (as), bütün insanların ve cinlerin peygamberidir. Kullukla mükellef olan hiçbir varlık ,
dünyanın neresinde olursa olsun , hangi inançlar içinde bulunursa bulunsun , O’nun (as) tebliğinin
dışında değildir.Herkesin O’na (as) ümmet olmak , O’na (as) tabi olmak ve O’nu (as) sevmek
zorunluluğu vardır. Dünya ve ahirette insanlığın kurtuluşunun ve mutluluğunun tek yolu, O’nu (as)
sevmek ve O’na (as) tabi olmaktan geçer.
Kur’anı Kerim, Ehli Kitabı (Yahudi ve Hristiyanları) , pek çok Ayeti Celile’de Resulullah’a(as) inanmaya,
ona tabi olmaya çağırmakta, aksi halde kurtuluşlarının mümkün olmadığını ilan etmektedir.
“Deki ! Biz ,Allah’a (cc) ve bize indirilene (Kur’an’a ) iman ettik.İbrahim’e , İsmail’e, İshak’a , Yakub’a ve
oğullarına indirilene de , Musa’ya(as) ve diğer peygamberlere Rablerinden verilenlere de inandık.
Onların hiçbirinin arasında fark gözetmeyiz. Biz, O Allah’a (cc), boyun eğen müslümanlarız.
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Her kim İslam’dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ,kendisinden asla kabul edilmeyecektir.Ahirettte de
o kimse zarar çekenlerden olacaktır.
Kendilerine apaçık deliller gelmişken ve Peygamberin hak olduğuna şahadet etmişlerken imanlarının
arkasından küfre sapan bir kavmi , Allah (cc) nasıl hidayete erdirir. Allah (cc), zalimler gürühuna hidayet
vermez.
Bu gibilerin cezası , Allah’ın(cc) , meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerine olmaktır.
Onlar orada ebedi kalacaklardır. Kendilerinden azab hafifletilmeyecek , mühlet de verilmeyecektir.
Ancak bundan sonra tevbe edip hallerini düzeltenler başka. Zira Allah çok bağışlayıcı ve çok
esirgeyicidir.” (Ali imran- 84,85,86,87,88,89)
“Allah’ı(cc) ve peygamberlerini(as) inkar ederek kafir olan , bir de, Allah (cc) ile peygamberlerinin arasını
ayırmak isteyen (Bunlardan kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyen) ve böylece arada bir yol tutmaya
yeltenen kimseler yok mu? İşte onlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz de kafirler için aşağılayıcı bir
azab hazırlamışızdır” (Nisa –150,151)
“Bir de ‘Yahudi ve Hristiyan olun ki hidayet bulasınız ‘dediler. Sen de deki, ‘hayır biz hak yol üzere
bulunan İbrahim(as) dinindeyiz.O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.’ Ey müminler! Siz şöyle deyin. ‘Biz
Allah’a (cc), bize indirilene, İbrahim’e(as), İsmail’e(as) , İshak’a(as) ve Yakub’a (as) ve Yakub’un(as)
torunlarına indirilenlere , Musa(as) ve İsa’ya(as) verilen kitaplara ve bütün peygamberlere(as) Rableri
tarafından verilene iman ettik. Onların hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.‘ Şayet sizin iman ettiğiniz gibi
iman ederlerse muhakkak doğru yolu bulurlar.” (Bakara-135,136,137)
“Ehli kitaptan ve müşriklerden küfredenler, kendilerine açık bir hüccet (peygamber) gelinceye kadar
(bulundukları dinden ) ayrılacak değillerdi. Bu hüccet, Allah’tan (cc) bir peygamberdir ki tertemiz birtakım
sahifeler okur. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.Böyle iken ehli kitaptan olanlar ancak kendilerine
o hüccet geldikten sonra tefrikaya düştüler.Hiç şüphe yok ki ehli kitaptan küfredenlerle müşrikler ebedi
kalmak üzere cehennemde olacaklardır.İşte bütün mahlukatın en kötüsü bunlardır.Hiç şüphe yok ki
iman edip yararlı işler görenler de bütün mahlukatın en hayırlısıdır.” (Beyyine -1,2,3,4,7)
“Ey Ehli kitap! Bilip dururken niçin Hakkı batıla karıştırıyor ve Hakkı gizliyorsunuz” (Ali İmran-71)
Hz. İsa ‘ya (as) indirilen tahrif olunmayan gerçek İncil’de , O’nun (as) geleceği müjdelenmiştir.
