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ÖZ: 

Dinin temeli imandır. Peygamberler iman öğretisi ile gelmişlerdir. Kutsal kitaplar ve 

metinler öncelikli olarak imana ait konuları ders verir. Okuyanlarını önce bu öğretilere 

inanmaya çağırır. Sonra inananların imanlarını daha da güçlendirmelerini ister. Kur‟ân-ı 

Kerimde geçen “Ey iman edenler! Allah‟a ve Resulüne iman ediniz…”
1
 ayetinde iman 

edenler imana davet edilmiştir. İman edenleri imana davet etmek imanlarını tazeleme ve 

güçlendirmeye bir çağrıdır.  Enfal Suresinde de “Mü‟minler o kimselerdir ki Allah‟ın adı 

zikredildiği zaman kalpleri haşyetle titrer. Allah‟ın ayetleri okundukça imanları artar”
2
 

buyrularak inananların imanlarını Allah‟ın ayetlerini okuyarak güçlendirmeleri tavsiye edilir.  

İman salt inanmaktan ve körü körüne bağlanmaktan ibaret değildir. İmanın bilgi, öğreti 

ve hayat ile münasebeti vardır. İman, varlığın yaratılış amacını ortaya koyar, yaratıcı ile varlık 

arasındaki ilgi ve alakayı sağlar. İnsana bakan yönü ile de insan, varlık ve yaratıcı arasındaki 

alakayı ifade eder. Batılı eğitimcilerin “İman öğretilemez; ancak tecrübe ile kazanılır” 

demeleri “teslis inancı”nın akla ve ilme aykırı olup anlatılamaz ve öğretilemez olmasından 

kaynaklamaktadır. İslam inancı ise hak ve hakikat olup, akla, mantığa ve ilme uygundur. 

Fıtrattan kaynaklandığı için hem anlaşılabilir, hem öğretilebilir. Kur‟ân-ı Kerim inancı 

açıklayan ve anlatan binlerce ayeti ile Allah‟ın birliğini, ahiret hayatını anlatmakta ve insan 

aklını şahit göstererek “düşünmez misiniz?”
3
 “aklınızı çalıştırmaz mısınız?”

4
 “Düşünün ve 

aklınızı çalıştırarak bilin” demektedir.  

Okullarımızda “Din Kültürü” derslerinde “İman Öğretisi”nin daha kapsamlı 

verilebilmesi için Kur‟anın öğretisi esas alınarak akla, ilme uygun ve yaşanan olaylardan 

örnekler verilerek Allah‟a, ahirete, meleklere ve kadere iman akılcı bir metotla anlatılabilirse 

daha iyi anlaşılabilir. Biz bu çalışmamızda örnekler vererek bunun mümkün olabileceğini 

göstermek istedik. Bu çalışmamızda “Öğrenci Merkezli” “Uygulamaya ve Aktif Eğitime” 

dayanan ve “Yapılandırıcı Eğitimi” esas alan “Teknik ve Yöntemlerle” “İman Öğretisinin” 

anlatılabileceği izah edilmekte ve öğretmenlerimize bir ufuk açmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: İman, İbadet, İman Öğretisi, Allah‟a İman, Kader, Ahiret, Melek, 

Teknik ve Metot. 

Giriş 

Dinin temeli imandır. Peygamberler iman öğretisi ile gelmişlerdir. Kutsal kitaplar ve 

metinler öncelikli olarak imana ait konuları ders verir. Okuyanlarını önce bu öğretilere 

inanmaya çağırır. Sonra inananların imanlarını daha da güçlendirmelerini ister. Kur‟ân-ı 

