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İmanın Tanımı İmanın Şartları
 İman, güven içinde olmak, tasdik 
etmek ve inanmaktır. 
 Allah tarafından Peygamberimiz 
(s.a.v.)‘e gönderilen esaslara gönülden 
inanmaktır. 

 İman, kalb ile tasdik etmek, dil ile 
söylemektir. Bir insan dili ile “Müslümanım“ 
der fakat kalbi ile bu sözü tasdik etmezse, 
bu insan iman etmiş sayılmaz.  
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İmanın Tanımı

İ M A N
İmanın Esasları

ALLAH’A İMAN
 Yaşadığımız dünyaya baktığımız zaman sayısız canlı ve cansız varlık görürüz. 

Ağaçlar, kuşlar, çiçekler ve taşlar gibi varlıkların kendiliğinden meydana gelmediğini 
anlarız. Güzel bir resim gördüğümüzde, bunu yapan bir ressamın varlığını kabul 
ederiz. Kullandığımız her eşyanın mutlaka bir usta tarafından yapıldığını biliriz. 

 İçinde yaşadığımız dünyanın, ay ve güneşin, sayısız canlı-cansız varlığın da bir  
yaratıcısı vardır. Bu yaratıcı; eşi ve benzeri olmayan yüce Allah‘tır. 

 Akıl sahibi ve ergenlik çağına girmiş her insanın Allah‘a inanması farzdır.

 Allah’a iman

 Meleklere iman

 Kitaplara iman

 Peygamberlere iman

 Âhiret gününe iman

 Kader ve kazaya iman
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Hayat Allah‘ın canlı olması.

Semi' Allah‘ın her şeyi duyması.

İrade

Kudret

Her şeyin sadece Allah‘ın dilemesi ile olması.

Allah‘ın her şeye gücünün yetmesi.

İlim Allah‘ın her şeyi bilmesi.

Basar Allah‘ın her şeyi görmesi.

Kelâm Allah‘ın konuşması.

2- Subûtî Sıfatlar:
Subûtî sıfatlar, Yüce Allah’ın kendisine ait olan sınırsız sıfatlarıdır. Bu sıfatların benzer-
leri, sınırlı olarak diğer varlıklara da Allah tarafından verilmiştir. Bunlar sekiz tanedir. 

Tekvin Allah‘ın yaratması.

Vücud Allah‘ın var olması. 

Beka Varlığının sonunun olmaması.

Muhalefetün li‘l-havâdis Yarattıklarının hiçbirine benzememesi. 

Kıdem Varlığının başlangıcının olmaması.

Vahdaniyyet Allah‘ın bir olması.

Kıyam binefsihi Varlığının kendinden olması.

Allah’ın Sıfatları

1- Zâtî (Özel) Sıfatlar:
Zâtî sıfatlar, sadece Allah‘a ait olan, başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlardır. 
Bunlar altı tanedir.

 Allah’ın sıfatları “Zâtî ve Subûtî“ olmak üzere iki çeşittir.
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 Peygamberlere iman, imanın şartlarındandır. 
Peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara 
bildirmekle görevlidirler. 

 Peygamberlik, çalışmakla elde edilen bir 
makam değildir. Allah Teâlâ, seçtiği insanlara 
peygamberlik vermiştir. 

 Allah, her topluluğa peygamber 
göndermiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen 
peygamberlerin sayısı 25’tir. İsmi geçen üç 
kişinin ise peygamber olup olmadığı belli değildir. 
Bunlar: Üzeyir (a.s.), Lokmân (a.s.) ve Zülkarneyn (a.s.)’dır.  

 
 

 
 
 

 

1- Hz. Âdem (a.s.)
2- Hz. İdrîs (a.s.)
3- Hz. Nûh (a.s.)
4- Hz. Hûd (a.s.)
5- Hz. Sâlih (a.s.)
6- Hz. İbrâhîm (a.s.)
7- Hz. Lût (a.s.)
8- Hz. İsmâil (a.s.)
9- Hz. İshâk (a.s.)

Kur’ân’da İsmi Geçen Peygamberler
10- Hz. Yâkub (a.s.)
11- Hz. Yûsuf (a.s.)
12- Hz. Eyyûb (a.s.)
13- Hz. Şuayb (a.s.)
14- Hz. Mûsâ (a.s.)
15- Hz. Hârûn (a.s.)
16- Hz. Dâvûd (a.s.)
17- Hz. Süleyman (a.s.)
18- Hz. Yûnus (a.s.)