“Meryem oğlu İsa (as) da ‘ey İsrail oğulları ! ben size Allah’ın (cc) elçisiyim.Benden önce gelen Tevrat’ı
doğrulayıcı, ve benden sonra gelecek Ahmed (as) adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim ‘
demişti. Fakat İsa’nın (as) müjdelediği elçi apaçık delillerle gelince ‘Bu apaçık bir büyüdür ‘ dediler.”
(Saf –6)
“Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları ,o elçiye , O ümmi Peygambere(as) uyarlar.
O’na(as) İnanan, O’nu (as) destekleyerek saygı gösteren, O’na (as) yardım eden ve onunla beraber
indirilen Nura uyanlar..İşte kurtuluşa erenler bunlardır.” ( Araf –157)
“Ey kitab ehli! Elçilerimizin arası kesildiği ve bir boşluk meydana geldiği sırada size, Elçimiz
(Muhammed(as)) geldi. Ve gerçekleri açıklıyor ki yarın kıyamette ‘ bize ne bir müjdeci ve ne de uyarıcı
gelmedi’ demeyesiniz.’İşte gerçekten size cennet müjdecisi ve cehennem habercisi gelmiştir. Allah her
şeye kadirdir.” (Maide –19)
“Ey kitap Ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz halde niçin inananları Allah (cc) yolundan çevirmeye
çalışıyorsunuz “ (Ali İmran –99)
“Yoksa siz, ‘ibrahim(as), İsmail(as) , Yakup(as) ve torunları Yahudi veya Hristiyan dılar mı diyorsunuz.
Siz mi daha iyi bileceksiniz yoksa Allah mı? (cc) ‘diye sor” (Bakara- 140)
“İbrahim(as) ne yahudi idi ne hristiyan. Lakin o dosdoğru müslümandı. O müşriklerden değildi.
Gerçekten İbrahim’e(as), insanların en yakını , zamanında ona tabi olanlarla şu peygamber ve ona iman
edenlerdir. Allah (cc), müminlerin yardımcısıdır.Ehli kitaptan bir taife sizi şaşırtmayı diledi. Ama onlar
ancak kendilerini şaşırtırlar da farkında bile olamazlar. Ey ehli kitap (İncil ve Tevrat’ta Peygamberin(as)
vasfını ) görüp dururken niçin Allah’ın(cc) ayetlerine küfredersiniz.” (Ali İmran- 67,68,69,70)
“ Dinlerine tabi olmadıkça senden ne Yahudi ne de Hristiyanlar asla razı olmazlar.De ki ‘ gerçek yol
ancak Allahın yoludur.’ ” (Bakara –120)
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“Onlar ki ellerindeki Tevrat ve İncil’de (ismini) yazılı buldukları O Ümmi Peygambere(as) , O Resul’e
(as) tabi olurlar, O (peygamber) (as) ,kendilerine iyiliği emreder, fenalıkları yasaklar, onlara temiz
şeyleri helal, murdar olanları haram kılar. Sırtlarından ağır yüklerini ve bağlı zincirlerini indirir, atar. İşte
ona iman edenler ona tazimde bulunanlar, kendisine yardım edenler,ve onunla indirilen nura tabi
olanlar yok mu? Murada erenler bunlardır. De ki ‘ ey insanlar ! Ben sizin hepinize gönderilmiş
Allah’ın(cc) bir peygamberiyim.O Allah ki (cc) göklerle yerin mülkü onundur.Ondan başka hiçbir ilah
yoktur.Hem diriltir.hem öldürür. Onun için gelin Allah’a (cc) ve O’nun Ümmi Nebisi olan Resülüne (as)
iman edin. O(as), Allah’a (cc) ve O’nun kelimelerine iman getirendir. O’na(as), tabi olun ki hidayete
eresiniz.” (Araf -157,158)
