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9.  İHSAN  SOHBETİ 

KONU : KİTAPLARA İMAN 

Geçen 2 haftada iman esaslarından olan meleklere iman konusunu işlemeye gayret 

ettik. Kısacası “Meleklere İman” başlığında şu konulara değinmiş idik. 

Meleklerin Mahiyeti 

Melekler nurdan, cinler ateşten ve insan topraktan yaratılmıştır. Melekler 

insanlardan önce yaratılmıştır.  

Allah, vahyi peygamberlerine melekleri vasıtasıyla gönderdiği için meleklere iman 

peygamberlere imandan önce gelir. Melekler semada bulunurlar ve Allah’ın emri ile 

zaman zaman çeşitli görevler için yeryüzüne inerler. Melekler nûranî ve latîf 

varlıklardır. Bundan dolayı da gözle görülmezler. Melekler, aslî şekilleriyle insanlar 

içinden sadece peygamberler tarafından görülebilirler demiştik. 

Meleklerİn Görevlerİ 

Melekler, Allah (c.c.)’a ibadet ve itaat ederler. İsyan etmezler ve kendilerine 

emrolunan şeyleri yerine getirirler. Her zaman iyinin ve iyiliğin yanında ve destekçisi 

olurlar. Daima Allah’tan korkarlar. Meleklerin  görevleri vardır. 

Cebrail (a.s.) : “Seyyidü’l Melâike=Meleklerin efendisi” de denilen Cebrail (a.s.), 

Kur’an-ı Kerim’de “Ruhu’l Emin”, “Ruhu’l-Kudus” ve “Ruh” gibi isimlerle de anılmıştır.  

Azrâil (a.s)  :  Azrail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de bu isimle anılmaz. Ona “melekü’l-

mevt=ölüm meleği” denilir. Azrâil (a.s.), ölüm vakti (eceli) gelenlerin yine Allah 

(c.c.)’nun izni ve emri ile ruhlarını almakla görevlidir.  

İsrâfil (a.s.)  : İsrafil (a.s.), önce kıyametin kopması sonra da yeniden diriliş için 

olmak iki defa sûr denilen bir şeye üfürmekle görevlidir. Sȗrun birinci defa 

üfürülmesinde bütün canlılar ölür, ikinci defa üfürülmesinde bütün canlılar tekrar 

dirilir.  

Mikâil (a.s.)  : Dört büyük melekten birisi olan Mikâil (a.s.) kâinattaki bir kısım 

fizikî olayların; örneğin, yağmur, kar ve rüzgâr  gibi tabiî olayların cereyanı, ekinlerin 

yetişmesi, ormanların oluşması gibi bütün bu fizikî olayların oluşumu ile görevli bir 

melektir.  

Görevlİ Dİğer Melekler: 

 Savaşlarda müİminlere yardım eden melekler 

 İnsanların amellerini yazan melekler 

 İnsanları gözeten  melekler  

 Allah’ı zikir ve tesbih eden melekler 
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 Peygamberlere salavât getiren melekler 

Cİnler  : Meleklerden ayrı olarak, latîf varlıklardan olan ve adına cin denen 

varlıkların mevcut olduklarına dair Kur’an-ı Kerim’de ve Sünnet-i seniyyede âyetler ve 

hadisler vardır.  Cinler de melekler gibi, çeşitli şekillere girmeye elverişlidirler, ateşten 

yaratılmışlardır. ََاِرجَ  ِمن ْلَجانَ  َوَخلَق ن ارَ  مِّن م   = “Cinleri öz ateşten yarattı.” 1 âyetinde olduğu 

gibi. Cinler de insanlar gibi yeryüzünde yaşarlar. Onların da erkek ve dişi olanları var-

dır. Evlenirler, çoğalırlar, yerler ve içerler. Yaşlanır ve ölürler. Mükellef varlıklardır  ve 

mü’minleri ve kâfirleri vardır.  

Şeytan (İblİs) : Şeytan (İblis) cinlerden olup, şerrin, kötülüğün, dalâletin 

temsilcisidir.  Allah (c.c.), Hz. Adem’e secde etmesi için şeytanların babası olan İblis’e 

emrettiğinde kendisinin ateşten, Adem’in ise topraktan yaratıldığını ileri sürmüş ve Al-

lah’a isyan etmiştir. Kendisini büyük görmüş; gurura kapılmış ve kâfirlerden olmuştur.  