19- Hz. İlyâs (a.s.)
20- Hz. Elyesa' (a.s.)
21- Hz. Zülkifl (a.s.)
22- Hz. Zekeriyyâ (a.s.)
23- Hz. Yahyâ (a.s.)
24- Hz. Îsâ (a.s.)
25- Hz. Muhammed (s.a.v.)

PEYGAMBERLERE İMAN

Peygamberlere İman Peygamberlere Olan İhtiyaç
Kur‘an‘da İsmi Geçen Peygamberler Peygamberlerin Tebliğ Ettiği Dinde 

Aynı Olan EsaslarResul ve Nebî
Mucize Peygamberimiz‘in Bazı Mucizeleri
Peygamberlerin Sıfatları
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 Peygamberler, peygamber olduklarını isbat etmek için bazı olağanüstü olaylar 
gösterirler. Peygamberlerin, Allah’ın izni ve yardımı ile gösterdikleri bu olaylara 
“Mucize“ denir.

Mucize

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Sıdk
Yalan söylememeleridir.

Peygamberler sözleri ve
hâlleri ile doğru kişilerdir. 

Emanet
Güvenilir olmalarıdır.
Peygamberlerin hepsi dürüst
     ve güvenilir kişilerdir. 

Fetânet
Zeki olmalarıdır.

   Peygamberler akıllı ve 
        zeki kimselerdir.  

Tebliğ
Vahyi bildirmeleridir.

Allah‘tan aldıkları vahyi olduğu gibi, 
eksiksizce insanlara bildirmişlerdir.

İsmet
Günahsız olmalarıdır.

Peygamberler küçük ve büyük, her 
türlü günahtan korunmuştur.

Resul ve Nebî
Peygamberler, resul ve nebî olmak üzere ikiye ayrılır.

Resul: Kendisine yeni bir şeriat ve kitap verilen peygamberlere denir.

Nebî: Yeni bir şeriat ve kitap verilmeyen, kendisinden önceki peygamberin şeriatıyla 
amel eden peygamberlerdir. 

Peygamberlerin Sıfatları
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Orucun Tanımı

Orucu Bozan Şeyler

 İmsak vaktinden, iftar vaktine kadar ibâdet maksa-
dıyla yemeyi, içmeyi ve cinsel ilişkide bulunmayı terketme-
ye oruç denir.  
İmsak: Geceleyin oruca başlama vaktine denir. 
İftar: Oruç açmaya iftar denir. İftar, akşam namazı 
vaktinin girdiği andır.  
 İslâm‘ın şartlarından biri olan oruç, hicretten bir buçuk
yıl sonra farz olmuştur. Cenâb-ı Allah, Kur‘ân-ı Kerîm‘de 
şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunursu-
nuz.“ (Bakara sûresi, 183. âyet)  

Oruç kimlere farzdır? 
Akıl ve bâliğ olan her Müslümanın, Ramazan 
ayında oruç tutması farzdır. 

1- Bilerek bir şey yemek veya içmek.
2- Cinsel ilişkide bulunmak.
3- İğne yaptırmak, ilaç kullanmak. 
4- Sigara içmek.
5- İsteyerek ağız dolusu kusmak.
6- Kulak ve buruna ilaç damlatmak.
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O R U Ç
Orucun Tanımı
Orucu Bozan Şeyler
Orucu Bozmanın Cezası
Oruc Tutmamayı Mübah Kılan Özürler
Orucun Faydaları
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Orucu Kasten Bozmanın 
Cezası (Keffâret)

Oruç Tutmamayı veya Bozmayı 
Mübah Kılan Özürler

Orucun Faydaları

Keffâret: Kasten bozulan bir günlük orucun affedilmesi 
için, iki ay aralıksız olarak tutulan oruca denir.

Orucun keffâreti şu şekilde olur:
İki ay ara vermeden oruç tutmak veyahut bir fakiri 
akşam ve sabah olmak üzere altmış gün boyunca 
iki öğün, veyahut da altmış fakiri iki öğün doyurmaktır.

