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4.  İHSAN  SOHBETİ 

KONU : ALLAH’A İMAN 

Geçen hafta:  

İman Arapça bir kelimedir ve "bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, 

söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, 

güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak" gibi manalara 

gelir demiştik. 

Dinimizde ise, “Hz. Peygamber (s.a.v.)'i, Allah’tan getirdiği şeyleri tasdik etmek, 

onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip, bunların gerçek ve doğru olduğuna 

gönülden inanmak” demektir. 

Bu tarife göre, “imanın gerçeği ve özü, bir şeyi kalbin tasdik etmesidir.”  

İnanılması lazım gelen şeylere biz “İmanın Şartları” deriz. Bunlar altı tanedir. 

Bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın inanılmasını istediği şekliyle inanılmazsa, o insana 

mü’min nazarı ile bakılmaz.  

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: 

َل َعلَٰى َرُسولِِه َواْلِكتَاِب  ِ َوَرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ الَِّذي أَنَزَل ِمن قَْبل يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ

ا  ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه َواْليَْوِم اْْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضََلًلا بَِعيدا  َوَمن يَْكفُْر بِاَّللَّ

“Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha 

önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyle sapıtmıştır.”  1  

Devam eden sohbetlerimizde imanın şartlarını sırası ile ele alacağımızı belirtmiştik. 

Bugün Allah İnancı, Allah’ın varlığı, birliği, Allah’ın zati ve sübuti sıfatları ve Allah’ın 

varlığını ispat sadedinde bazı delillere yer vereceğiz, bugün ve haftaya bu konuları uzun 

uzadıya ele alacağız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Nisa, 4:136 
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ALLAH İNANCI 

Kâinat dediğimiz ve içinde insanların da bulunduğu bütün varlıkları idare eden ve 

gerçek manada kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan bir Allah'ın varlığına 

inanmak iman esaslarının birincisi ve temelidir.  

Geçmiş bütün ilâhî dinlerde de Allah'ın varlığı ve birliği (tevhid) en başta gelen iman 

esasıdır. Çünkü diğer bütün imanın şartları Allah'ın varlığına ve birliğine inanma esasına 

dayanır.  

"Allah" kelimesi, kendisine hakkıyla ibadet edilen yüce varlığın özel ismidir. İslam 

âlimleri, Allah’ı şöyle tarif etmişlerdir:  "Allah, varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık 

bulunan yüce varlığın adıdır". Tarifteki “varlığı zorunlu olan" demek,  Allah'ın yokluğunun 

düşünülemeyeceği,  var olması için başka bir varlığın O'nu var etmesine ve desteğine muhtaç 

olmadığını, bu itibarla da Allah’ın, bütün kâinatın yaratıcısı ve yöneticisidir, demektir. "Bütün 

övgülere lâyık bulunan" demek ise, noksansız sıfat ve isimlerle muttasıftır demektir. 

Dolayısı ile, Allah'a iman, Allah'ın var ve bir olduğuna, bütün üstünlük sıfatlarıyla sıfatlanmış 

ve noksan sıfatlardan uzak ve yüce olduğuna inanmaktır.  Allah’a inanmak, ergenlik çağına 

erişmiş, akıllı her insanın ilk ve asıl sorumluluğudur.  

Aslında her insan mutlak ve üstün bir güce inanma duygusu ile yaratılmıştır.  Onun 

içindir ki, Peygamber efendimiz (s.a.v.), 

َسانِِه َ "  َرانِِه أَْو يَُمجِّ َدانِِه أَْو يُنَصِّ    ُكلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعلَى اْلفِْطَرِة فَأَبََواهُ يُهَوِّ

Her doğan çocuk İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra anne ile babası ya Yahudi, ya 

Hristiyan ya Mecusi yapar"2 buyurmuştur.  

Hadis-i şerifte de görüldüğü gibi, Allah inancı insanda fıtrî (yaratılıştan) olduğundan, 

normal şartlarda ve çevreden olumsuz bir şekilde etkilenmemiş, akl-ı selim sahibi bir kişinin 

Allah'ın varlığını ve birliğini kabullenmemesi mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki, Kur’an 

ayetleri Allah’ın varlığında şüphe olamayacağı için, daha çok Allah’ın sıfatları konusuna daha 

çok ağrılık vermiştir. Kur’an’da tevhid inancı üzerinde durulmuş, Allah'ın ortağı ve benzeri 

olmadığı ısrarla vurgulanmıştır. Nitekim bir ayet-i kerime şöyledir:  

 " َماَواِت َواْْلَْرضِ   ِ َشكٌّ فَاِطِر السَّ أَفِي َّللاَّ  

Yerin ve göklerin yaratıcısı Allah'ın varlığında şüphe mi var?”3  

İslam akaidine göre, Allah birdir ve tektir. Allah’ın bir ve tek oluşu, sayı yönüyle bir 

"bir"lik değildir. Çünkü sayı bölünebilir ve katlanabilir. Allah böyle olmaktan yücedir. O'nun 

bir oluşu, zâtında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde, rabb oluşunda ve hâkimiyetinde eşi 

ve benzeri olmaması itibariyledir. İhlas sȗresi bunu bize gayet güzel açıklamaktadır: 

ا أََحدٌ “  َمُد لَْم يَلِْد َولَْم يُولَْد َولَْم يَُكن لَّهُ ُكفُوا ُ الصَّ ُ أََحٌدَّللاَّ  قُْل هَُو َّللاَّ

De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi 

yoktur.”4  

 

                                                        
2 Buhari cenaiz 80, 92 Kader 3, Müslim Kader 25  
3 İbrahim, 14:10   
4
 İhlas, 112:1-4 
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Şu âyet-i kerimede de aynı gerçeğe işaret buyurulmaktadır:  