 

KİTAPLARA İMAN 

İmanın şartlarından bir tanesi de Allah’ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği 

peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir. Bu kitaplara Allah 

tarafından indirilmiş olmaları sebebiyle, Kütüb-ü İlâhiyye, Kütüb-ü Münzele veya 

Münezzele ve Kütüb-ü Semâviye de denir.  

Bu kitaplar Allah'ın gönderdiği vahiylerden oluşur ve Allah’ın kendi emirlerini ve 

yasaklarını içerir, ibadet şekillerini öğretir. Bu kitapların bir kısmı "Suhuf=Sayfalar" 

adını alır. Bunlar birkaç sayfalık kitapçıklardır. Diğer bir kısmı da kitaplardır ki, bunların 

sayısı dörttür. Bu sayfa ve kitapların inişleri sırasıyla şöyledir:  

Hz. Adem (as)’a 10 sayfa; Hz. Şit (as)’a 50 sayfa, Hz. İdris (as)’a 30 sayfa, Hz. 

İbrahim (as)’a 10 sayfa, Hz. Musa (as)’a Tevrat, Hz. Davut (as)’a Zebur, Hz. İsa (as)’a İncil, 

bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (as)’a da Kur'an-ı Kerim verilmiştir.  

Bu kitaplar vahiy yoluyla Peygamberlere verilmiştir. Nitekim Kur’an-ı Kerim bunu 

şu şekilde ifade buyurmuştur:  

ة َ الن اسَ  َكانََ ِرينََ الن بِيِّينََ ّللا  َ فَبََعثََ َواِحَدة َ أ م  بَشِّ نِذِرينََ م  مََلِيَحَْ بِاْلَحقَِّ اْلِكتَابََ َمَعه مَ  َوأَنَزلََ َوم  فِيهَِ اْختَلَف وا فِيَما الن اسَِ بَْينََ ك   

“İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda 

hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi.” 2   

Allah'ın bütün kitaplarına inanmak her müslüman üzerine bir farzdır. Bunu ifade 

eden Kur’an âyetlerinden bazıları şöyledir: 

                                                        
1 Rahman, 55:15 
2 Bakara, 2:213 
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َِ آَمن ا ق ول وا  وَسىَ  أ وتِيََ َوَما َواْْلَْسبَاطَِ َويَْعق وبََ اقَََوإِْسحََ َوإِْسَماِعيلََ إِْبَراِهيمََ إِلَىَ  أ نِزلََ َوَما إِلَْينَا أ نِزلََ َوَما بِاّلل   أ وتِيََ َوَما َوِعيَسىَ  م 
بِِّهمَْ ِمن الن بِيُّونََ قَ  َلَ ر  ْنه مَْ أََحدَ  بَْينََ ن فَرِّ ونََ لَه َ َونَْحنَ  مِّ ْسلِم    م 

"Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya'kub ve esbata 

indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere 

verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece 

Allah'a teslim olduk" deyin.” 3  

َِ آِمن وا آَمن وا ال ِذينََ أَيَُّها يَا لََ ال ِذي َواْلِكتَابَِ َوَرس ولِهَِ بِاّلل  َِ يَْكف رَْ َوَمن ۚ َ قَْبلَ  ِمن أَنَزلََ ال ِذي َواْلِكتَابَِ َرس ولِهَِ َعلَىَ  نَز   َوَمََلئَِكتِهَِ بِاّلل 
ت بِهَِ لِهَِ َوك  س  َ َضلَ  فَقَدَْ اْْلِخرَِ َواْليَْومَِ َور  ا َضََلل    بَِعيد 

“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”. 4  

س ولَ  آَمنََ بِّهَِ ِمن إِلَْيهَِ أ نِزلََ بَِما الر  ْؤِمن ونََ ر  لَ  َواْلم  َِ نََآمََ ك  ت بِهَِ َوَمََلئَِكتِهَِ بِاّلل  لِهَِ َوك  س    َور 