“Şüphesiz ki ehli kitaptan Allah’a (cc), size indirilene (Kurana) ve kendilerine indirilene (Tevrat ve İncil’e )
iman edenler vardır.Onlar Allah’a(cc) boyun eğerler.Onun ayetlerini birkaç paraya satmazlar.İşte
bunların Rableri katında mükafatları vardır.” (Ali İmran- 199)
“Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler Peygamberi(as) kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler.Kendilerine
yazık edenler var ya işte onlar iman etmezler.” (Enam- 20)
“Ey önceki ( peygamberlere ve kitaplara ) iman edenler. Allah’tan (cc) korkun. Ve Resulüne(as) iman
edin ki sizlere rahmetinden iki nasib versin ve size bir nur bahş eylesin ki onunla yürüyesiniz hem de
sizi mağfiret buyursun.” (Hadid-28)
“Ey ehli kitap! (İncil ve Tevrat’ta) Peygamberin(as) vasfını görüp dururken niçin Allah’ın(cc) ayetlerini
inkar ediyorsunuz.” (Ali İmran –70)
“Eğer ehli kitap iman edip Allah’tan(cc) korksalardı kendilerini naim cennetlerine koyardık” (Maide –65)
“Kendilerine kitap verdiklerimiz , O’nu (Muhammed (as)) , oğullarını tanıdıkları giibi tanırlar. Böyle iken
onlardan bir fırka bile bile hakkı gizlerler.” (Bakara –146)
“Ehli kitaptan birçokları sizi , imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Kendilerine Hak zahir olduktan
sonra bunu içlerindeki hasedden dolayı yaparlar” (Bakara –109)
“De ki ey ehli kitap ! niçin İman edenleri Allah’ın (cc) yolundan çeviriyorsunuz. Görüp durduğunuz halde
niçin Onun eğriliğini istiyorsunuz. Ama Allah(cc) yaptıklarınızdan gafil değildir.” ( Ali İmran -99)
“Ey iman edenler eğer siz ehli kitaptan bir fırkaya uyarsanız , sizi imanınızdan sonra çevirip kafir
yaparlar” (Ali İmran –100)
“Ne ehli kitabdan olan kafir ne, de müşrikler, size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini istemez ”
(Bakara –105)
Resulullah (as) bir asra, bir beldeye, bir kavme değil , bütün insanlara gönderilmiştir.
“Nitekim size içinizden bir peygamber gönderdik. O(as), size ayetlerimizi okuyor. Sizi şirkten temizliyor.
Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Size bilmediğiniz şeyleri öğretiyor” (Bakara –151)
“Şüphe yok ki biz seni müjdeci ve bir azab habercisi olarak Hak (Kur’an ) ile gönderdik. Sen
cehennemliklerden mesul değilsin” (Bakara –119)
“Her kim Allah’a (cc), meleklerine , peygamberlerine , Cebraile, ve Mikaile düşman olursa bilsin ki Allah
bütün kafirlerin düşmanıdır.” ( Bakara –98)
“Ey habibim! Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı Peygamber olarak gönderdik. Lakin
insanların çoğu bilmezler” (Sebe –28)
“Ey İnsanlar ! Size Rabbinizden bir burhan ( Hz. Muhammed (as)) geldi ve size apaçık bir nur (Kuran)
indirdik” (Nisa –174)
“Ya Muhammed ! de ki ‘Ey İnsanlar ! Doğrusu ben, Allah’ın (cc) hepiniz için gönderdiği peygamberiyim”
(Araf –158)
“Aslında onlar seni yalanlamıyorlar fakat o zalimler açıktan açığa Allah’ın(cc) ayetlerini inkar ediyorlar.”