Kerimde geçen “Ey iman edenler! Allah‟a ve Resulüne iman ediniz…”
5
 ayetinde iman 

edenler imana davet edilmiştir. İman edenleri imana davet etmek imanlarını tazeleme ve 

güçlendirmeye bir çağrıdır.  Enfal Suresinde de “Mü‟minler o kimselerdir ki Allah‟ın adı 

zikredildiği zaman kalpleri haşyetle titrer. Allah‟ın ayetleri okundukça imanları artar”
6
 

buyrularak inananların imanlarını Allah‟ın ayetlerini okuyarak güçlendirmeleri tavsiye edilir.  
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Müfessirler ayrıca “Ben insanları ve cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye 

yarattım”
7
 ayetinde ibadet kelimesinin “iman etmek ve itaat etmek” şeklinde 

yorumlamışlardır. Çünkü inanmayanı ibadete çağırmak öncelikli olarak inanmaya davet 

sayılır. Çünkü “iman kalbî ve aklî en değerli bir ibadettir.” İmandan sonra Allah‟a itaat etmek 

ise “yasaklarından sakınmak ve emredileni yapmak” anlamındadır. Bu ise fiilî, bedenî ve malî 

ibadettir. Dolayısıyla “ibadet” kavramı içinde ibadetin kalbî, aklî, bedenî ve mâlî olmak üzere 

bütün çeşitleri vardır. “Ey insanlar! Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin!”
8
 ayeti insanları imana 

ve Allah‟a itaate çağrı olup tüm ibadet çeşitlerini kapsamaktadır. 

 

1. Ġman ve Ġbadet Bütünlüğü 

Peygamberimiz (sav) de “Lâ ilâhe illallah diyerek imanınızı yenileyin”
9
 ferman 

etmişlerdir. Bu ayetler ve bu ve buna benzer hadisler imanın sadece bir defaya has bir ibadet 

olmadığını, devamlı yapılması ve geliştirilmesi gereken bir ibadet ve hayat tarzı olduğunu ve 

hayatın bütün yönlerini kapsadığını anlatmaktadır. 

İlmihal kitaplarında ve müfredat programlarında “İman-İbadet ve Ahlak” bölümlerinin 

bulunması bu üç kavramın birbirinden farklı ve ayrı olduğunu anlatmak için değildir. 

“Kur‟ân-ı Kerimin öğretisini sistemli hale getirmek” ve anlatım kolaylığı içindir. Yoksa 

ibadetleri ayırmak amacını taşımamaktadır. İmanı sadece başlangıçta bir defaya mahsus 

olmak üzere “Kelime-i Tevhit” ve “Kelime-i Şahadet” getirmenin yeterli olacağını anlatmak 

amacını taşımamaktadır. İbadetin bütün bölümlerinde, dualarda, zikirlerde ve bilhassa en 

değerli ibadet sayılan “Kur‟ân okuma” ibadetinde ve ezanda imana ait hususlar tekrar 

edilmektedir. İmanın ifadesi olan “Kelime-i Şahadetin” İslam‟ın şartlarından birincisi olması 

da imanın devamlı yapılan ibadetin önemli bir bölümü olduğunu göstermektedir. 

 

2. Ġman Eğitimi 

Çocuklarımıza ve gençlerimize önce imana ait bilgiler vermek gerekmektedir. 

Dinimizin en önemli tavsiyelerinden birisi de “konuşmaya başlayan çocuğa „Lâ ilâhe illallah‟ 

ve „Allah birdir‟ kelimelerini öğretmektir.”
10

 Peygamberimizin (sav) bu tavsiyesine uyan 

sahabeler konuşmaya başlayan çocuğa Lâ ilâhe İllallah” demeyi öğretirlerdi.
11

 Bizzat 

peygamberimiz (sav) kendisine Kur‟ân öğrenmek için gelen gençlere “önce imanı ve imana 

ait bilgileri öğretmiş, daha sonra bu temel üzerine Kuran‟ı öğretmeye başlamıştı.
12

 Yedi 

yaşına gelince de namazı öğretiyor ve kılmalarını teşvik ediyordu.
13

 

Batılı eğitimcilerin “İman öğretilemez, ancak tecrübe ile kazanılır” görüşlerinin aksine 

peygamberimiz (sav) daha konuşmaya başlayan çocukların da “imana ait bilgileri” öğrenmeye 

başlamasını tavsiye etmiş ve bizzat uygulayarak göstermiştir. 