- Sefer (yolculuk) hâli.  
- Hastalık hâli.  
- Hamilelik ve çocuk emzirme hâli. (Anne ve bebeğin 
hayatı tehlikeye girecek ise.) 
- Şiddetli açlık ve susuzluk hâli.  
- Kadınlardaki hayız veya nifas hâli.  
- Düşkünlük ve ihtiyarlık hâli. 
Bu sebeplerden ötürü oruç tutamayanlar veya orucunu 
bozmak zorunda kalanlar, oruçlarını kaza ederler.

Orucun maddî, mânevî faydaları saymakla bitmez. Oruç:

� Vücudu dinlendirir ve birçok hastalığın oluşmasını engeller. 
   Peygamberimiz, “Oruç tutunuz ki, sıhhat bulasınız.“ buyurmuştur. 
� Fakirlerin ve açların hâlini düşünme fırsatı verir, yardımlaşma ve merhamet duygularını 
  harekete geçirir.  
� Nefsin şiddetli isteklerine karşı direnme gücü verir ve kötülüklere engel olur.
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Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Peygamber Olarak Gönderilmesi 
 Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik öncesinde yanına ihtiyacı kadar az bir 
yiyecek alır, Mekke‘den bir saat uzaklıktaki Nur dağına giderdi. Orada aylarca tefek-
kür ederdi. Kalben Allah‘a yönelir, hep Allah‘ı zikrederdi. 
 

 Yine bir gün Allah‘a yönelmiş, kulluk edip dua ediyordu. Artık peygamberlik için 
beklenen gün gelmişti. Ramazan‘ın 27. günü idi. Peygamberimiz 40 yaşına gelmişti. 
Tarih milâdî 610 yılını gösteriyordu. Cebrâil (a.s.) onun yanına gelip: 
- Oku! Yâ Muhammed!, dedi. Bu ses üç kere tekrar edildi. 
- Ben okuma bilmem!, diyen Hz. Muhammed (s.a.v.), 
üçüncüsünde: Ne okuyayım! dedi. Meleğin rehberli-
ğinde, Peygamberimiz, Alak sûresinin ilk beş âyetini 
okudu. Böylece Kur‘an âyetleri gelmeye başladı.    

İlk gelen vahiy ve âyetler şöyle idi:
Oku! Yaratan Rabbinin adıyla oku.  
O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. 
Oku! Senin Rabb‘in, en cömert olandır. 
O, kalemle yazmayı öğretendir. 
O, insana bilmediğini öğretendir. 
    (Alâk sûresi, 1-5. âyet)  

Hz. Muhammed (s.a.v.)‘in Peygamber Olarak Gönderilmesi 
Peygamberimiz İlk Vahiy Sonrası Hz. Hatice'nin Evinde
Kureyşlilerin Müslümanlara İşkenceleri
Müslümanların Habeşistan‘a Birinci ve İkinci Hicretleri
Müslümanlar Muhasara Altında

2. K I S I M

Siyer
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Peygamberimiz İlk Vahiyden Sonra Hazreti Hatice’nin Evinde 

 Daha sonra Hz. Hatice, Resûlullah (s.a.v.)‘le birlikte amcasının oğlu Varaka b. 
Nevfel‘e gitti. Resûlullah (s.a.v.), gördüğü olayı Varaka‘ya anlattı. Varaka;  

 “Sen bu ümmetin peygamberisin. Sana, Mûsâ‘ya gelen Namus-u Ekber 
(Cebrâil) gelmiştir. Seni yurdundan çıkarıp, seninle savaşacaklardır.“ dedi.

 Vahiy bir müddet 
kesildi. Sonra peşpeşe gel-
meye ve Kur‘an âyetleri 
inmeye başladı. 

 Hz. Ali, Peygamberi-
mizin azadlı kölesi Zeyd b. 
Harise ve Hz. Ebû Bekir, 
Müslüman oldular. Bunlar 
Hz. Hatice‘den sonra İlk 
olarak Müslüman olanlardı. 

    

Nur Dağı - (Hira Mağarası)

 Resûlullah (s.a.v.), kendisine Allah‘ın ilk vahyi gelince heyecan ve korku içerisinde 
Nur dağından evine döndü.
 

 “Beni örtünüz, beni örtünüz. Muhakkak ki ben kendimden korkuyorum.“ dedi. 