(Enam- 33)
“Şüphesiz sen apaçık bir hak üzeresin” (Neml -79)
“Ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak göndermişizdir.” (Enbiya-107)
“O hevadan söylemiyor. Söylediği şey bildirilen bir vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm 3,4)
“Habibim biz dileseydik her beldeye bir uyarıcı gönderirdik ( Yani seni bütün beldelere gönderdik) (
Furkan- 51)
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“Sen ancak bizim ayetlerimize iman edenlere işittiririsin. Müslümanlar başka değil ancak onlardır.” (Neml
-81)
“Nasıl küfredebilirsiniz ki. Size Allah’ın (cc) ayetleri okunmakta ve içinizde Resulu(as) bulunmaktadır.
Kim Allah’ın(cc) dinine sımsıkı tutunursa , O muhakkak doğru bir yola ulaştırılır.” (Ali imran-101)
“Dinini her dinin üstüne çıkarmak için Peygamberini(as) hidayet ve hak dinle gönderen O’dur(cc).
İsterse müşrikler hoşlanmasınlar.” ( Saf –9)
“İslam’a çağrıldığı halde Allah’a (cc) karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim olabilir. Allah (cc)
zalim bir kavme hidayet etmez.” ( Saf –7)
“Allah (cc), levhi mahfuzda şöyle yazmıştır.’ Mutlaka hem ben galip geleceğim hem de peygamberlerim
“ (Mücadele- 21)
“Mü’minler ancak O kimselerdir ki Allah(cc) ve peygamberine(as) İman ederler” (Nur-62)
“Ey insanlar ! Peygamber(as), size Rabbinizden Hak ile geldi. Hakkınızda hayır olmak için hemen
O’na(as) iman edin” (Nisa –170)
“Gerçekten biz seni bir şahid bir müjdeci bir uyarıcı olarak gönderdik ki sizler Allah’a (cc) ve
Peygamberine(as) iman edesiniz, ona yardım ve ona tazimde bulunasınız, akşam sabah onu tesbih
edesiniz.” (Fetih -8,9)
“Kim Allah’a (cc) ve Peygamberine(as) iman etmezse bilsin ki biz kafirler için çılgın bir ateş hazırladık”
(Fetih –13)
“Allah’a(cc) ve Peygamberlerine(as) iman edenler yok mu? Onlar Rableri katında çok doğru olanlar ve
şahitlerdir. Onların hem sevapları hem nurları vardır. Küfredip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya , onlar da
cehennemliklerdir.” (Hadid- 19)
“Müminler ancak o kimselerdir ki Allah’a(cc) ve Peygamberine(as) iman ettikten sonra şüpheye
düşmemişlerdir” ( Hücurat-15)
Kurtuluş için O’na (as) sadece inandım demek de yeterli değildir. O’na (as) itaat etmek , O’nun (as)
sünneti üzere hayatı idame ettirmek zarureti vardır. İman edenlerin, O’na(as) tabi olması, isyan
etmemesi, O’nu(as) herşeyden, kendi nefsinden dahi çok sevmesi emri ilahidir. O (as) canlı, müşahhas
Kur’an’dır. Kur’an’ı anlamak ve yaşamak ancak O’na (as) uymakla O’nun (as) sünnetine ram olmakla
mümkündür.Akıl şunu zaruretle kabul eder ki, Allahü Teala’nın Ayeti Celilelerdeki asıl maksadını Ondan
(as) daha güzel, hiç kimse anlayamaz. Kur’an’ı tefsir etmeye Ondan(as) daha yetkili kimse yoktur. İşte
O’nun (as) , hareket ve tavırları, sözleri, sükutu, konuşması , Kur’anı Kerimin müşahhas, canlı
yaşantısıdır. Allahü Teala’nın hoşnutluğu, O’na (as) uymakta, O’nun(as) sünnetini yaşamakta saklıdır.