 Ezber olarak “Lâ ilâhe illallah” demeyi öğretmek elbette yeterli değildir. Ezberlemek 

bir başlangıçtır. Her bilgide olduğu gibi önce kavramlar ezberletilir, daha sonra bu 

kavramların anlamları, pratik hayatta etkileri ve faydaları çeşitli uygulamalar ve becerilerle 

kavratılarak yaşanabilir ve uygulanabilir hale getirilir. Matematikte, Fen Bilimlerinde, Sosyal 

Bilimlerde önce kavramlar ezberlenir, sonra bunların anlamları ve uygulamaları gösterilerek 

kavramlara anlam kazandırılır. 

İman öğretisi de böyledir. İman, başlı başına bir ilimdir ve bunun akla, ruha, ruhaniyata, 

ilâhiyata, manevi ve uhrevî âlemlere pencereler açan kendine has kavramları ve literatürü 
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vardır. Her ilim kendi kavramları ile öğretilir. Elbette “Allah” “Ahiret” “Peygamber” “Ölüm” 

“Hayat” “Melek” “Ruh” “Cennet” “Cehennem” “Kitap” “İbadet” “İman” “Namaz” “Oruç” 

gibi dini ve ilâhi kavramların her seviyeye uygun anlatımı vardır ve olmalıdır. İmanın sadece 

dil ile ifadesi olan “Lâ ilâhe illallah” kelamı kişinin iman ettiğinin ifadesidir. Ancak “İman” 

ve onun ifadesi olan “Lâ ilâhe illallah” kelimesinin akla, kalbe, ruha ve bireye ait ifade ettiği 

manaları ve etkileri sayılamayacak kadar çoktur.  

Gelişme çağına giren çocuklara “Allah‟ın varlığı ve birliği, varlıkları boşuna 

yaratmadığı, her şeyin bir amaca hizmet ettiği, insanın da bir amaca hizmet için yaratıldığı” 

pekâlâ anlatılabilir. İşte iman eğitimi burada başlar. Nitekim Cündüp b. Abdullah (ra) “Biz bir 

grup ergenlik çağına gelmiş gençle beraber peygamberimizin huzuruna çıktık ve kendisinden 

Kur‟an öğretmesini istedik. Peygamber de bize Kur‟ân öğretmeden önce imana ait bilgiler 

öğretti. Biz bundan sonra Kur‟ân okudukça imanımız daha da güçlendi”
14

  demektedir.  

Din, iman demektir. İman sağlam ve sahih olmazsa okunan Kur‟ânı doğru anlamak ve 

doğru düşünmek de mümkün olmaz. Bu nedenle İslam bilginleri inancı doğru olmayanların 

Kur‟ânı doğru anlayamayacağını belirtmişlerdir. İman sağlam olmazsa ibadette gevşeklik ve 

ahlakta bozukluk ortaya çıkar. Zira kişi nasıl inanıyorsa öyle düşünür, nasıl düşünüyorsa öyle 

davranır. İman düşünceye, düşünce de amele ve ahlaka yansır. Günümüzün en önemli sıkıntısı 

budur. İman öğrenilmeden İslam‟ı öğrenmek inanmak için yeterli değildir. İnanmak için 

yeterli olmayınca salt bilgi, ibadet ve ahlaki hayata “amel” olarak yansımaz. Hıristiyan ve 

Yahudi ilim adamları ve araştırmacılarının İslam konusunda kitaplar yazdıkları halde iman 

etmemelerinin sebebi de budur. 

İslam davası bir iman davasıdır. İslam‟ı anlayabilmek için de imanı anlamak gerekir. 

Çünkü insanın düşüncesinin ve davranışlarının kaynağı imandır. İnsan nasıl inanıyorsa öyle 

yaşar. İnanıyorsa başarır. İnanıyorsa yapar. İman için bilgi yeterli değildir; ama gereklidir. 

Okullarımızda “Din Kültürü” öğretildiği ve “İman” gereği gibi öğretilemediği için bu bir “din 

eğitimi” olmamakta ve öğrencilerimiz de “din eğitimi” almamaktadır. Din eğitimi almadığı 

için de din hayata “ibadet ve ahlak” olarak yansımamaktadır. 