“ ٍه بَِما َخلََق َولََعََل بَْعُضهُ  ا لََّذهََب ُكلُّ إِلَٰ ٍه إِذا ُ ِمن َولٍَد َوَما َكاَن َمَعهُ ِمْن إِلَٰ ْم َعلَٰى بَْعٍض َما اتََّخَذ َّللاَّ

ا يَِصفُوَن  ِ َعمَّ  ُسْبَحاَن َّللاَّ

 Allah evlat edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı 

kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, 

onların (müşriklerin) yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.”5  

Enbiya sȗresindeki şu âyette de Rabbimiz (c.c.), insanlığı, kendisinin tek olduğu yönünde 

düşünmeye sevkediyor:  

“ ا يَِصفُونَ  ِ َربِّ اْلَعْرِش َعمَّ ُ لَفََسَدتَا فَُسْبَحاَن َّللاَّ     لَْو َكاَن فِيِهَما آلِهَةٌ إًِلَّ َّللاَّ

“Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) 

kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki, Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları 

sıfatlardan münezzehtir.”6  

ALLAH'IN İSİMLERİ 

Bir mü’minin Allah'ı tanıması gayesiyle “ilâhî zâtı” anlatan kavramlar vardır ki, bunlara 

isim veya sıfatlar denilir. Hay (diri), alîm (bilen), hâlik (yaratan) gibi. Bu kavramların bir 

kısmı, sıfat kalıbındadır. Bunlara Allah’ın isimleri denir. Diğer bir kısım kavramlar da var ki, 

onlara da Allah’ın sıfatları denilir.  

"Allah" kelimesine “Lafza-i celâl” de denir.  

Kendisine ibadet edilen yüce varlığın özel ismidir. Özel isimler diğer dillere tercüme 

edilemezler. Hatta Arapça olan bir başka kelime dahi onun yerini tutamaz. Dolayısı ile, İslâm 

âlimleri fikir birliği içinde, ister Arapça olsun, ister diğer herhangi bir dilden olsun, bir başka 

kelime "Allah" isminin yerini tutamayacağını ifade etmişlerdir.  Fakat  Kur'an-ı Kerim'de, 

“Allah” kelimesinin işaret ettiği yüce zât için “ilâh”, “mevlâ”, “rabb” gibi isimler de 

kullanılmıştır. Bu sebepledir ki,  Farsça'daki Hüda ve Yezdân, Türkçe'deki Tanrı ve Çalab... gibi 

isimler “Allah” özel isminin yerinde kullanılamaz ama ilâh, mevlâ, rab gibi âyet ve hadislerde 

geçen Allah'ın diğer isimlerinin yerine kullanılabilir. 

Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif’lerde Allah’ın güzel isimlerinin (El-Esma-ü’l 

Hüsnâ) olduğundan bahsedilir. Bu tabir Allah’ın bütün isimleri için kullanılır.  

Bu anlamdaki bazı âyetler şunlardır:  

“ ُر لَهُ اْْلَْسَماُء اْلُحْسنَٰى يَُسبُِّح لَ  ُ اْلَخالُِق اْلبَاِرُئ اْلُمَصوِّ َماَواِت َواْْلَْرِض َوهَُو هَُو َّللاَّ هُ َما فِي السَّ

  اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

O, yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde 

olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.”7 

                                                        
5
 Mü’minun, 23:91 

6
 Enbiya, 21:22 

7
 Haşr, 59:24 
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ِ اْْلَْسَماُء   اْلُحْسنَٰى فَاْدُعوهُ بِهَا َوَذُروا الَِّذيَن يُْلِحُدوَن فِي أَْسَمائِِه َسيُْجَزْوَن َما َكانُوا يَْعَملُونَ َوَّلِلَّ  

“En güzel isimler (el-esmaü'l-hüsna) Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua 

edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yapmakta olduklarının 

cezasına çarptırılacaklardır.”8  

 

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:  

ا َمْن أَْحَصاهَا َدَخَل اْلَجنَّةَ  » ِ تِْسَعةا َوتِْسِعيَن اْسَما ِمائَةا إًِلَّ َواِحدا   إِنَّ َّلِلَّ

“Allah’ın 99 (yüzden bir eksik) ismi var. Kim bunları sayarsa cennete girer”9  

Hadis-i şerifte geçen "ahsa = saymak"dan maksat Allah'ı güzel isimleriyle tanımak ve 

O'na iman, ibadet ve itaat etmek demektir. Ancak hadiste geçen 99 sayısı, Allah’ın isimlerinin 

sınırlanması değildir. Bu isimlerin en meşhur isimlerden olması sebebiyledir. 

Haftaya  Allah’ın Sıfatları konularını işleyeceğiz. 

Allah’ın sıfatları: 1-  Zâtî Sıfatlar,    2-  Sübûtî Sıfatlar  olarak iki kısımda toplanır. 

 

1- Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Allah’a iman, imanın en önemli şartıdır. Çünkü diğer iman esaslarının tamamı bu 

esasa dayanır. 

2. Allah, vardır ve birdir, eşi ve benzeri yoktur.  

3. Allah’ın 99 ismi var; özel ismi  “Allah” lafza-i celalidir.  

2- Bu hafta  

1. Allah’ın isimlerini manaları ile birlikte ezberlemeyi kendimize görev bilelim. 

2. Bir sonraki sohbet konumuz olan Allah’ın Sıfatlarını okuyalım. 

                                                        
8
 A’raf, 7:180 

9
 Tirmizi, Kitabu’t Daavat, Bab 83, H. No: 3506 