O’na (as) itaat , Allah’a (cc) itaattir. O’na (as) isyan , Allah ‘a (cc) , asi olmaktır.
“Biz her peygamberi ancak Allah’ın (cc) izniyle itaat edilsin diye gönderdik” (Nisa –64)
“Ey İman edenler! Allah’a (cc) ve Resulune (as) itaat edin” (Enfal-20)
“Peygamber(as), size ne getirdi ise onu alın. Size ne yasak ettiyse ondan sakının” (Haşr-7)
“Eğer gerçek müminler iseniz ,Allaha (cc) ve Resulüne(as) itaat edin” (Enfal-1)
“De ki ‘ Eğer Allah’ı (cc) seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah(cc) da sizi sevsin “ (Ali İmran-31)
“De ki ‘Allah (cc) ve Peygamberine(as) itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse iyi bilsinler ki, Allah (cc) kafirleri
sevmez” (Ali İmran –32)
“Kim Peygambere itaat ederse Allah’a (cc) itaat etmiş olur.” (Nisa –80)
“Kim Allah’a (cc) ve Peygambere(as) isyan ederse ve hududu aşarsa onu dahi ateşe sokar” (Nisa –14)
“Ey iman edenler! Allah’a (cc) itaat edin, Peygambere de (as) itaat edin ve amellerinizi boşa
çıkarmayın” (Muhammed –33)
“De ki, ‘Benim işim ancak Allah’tan (cc) ve gönderdiklerinden bir tebliğdir.Kim de Allah’a (cc) ve
Peygamberine(as) isyan ederse ona muhakkak cehennnem ateşi vardır.” (Cin-23)
“Her kim Allah’a (cc) ve Peygamberine(as) itaat eder, Allah’tan (cc) korkar, ondan sakınırsa işte
böyleleri de murada ereceklerin tam kendileridir.” (Nur –52)
“Deki Allah’a(cc) itaat edin, Peygambere(as) itaat edin” (Nur 54)
“Kim Allah’a(cc) ve Peygamberine(as) itaat ederse Allah(cc), onu altından ırmaklar akan cennetlere
koyar.Kim de yüz çevirirse onu acıklı bir azabla azablandırırız.” ( Fetih –17)
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“Allah(cc) ve Peygamberi(as) bir işte hüküm verdiği zaman erkek kadın hiçbir mümin için kendi işlerinde
seçme hakkı olamaz. Kim Allah’a(cc) ve Peygamberine(as) isyan ederse muhakkak açıkta açığa
sapıklık etmiş olur.” (Ahzap –36)
“Allah’a (cc) itaat edin , Peygambere(as) de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki peygamberimize
düşen sadece açık bir tebliğdir.” (Teğabun -12)
“Allah’a (cc) ve Peygamberine(as) muhalefet ettiler. Kim Allah’a (cc) muhalefette bulunursa bilsin ki
Allah (cc) ,şiddetli azap sahibidir.” (Haşr- 4)
“Allah’a(cc) ve Peygamberine(as) muhalefet edenler var ya , onlar en alçaklar arasındadır” (Mücadele20)
“Allah’a (cc) ve Peygamberine(as) yardım edenler, işte onlar sadıkların ta kendileridir.” (Haşr –8)
“Peygamber (as), müminlere kendi nefislerinden evladır” (Ahzab- 6)
“Şüphesiz Allah (cc) ve Melekleri , O Nebi Muhammed’e (sas), salat ve selam ederler. Ey iman edenler!
O halde siz de , O’na, salat ve selam ediniz !” (Ahzab-56)
ALLAHÜMMESALLİ ALA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED
ALLAHÜMMESALLİ ALA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED
ALLAHÜMMESALLİ ALA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED
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