İman, hayata anlam katar. Varlıkları ve olayları anlamsızlıktan ve tesadüf oyuncağı, 

tabiatın işi, doğanın kanunu olmaktan çıkarır, yaratıcının “ilim, irade ve kudreti” ile yaratılan 

“amaçlı, hikmetli ve faydalı” birer faaliyeti haline getirir. Hayatın ve ölümün anlamlı birer 

faaliyet, amaçlı birer eylem olduğunu anlatır. 

İman insana, “kâinata ve olaylara” bir “bakış açısı” kazandırır. Böylece varlık, insan, 

din, ölüm ve ruhani hayat birbirinden bağımsız düşünülemez ve her şey bir bütünlük arz eder.  

Kur‟an nazil olamaya başladıktan sonra ilk on sene daima “Allah‟a ve Ahirete İman” 

dersi verdi. İbadetle işe başlamadı. Mekke döneminde Kur‟ânın üçte ikisi nazil oldu. Ders 

verdiği ve anlattığı konular “Allah‟a iman, âhirete iman, peygamberlere iman” ve hayata 

anlam kazandıran, hayatın amacı ve ölümün mahiyeti üzerinde durdu. Bu sağlam iman temeli 

üzerine ibadet ve ahlâkî hayat kuruldu. Bu nedenle sahabelerin İslam‟ı yaşamaları insanlık 

için örnek oldu.  

 

3. Ġmanın Amele/Eyleme Yansıması 

Amel, vazife, iş, faaliyet, davranış, ibadet ve hareket anlamına gelmektedir. Din dilinde 

“niyet ve kasda mukarin olan fiillerin tamamını” kapsamı içine alan bir terimdir. Yapılan bir 

işte niyet ve amaç yoksa buna fiil denir, ancak amel denmez.
15

 İslamda ilim amel içindir. 

Amel ve eyleme dönüşmeyen bilgi insan için vebaldir ve sorumluluk getirir.  

İyi ve hayırlı amelin, işin ve eylemin ölçüsü Allah‟ın emrine, peygamberin sünnetine ve 

akla uygun olması, toplum tarafından da iyi olarak görülüp benimsenmesidir. Kötü ve şerli 
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fiiller de bunun zıddı olandır. Her şeyi yaratan Allah‟tır; ancak Allah‟ın kulun hür iradesi ile 

işlediği amellerinde hayra rızası vardır, ama şerre rızası yoktur. Yüce Allah “Hanginiz daha 

güzel amel işleyeceksiniz diye denemek için hayatı ve ölümü yaratmıştır.”
16

 “Her canlı ölümü 

tadacaktır. Biz insanları hayır ve şerle deneriz, sonuçta bizim huzurumuza gelirsiniz ve biz de 

sizin hesabınızı görürüz”
17

 buyurmaktadır. Bu ayetler bize dünyanın bir sınama, sınav ve 

imtihan yeri olduğunu ve insanın ameline göre sınanıp ceza ve mükâfatı hak edeceğini beyan 

etmektedir.  

Allah insandan imandan sonra amel istemektedir. “İman edenler ve salih amel 

işleyenler”
18

 buyurarak salih amelin ancak imanla insana fayda vereceğini açıkça ifade eder. 

İmanlı bir insanın dünyada yaptığı amellerine göre de ahirette mükâfat ve ceza verecektir.    

Ameller imana ve niyete göre değer kazanır.
19

 Niyet Allah rızası olmalıdır. Bu da ancak 

imanla beraber olur ve imanın kuvvetine göre niyet de amel de ihlâslı yapılır. İhlâs ise bir işin 

ve ibadetin ancak emredildiği için yapılması ve başka bir beklenti içinde olunmamasıdır. 

Peygamberimiz (sav) “Biriniz güzel bir amel işlediği zaman Allah ona on katından yedi yüz 

misline kadar sevap verir. İşlediği kötülükler ise misli ile yazılır”
20

 buyurmuşlardır. Bu da 

yine imana, yani inanmaya bağlıdır. Kişi Allah‟ın yaptığı hayırlı ameline yedi yüze kadar 

sevap vereceğine inanmasa bu durumda mükâfatı da hak etmez. 

Peygamberimiz (sav) Allah‟ın sevgisini ve rızasını kişiye kazandıracak olan hayırlı iş ve 

amellerin sadece emredilen ve yasaklanan şeylerden ibaret olmadığını, kişinin gerek kendisine 

gerekse topluma ve insanlığa hayırlı olan her nevi eylemi kapsadığını şu hadisi ile anlatmıştır. 