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü’minler de 

(iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman 

ettiler.” 5 

Kitaplara inanmak Allah'a, meleklerine ve peygamberlerine inanmanın bir zarȗrî 

sonucudur. Allah'a inanmakla birlikte meleklere, vahye inanmayan ve peygamberlik 

kurumuna karşı çıkan insan, İslâm'ın belirlediği inanç bütünlüğünden uzak düşmüş 

olur.  Çünkü kitaplar yeryüzünde ilahi düzenin gerçekleştirilmesi görevinin nasıl yerine 

getirileceğini gösteren, talimatlar, emir ve yasaklar toplamıdır. Bunlar insan hayatını 

en güzel bir şekilde düzene koyacak, inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, yapılması veya 

yapılmaması gereken davranış ve fiilleri, güzel ahlâk ilkelerini, siyasal ve toplumsal 

hayatı tanzim edecek temel ilke ve kuralları içerir. Bu nedenle kitaplara iman etmek, 

insanın inanç ve düşünce dünyasını, bireysel ve toplumsal hayatını kitabın öngördüğü 

biçimde yönlendirme ve düzenlemeyi kabul etmek anlamına gelir. 

İlâhî kitaplar kaynakları itibarı ile, Allah kelamıdır, gerçektir ve gerçeği bildirir. 

Hepsi Allah'ın birliğini, yalnız O'na kulluk edilmesi gereğini bildirir.  

س ولَ  ِمن قَْبلِكََ ِمن أَْرَسْلنَا َوَما َ ر  هََ َلَ ه َأَن َ إِلَْيهَِ ن وِحي إِل 
َ إِلَ    فَاْعب د ونَِ أَنَا إِل 

“Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona: "Benden başka İlah yoktur; şu 

halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım”. 6  

نََ لَك م َشَرعََ ينَِ مِّ ىَ  َما الدِّ ا بِهَِ َوص  ْينَا َوَما إِلَْيكََ أَْوَحْينَا َوال ِذي ن وح  وَسىَ  إِْبَراِهيمََ بِهَِ َوص  وا أَنَْ َوِعيَسىَ  َوم  ينََ أَقِيم  ق وا َوَلَ الدِّ  فِيهَِ تَتَفَر 
ْشِرِكينََ َعلَى َكب رََ وه مَْ َما اْلم    ي نِيبَ  َمن إِلَْيهَِ َويَْهِدي يََشاءَ  َمن إِلَْيهَِ يَْجتَبِي ّللا  َ إِلَْيهَِ تَْدع 

"Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye Nuh'a tavsiye ettiğini, sana 

vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. 

                                                        
3 Bakara,  2:136 
4 Nisa, 4:136 
5 Bakara, 2:285 
6 Enbiya, 21:25 
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Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah 

dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir”. 7   

KİTAPLARIN TAMAMI GÜNÜMÜZE GELMİŞ MİDİR? 

Kur'an-ı Kerim’de indiği haber verilen “Suhuflar=Sayfalar” zamanımıza kadar 

gelememiştir. Tevrat, Zebur ve İncil kitapları ise, zamanımıza kadar gelmiş, ama asılları 

tahrif ve tağyir edilmiş olarak. Bu gün Kitab-ı Mukaddes diye bilinen bu kitaplardan, 

Tevrat Ahd-i Atik; İncil Ahd-i Cedid, Zebur ise Mezmurlar ismiyle Ahd-i Atik içinde 

bulunur. Ancak sadece Kur'an-ı Kerim aslını muhafaza ederek zamanımıza kadar 

ulaşmıştır. 