 Başından geçenleri sadık eşi Hz. Hatice‘ye anlattı. O asil kadın, eşini teselli etti. 
Hz. Hatice ona; “Hiç korkma, Allah seni hiçbir zaman utandırmaz, üzüntüye uğratmaz. 
Çünkü sen akrabanı gözetirsin. İşini görmekten aciz olanların yüklerini taşırsın. Yoksu-
la kimsenin vermediğini verir, kazandırmadığını kazandırırsın. Misafirleri ağırlarsın.“ dedi 
ve onun peygamberliğini tasdik etti. İlk Müslüman olma şerefine erdi.   



162 163

Temel Bilgiler 2 Siyer Ünitesi

124

VEDA HUTBESİ’NDEN

Bismillâhirrahmânirrâhim, 
 Ey insanlar! 
 Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada 
bir daha buluşamayacağım.  
 İnsanlar! 
 Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir 
ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübârek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız,
namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur.  
 Ashâbım! 
 Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı 
sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbiri-
nizin boynunu vurmayınız! Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara 
ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse, bunları daha iyi anlayan birisine 
ulaştırmış olur.    

 Ashâbım! 
 Kimin yanında bir emânet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, 
faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de 
Abdülmuttalib‘in oğlu (amcam) Abbas‘ın faizidir. Fakat ana paranız size aittir. 
Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız  
 Ashâbım! 
 Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altın-
dadır. Cahiliye devrindeki kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk 
kan davası Abdülmuttalib‘in torunu İyâs bin Râbia‘nın kan davasıdır.   
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 Ey insanlar! 
 Muhakkak ki, şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen 
ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız, bu 
da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız.   

 Ey insanlar! 
 Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah‘tan korkmanızı 
tavsiye derim. Siz kadınları, Allah‘ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu 
kendinize Allah‘ın emriyle helal kıldınız. 
 Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. 
Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlan-
madığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Kadınların da 
sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve âdete göre yiyecek ve giyeceklerini temin 
etmenizdir.    

 Ey mü‘minler!  
 Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsı-
nız. O emanetler, Allah‘ın kitabı Kur‘ân-ı Kerîm ve benim sünnetimdir.  

 Mü‘minler! 
 Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman Müslümanın kardeşidir ve 
böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da, malı 
da helâl olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.

 Ey insanlar! 
 Cenâb-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan 
hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. 

Siyer
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Övülen ve Güzel Görülen Davranışlardan Bazıları...
“Mü‘minlerin iman açısından en mükemmel olanı,ahlakı en iyi olanıdır.“       
            (Hadîs-i şerif)
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- Ağırbaşlılık                                   
- Alçakgönüllülük 
- Ana babaya iyilik                         
- Bağışlayıcı olmak                         
- Cesaret                                         
- Cömertlik                                     
- Çalışkanlık                                   
- Doğruluk                                      
- Fedakârlık                                    
- Saygı                                              
- Sevgi                                              
- Şefkat                                            
- Temizlik                                        

 Adâlet
- Hoşgörü                
- İyi niyetli olmak                   
- İyilik                                 
- Kusurları örtücü olmak                  
- Misafirperverlik                              
- Nezaket                            
- Sabır                                       
- Selâmlaşmak                                      
- Sorumluluk                                       
- Şükür                                     
- Güven                            

Mîzana konan ameller arasında 
güzel ahlâktan daha ağır
gelecek hiçbir şey yoktur.    

(Hadîs-i şerif)

-

Yerilen ve Çirkin Görülen Davranışlardan Bazıları
“Kim bir iyilik yaparsa ona on katı karşılık vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sade-
ce o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.“ (En‘âm sûresi, 160. âyet)

Ahlâk

135

- Acımasızlık                        
- Aç gözlülük                        
- Alaycılık                             
- Aldatmak                           
- Arabozuculuk                   
- Bencillik                            
- Cahillik                              
- Cimrilik                            
- Dedikoduculuk                 
- Emanete hıyanet             
- Hakaret etmek                
- Hırsızlık                           
- Tembellik                         

-
- 

İftira

- 
İkiyüzlülük

- 
İnatçılık

- 
İsraf

-
 Kabalık

-
 Kıskançlık

-
 Kibir

- 
Kin

-
 Korkaklık

-
 Küskünlük

- 
Yalan

 Öfke

İki özellik vardır ki, bir mü‘minde asla bir 
araya gelmez. Cimrilik ve kötü ahlâk.              

(Hadîs-i şerif)