“İyilik güzel ahlaktır. Kötülük ise kalbini ve vicdanını rahatsız eden ve insanların 

görmesinden sıkıldığın ve bilmelerini istemediğin işlerindir.”
21

 Böylece insanın bütün 

eylemleri imanla ve iyi niyetle ibadet olmakta ve kişiye insanların sevgisi yanında Allah‟ın 

rızasını da kazandırmaktadır. Peygamberimiz (sav) “Nerede olursan ol Allah‟tan kork. 

Yaptığın bir kötülükten sonra hemen bir iyilik yap ki o kötülüğü silsin. İnsanlara güzel 

davranın ki Allah‟ın rızasını kazanasınız”
22

 buyurmuşlardır. 

Bu hadislerden anlıyoruz ki iman insanı amele yönlendirir. Amelin Allah katında değer 

kazanması ise imana bağlıdır. Bu nedenle önce iman bilgisi sonra amel bilgisi verilmelidir. Ta 

ki eylemlerimizin tamamı Allah‟ın razı olacağı şekilde öğrenci üzerinde etkili olabilsin. 

Talebe sadece öğretmeninden geçer not alabilmek için çalışması ile çalışmasının sadece notla 

değerlendirilen bir eylem olmadığı, kendisine Allah‟ın rızasını ve ahiret hayatında mükâfatı 

da kazandıran bir eylem ve fiil olduğu şuurunda çalışırsa elbette daha verimli çalışacaktır. Bu 

durumda hem okulunu, hem de dersini daha çok sevecektir.  

Yüce Allah insanlığa peygamberleri ve kitapları aracılığı ile “İman Dersi” verdi. 

İnsanları iman ile yükümlü tuttu. İnsanlar inandıkları gibi düşünürler, düşündükleri gibi 

davranırlar. İman düşünceyi, düşünce de fiili ve ameli etkiler. Böylece iman hayata yansır. Bu 

nedenle insanların inançlarını düzeltmekle işe başlamak gerekir. Öğrencilere de “din kültürü” 

ve “din eğitimi” verilecekse öncelikli olarak “iman bilgisi” ve “iman eğitimi” vermek gerekir.  

 

4. Derslerde Ġman Eğitimi Nasıl Verilmelidir? 

Öğrenciye anlamsız kuru bilgi yüklemek onun derse ve konuya ilgisini azaltır. “Öğrenci 

merkezli” “Uygulamaya ve Aktif Eğitime” dayalı “Yapılandırıcı Eğitim” metotlarına uygun 

teknik ve metotların kullandırılması öğrenme ve kavrama açısından çok faydalı olacaktır. 
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“İman Öğretisi” alanında bu metotlardan azami ölçüde faydalanmak mümkündür. 

Böylece imanın salt “öğreti”den ibaret olmadığı ve pratik hayata yansıyan, hayatla, bireyle, 

toplumla ve bireyin kendi hayatı ile iç içe olduğu ve hayata anlam kattığı anlaşılacaktır. 

Yapılandırıcı eğitimde “Eğitim bireyle, hayatla ve varlıkla bir bütündür.” Bireyden 

farklı ve bireyin dışında değildir. İman tam bunun ifadesidir. İman, bireyin kendisini varlık, 

olaylar ve yaratıcı ile beraber anlamlandırır. 

Yapılandırıcı eğitimde bilgi nesneldir ve kişisel anlama sahiptir. Öğrenme öğrencilerin 

kavramlara hayatla ve kendisi ile beraber bir bütün olarak anlamlandırdıkları oranda fayda 

sağlar. Öğrenci bu durumda bilgilerini kendisini de içine katarak, çevre ile beraber 

yorumlayabilir. 