Önceki kitapların nasıl tahrif edildiğine Kur’an şu şekilde işaret eder: 

مَْ ي ْؤِمن وا أَن أَفَتَْطَمع ونََ ْنه مَْ فَِريقَ  َكانََ َوقَدَْ لَك  َِ َكََلمََ يَْسَمع ونََ مِّ ف ونَه َ ث مَ  ّللا  ونََ َوه مَْ َعقَل وه َ َما بَْعدَِ ِمن ي َحرِّ   يَْعلَم 

“Şimdi (ey mü’minler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki 

onlardan bir zümre, Allah'ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu 

tahrif ederlerdi”. 8  

َذا يَق ول ونََ ث مَ  بِأَْيِديِهمَْ اْلِكتَابََ يَْكت ب ونََ لِّل ِذينََ فََوْيلَ  َِ ِعندَِ ِمنَْ َه  وا ّللا  َ ثََمن ا بِهَِ لِيَْشتَر  ا ل ه م فََوْيلَ  قَلِيَل  مَّ ِديِهمْ  َكَتَبتْ  مِّ ل ْ أَي  ا لَُّهم َوَوي  مَّ  مِّ
ِسُبونَْ   َيك 

“Elleriyle (bir) kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için "Bu 

Allah katındandır" diyenlere yazıklar olsun! Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline 

onların! Ve kazandıklarından ötürü vay haline onların!”  9   

Bütün bunlara karşılık bu gün Kur'an bozulmaktan ve değiştirilmekten korunmuş, 

vahyin tek ve gerçek ifadesidir. Bu özelliğiyledir ki, önceki kitapların içerdiği, tahrif 

edilmiş biçimlerindeki bulunan yanlışları düzeltmekte, onların eksik yanlarını 

tamamlamakta ve eklemeleri ortadan kaldırmaktadır. Dolayısı ile biz, Allah'ın 

Peygamberlerine göndermiş olduğu kitapların aslına iman ederiz.  Çünkü Kur’an sahibi 

tarafından korunmuştur: 

ا نُْ إِنَّ ل َنا َنح  رَْ َنزَّ ك  ا الذِّ   لََحاِفُظونَْ لَهُْ َوإِنَّ

“Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız”. 10   

Kur’an, Ashab-ı Kiram tarafından, Hz. Peygamber (sav)’in sağlığında bütün olarak 

yazılmış, ezberlenmiş ve tatbik edilmiştir. Hz. Ebu Bekir (ra), zamanında “Mushaf” 

olarak bir araya getirilmiş, Hz. Osman (ra), zamanında da bu Mushaf çoğaltılarak yedi 

nüsha halinde o zamanın önemli merkezlerine gönderilmiştir.  

SEMAVÎ KITAPLARA OLAN İHTİYAÇ  

Gönderilmekle insanlığı şereflendirmiş olan Peygamberler, son derece önemli 

olan risalet ve peygamberlik görevini yerine getirebilmeleri için, kendilerine Yüce 

                                                        
7 Şura, 42:13 
8 Bakara, 2:75 
9 Bakara, 2:79 

10 Hicr, 15:9 
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Allah’ın talimatlarının olması gerekir. Allah (cc), işte bu talimatlarını, Peygamberlerine 

Semavi kitapları vasıtasıyla vermiştir. 

Bu ilahî kitaplar, Yüce Allah'ın kulları üzerinde uygulayacağı birer kutsal 

kanunudur. Allah, kullarına var olan haklarını ve görevlerini bu kanunlar yolu ile 

bildirmiştir. Çünkü Peygamberler de birer insandırlar ve  bu dünyadaki hayatları da 

geçicidir. Ancak ilahî hükümlerin devamı ve gelecek kuşaklara da yol göstermesi, 

ancak bu kitaplar sayesinde mümkün olabilmiştir. Eğer bu kitaplar indirilmemiş 

olsaydı, insanlar var ediliş sebeplerini ve hikmetlerini, üzerlerine düşen görevlerini, 

âhirette kavuşacakları nimetleri veya karşılaşabilecekleri felaketleri öğrenemezlerdi. 

Hayatlarını düzene sokacakları İlahî prensiplerden mahrum kalırlardı. Özellikle kutsal 

âyetleri okuma, onlarla ibadet etme, onlardan öğüt alma ve onlarla gerçeği anlayarak 

tehlikeli görüşlerden kurtulma şerefinden ve mutluluğundan uzak kalmış olurlardı. 

İşte semavi kitaplar taşımış oldukları bu yüksek gaye ve hikmetler sebebiyledir ki, 

insanlık alemi için tam bir ihtiyaç olmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak için de, Allah (cc), bu 

kutsal kitapları insanlara ihsan buyurmuştur.  