Yapılandırıcı eğitimde “kazanımlar” teoride kalmaz pratiğe yansır. Öğrenirken 

öğrenmeyi öğrenir. Çevre ile devamlı iletişim kurabilir. Öğrenme hem zihinsel, hem de 

bedenseldir. Birey kendisi ile çevre arasında hem ruhânî, hem de ilahî bir bağ kurar. Pratikte 

korku ve kaygılarını giderir. Değer yargılarını artırır. Bilgilerini bir sistem ve hiyerarşi içinde 

devamlı geliştirme ve birbiri ile sıkı bağ kurabilmeyi sağlar. Her yerde ve her zaman 

öğrenmenin, varlıklara anlamlı bir şekilde bakarak yorumlamayı öğrenir. Bu da bireyi daha 

çok öğrenmeye motive eder.  

 

4.1 Allah’a Ġman’ın Öğretilmesi: 

Allah‟a iman imanın odak noktası ve temelidir. Allah‟ı anlatırken Kur‟ânın takip ettiği 

metot takip edilmelidir. Allah‟a imanı öğrenciye seviyesine göre çeşitli metotlarla anlatmak 

mümkündür. “Allah‟ın yaptıklarını” göstererek ve anlatarak insanların ve başka hiçbir 

varlığın bunları yapamayacakları anlatılır. Böylece görünmeyen “sonsuz kudret sahibi” bir 

Allah‟ın olduğu anlatılabilir. 

Örnek-1 

“Ektiğiniz cansız tohumlara hayat verip topraktan ağaç ve bitki şeklinde çıkaran 

insanlar mıdır yoksa Allah mı çıkarmaktadır?”
23

 

“İçtiğiniz suyu semadan yağmur şeklinde indiren kimdir?”
24

 

“Yaktığınız ateşin odununu ve kömürünü yapan ve içine ateşi koyan kimdir?”
25

 

Örnek-2 

“Bir damla sudan insanı yaratan ve ona göz, kulak, akıl, ruh ve güzellik veren 

kimdir?”
26

 Bu örneğe “Birbirine benzeyen yumurtaların içinden ayrı ayrı kuşları, yılanları, 

tosbağaları yaratan kimdir?” gibi örnekler çoğaltılabilir… 

Örnek-3 

“Yeryüzünü yaşanabilir bir hale getiren, üzerinde dağlar, ovalar yapan, gökyüzünü 

yıldızlarla, yeryüzünü çiçeklerle donatan, gökyüzünden suları indirip, kışın kuruyan ve ölen 

bitkilere yeniden hayat vererek çıkaran ve yeryüzünde yiyecekleri tükenen insanların ve 

hayvanların yiyeceklerini topraktan ve ağaçlardan çıkaran kimdir?”
27

 

Örnek-4 

“İnsanların en değerli gıdaları olan sütü hayvanların kanları ile mideleri arasından 

çıkarıp süt haline getiren ve memeler musluğundan insana veren kimdir?”
28

 İnsanların 

yapamadıkları bu sütü hayvanlar yapabilirler mi? Veya hayvanların süt yaptıklarından ve 

insanlara içirdiklerinden haberleri var mıdır? 
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“Hurma, üzüm ve karpuz gibi en güzel tatlı gıdaları çöl gibi susuz kumlu topraklarda ve 

kızgın güneşin altında ağaçların dallarına takarak insanlara veren kimdir?”
29

 

“Yumurtasından yeni çıkan bal arısına dağlardaki çiçeklerden en mükemmel gıda ve 

insanlar için şifa olan balı yapmayı öğreten kimdir?”
30

 Kovanından ilk defa uzaklaşan arı bal 

özünü toplamayı, bal yapmayı ve midesindeki bal ile kuyruğundaki zehri karıştırmamayı kim 

öğretmiştir? 

 

Eğitim Materyali: 

Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir iman dersi almazsa sonra ona islamı anlatmak 

gerçekten çok zor olacaktır. Öğretmen Allah‟a imanı anlatırken eğitim materyali olarak 

tohum, çekirdek, yumurta, bal, arı, çiçek ve toprak gibi maddeleri getirebilir veya öğrencilere 

getirtebilir. Böylece görerek, duyarak, dokunarak, deneyerek ve düşünerek, akla, göze, 

bedene, ruha ve hayale hitap ederek dersini işleyerek Allah‟a imanı anlatabilir.  

Ayrıca örneklerini Kur‟ân ayetlerinden verdiği için Kur‟ân ile varlık, insan ve Allah 

arasında irtibat kurarak imanın bütünselliğini anlatabilir. Allah‟a iman ile varlık arasında 

irtibat kurduğu için öğrencilerin akıllarına ve hayallerine geniş bir ufuk açar ve varlığın 

Allah‟ın varlığına delil olması açısından da “imanî bir bakış açısı” verebilir. Böylece 

öğretmen sadece öğreten değil, ufuk açan, bakış açısı sunan ve ilham veren bir öğretmen olur. 

 

Uygulanacak Yöntem ve Teknikler: 

Allah‟a iman anlatılırken şu metotlar kullanılabilir. 

1. Veri Toplama Metodu: Tohumlar, çekirdekler, birkaç çeşit saksı içinde çiçek 

sınıfa getirtilebilir. Üzerinde inceleme yapılır. Aynı toprak, su, güneş ve havada 

neden farklı tür, koku ve renkte çiçeklerin bulunduğu sorgulanır. 

2. Soru ve Cevap Metodu: Yukarıda örnekleri verilen ayetlerin sorgulama tekniği 

kullanılır.  

3. Gözlem Metodu: “Yerde ve gökte neler var bakmaz mısınız?”
31

 ayeti tahtaya 

yazılarak öğrencilerden gözlem yapmaları istenir. 

4. Örnekleme Metodu: Allah‟ın yarattığı varlıklardan pek çok örnekler verilebilir.  

5. Çapraz Sorgulama Metodu: “Yerden bitkileri çıkaran insanlar mıdır, yoksa 

Allah mı çıkarmaktadır?” gibi ayetlerde geçen çapraz sorgulama metotları 

kullanılabilir.  

 

4.2 Meleklere Ġmanın Öğretilmesi: 

Meleklere inanmak Allah‟ın yaratıcı olmasının, yaratıcılığına sınır konmamasının 

gereğidir. Allah topraktan insanı, insanın tüm yiyeceklerini, bitkilerin binler türlerini 

yaratmaktadır. Aynı şekilde sudan balıkları ve suda yaşayan binlerce tür varlıkları 

yaratmaktadır. Su ve toprak karışımından karada, havada ve yer altında yaşayan binlerce tür 

hayvanları yaratmaktadır. Aynı şekilde ateşten cinleri ve nurdan melekleri de yaratabilir.  

Öğrenciye var olanları göstererek görmediğimiz varlıkların da bunlar gibi yaratılmış 

olacağı anlatılır.  

Örnek-1 

Dünyamız güneşe ve diğer yıldızlara göre çok küçük olduğu halde üzerinde milyonlarca 

tür bitkileri, hayvanları ve suda yaşayan canlılarla doludur. Her yerde hayat kaynamaktadır. 

Hatta yapılan araştırmalarda bir damla suda ve bir santimetre toprakta ve havanın her yerinde 

yaşayan bizim gözümüzle görmediğimiz binlerce canlı vardır. Biz onları mikroskopla 

görebiliyoruz.  
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Dünyamızda suda, toprakta ve havada yaşayan milyonlarca tür canlılar vardır. 

Dünyamızdan milyonlarca defa büyük milyarlarca yıldızların boş olması ve içinde hiçbir 

canlının yaşamaması aklımıza sığmıyor. Elbette orada oranın hayat şartlarına uygun, ruhtan, 

nurdan, ısıdan yaratılan varlıklar vardır. Bu varlıklara Kur‟an-ı Kerim ve dinimiz “Melekler 

ve Cinler” adını vermektedir. 

Örnek-2 

Gece karanlığında İstanbul gibi bir büyük kente yüksek bir tepeden bakıldığı zaman 

sadece elektrik ışıkları görülür. İş merkezleri, büyük binalar, apartmanlar, sokaklar, caddeler 

ve parklar görünmez. Aynı şekilde gece gökyüzüne baktığımız zaman milyarlarca elektrik 

lambaları gibi ışık veren yıldızları görürüz. Bu yıldızların aydınlattığı dünyaları ve 

gezegenleri göremeyiz. Elbette güneş gibi ışık veren yıldızların da dünyamız gibi aydınlattığı 

gezegenleri vardır ve orada yaşayan “melekler ve cinler” bulunmaktadır.    