EBEDÎ HİDAYET KAYNAĞI KUR’AN-I KERİM 

Allah (cc)’nun insanlığa gönderdiği en son dînin mukaddes kitabı Kur’an-ı 

Kerim’dir. Kur’an, Arapça “karae” fiilinin mastarıdır ve Allâh'ın son kitabının özel 

adıdır. Kelime anlamı itibariyle; okumak, toplamak, bir araya getirmek demektir. 

Kur'ân-ı Kerim'i âlilmlerimiz şöyle tarif etmişlerdir: Allah (cc) tarafından Hz. 

Muhammed (sav)'e Arapça olarak indirilmiş, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, 

mushaflarda yazılı, Fatiha Sûresi ile başlayıp Nâs Sûresi ile sona eren Allah kelâmıdır. 

İslam hukukunda Kur’an için genellikle “el-Kitap” ismi kullanılır. Kur'an’ın hem manası 

hem de lafzı Allah'tandır. Cebrail (as) aracılığı ile vahiy yoluyla indirilmiştir. Kur’an, 

manası ile amel edilen müslümanların değişmeyen kanunudur. Lafzı da bir ibadet 

olarak okunur ve sevap kazanılır. Bu lafızlar sayesinde Kur’an anlaşılır ve ruhlara tesir 

eder.  

Kur'an-ı Kerîm hiç bir kitaba benzemediği gibi, manası da değiştirilemez, 

lafızlarının yerine bir başka söz konamaz ve hiç bir tercüme Kur'an hükmünü alamaz. 

Kur'an-ı Kerîm Peygamber Efendimiz (sav)’e verilmiş ve değişmeyecek ebedî bir 

mucizedir. Onun edebî inceliklerine, güzel ifadelerine ve taşıdığı anlamlara bir son 

yoktur. Bütün insanlar ve cinler bir araya gelse ve bilgilerini bir araya toplasa, onun en 

kısa bir sûresinin bir benzerini meydana getiremezler.  

بْ  فِي ُكنُتمْ  َوإِن ا َري  مَّ َنا مِّ ل  ِدَناعَْ َعَلىْ  َنزَّ لِهِْ مِّن بُِسوَرةْ  َفأ ُتوا ب  ث  ُعوا مِّ ِْ ُدونِْ مِّن ُشَهَداَءُكم َواد  َعلُوا لَّمْ  َفإِن َصاِدقِينَْ ُكنُتمْ  إِن ّللاَّ  َولَن َتف 
َعلُوا قُوا َتف  ارَْ َفاتَّ تْ  َوال ِحَجاَرةُْ النَّاسُْ َوقُوُدَها الَّتِي النَّ   لِل َكافِِرينَْ أُِعدَّ

“Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi 

onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri 

şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın. Bunu yapamazsanız -ki elbette 
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yapamayacaksınız- yakıtı, insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o 

ateş kafirler için hazırlanmıştır”.11   

Bundan dolayıdır ki, Kur'an-ı Kerîm, ilk günden bu tarafa bir benzerinin 

getirilmesi noktasında aleme meydan okumaya devam etmektedir. Bu da Kur’an’ın en 

büyük mucize olduğunun delilidir.  

Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Allah (cc), kullarına merhameti nedeniyle peygamberler ve onlarla kitaplar 

göndermiştir.  

2. Peygamberlerin getirmiş olduğu kitaplar arasından tahrifsiz olarak sadece 

Kur’an-ı Kerim zamanımıza ulaşmıştır. 

3. Kur’an, ezeli ve ebedi Allah kelamıdır. İnsanlık için yegane saadet kaynağıdır. 

4. Biz önceden gelip geçmiş olan peygamberlerin getirmiş olduğu kitapların aslına 

inanırız.  

5. Kur’an iman, ibadet, ahlâk ve insanlar arası muamelelerin tamamına cevap 

verebilecek bir ilahî kitaptır. 

Bu Hafta:  

1. Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılan nüshaları hangi şehirlere gönderildi.  

2. En eski Kur’an-ı Kerim nüshası şu anda hangi ülkededir.  

 

 

 

                                                        
11 Bakara, 2:23-24 