Köyde yaşayanların varlığını kabul edip, şehirde, apartmanlarda ve saraylarda 

yaşayanların olmaması akla uygun gelmemektedir. 

Örnek-3 

İnsanın amellerini yazan ve muhafaza eden meleklere “Kirâmen Kâtibin” yani “Yazıcı 

Melekler” denir. Bu melekler insanların konuşmalarını yazdıkları gibi, yaptıklarını da 

kameraya alarak kaydederler ve muhafaza ederler.  

Devlet resmî evrakları ikişer, üçer suret alıp memurları aracılığı ile alıp kaydettiği gibi 

melekler de insanların yaptıklarını yazarak üç şekilde kaydederler. Birini insana verirler. 

İkincisini kendi yanlarında muhafaza ederler. Üçüncüsünü de Allah katındaki “Levh-i 

mahfuza” gönderirler. Meleklerin yazıp belgeleyerek size verdiği suret nedir? Sizlere 

melekler böyle bir kayıt vermediler mi? Diye sorulur. Tabii ki öğrenciler melekler tarafından 

kendilerine bir şey verilmediğini söyleyeceklerdir. O zaman öğretmen şunu soracaktır: “Sizin 

bütün yaptıklarınız ve konuştuklarınız, hiç kimsenin şahit olmadığı amelleriniz ve işleriniz 

kamera kaydı gibi hafızanıza yazılmaktadır. Öyle değil mi? 

Peki, sizin istemediğiniz şeyleri buraya yazan kimdir? İşte “Kirâmen Kâtibin” melekleri 

sizin hafızanıza yazdığı gibi bir nüshasını kendi yanlarında muhafaza ediyorlar ve bir 

kopyasını da Allah katındaki “Levh-i mahfuz” denen her şeyin kaydedildiği deftere 

yazmaktadırlar. Buna göre ahirette yaptıkları delillendirilerek hesaba çekilecektir. Bunun 

Kur‟andaki delili de “Kim zerre kadar bir hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre kadar bir 

şer işlemişse onu görür”
32

 ayetidir. 

Böylece öğrenci “Meleklere İmanın” hayali ve kendisinden uzak bir öğreti değil, kendi 

hayatının bir parçası ve yaşanan bir iman olduğunu anlar ve kavrar. Bundan sonra her 

yaptığının hafızasına yazılmasından “Kiramen Kâtibîn” melekleri ile bir irtibatı ve alakası 

olduğunu düşünür. 

Azrail ile ölüm ve ruhun korunması gerçeğinin, İsrafil ile canlıların hayata gelmesi ve 

ölüm ilanının verilmesini, Cebrail ile de vahyin alt mertebeleri olan “İlham ve arı gibi 

hayvanların görevleri ve işleri arasında irtibat kurabilir. Bunun delili de Kur‟ânda “Biz arıya 

vahyettik”
33

 ayetidir. 

Örnek-4  

Levh-i mahfuzun bir örneği hafıza olduğu gibi diğer bir örneği de “İnternet” hafızasıdır. 

Nasıl ki Bilgisayara yüklenen bilgiler bilgisayar hafızasında ve “İnternet” hafızalarında 

korunduğu gibi, insanların ve hatta tüm canlıların fiilleri ve amelleri de “Levh-i mahfuz” 

denen büyük hafızalarda korunmaktadır.  

Öğretmen bunu daha detaylı anlatabilir ve öğrenci kullandığı bilgisayar ve İnternet ile 

kendi hafızası, İnternet ve “Levh-i Mahfuz” arasında irtibat kurar. Böylece meleklere iman 

yaşanan bir iman olur. Öğrenci de imanı yaparak ve yaşayarak öğrenmiş olur. 
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Örnek-5 

Kabir hayatı ve kabirde sual soran “Münker-Nekir” meleklerinin sualleri öğrencilere 

şöyle anlatılabilir.  

Kabir hayatı bedensel bir hayat değildir. Nasıl ki “Anne karnı” ruhun dünyaya gelmesi 

ve ruha uygun bir bedenin teşekkülü için geçici bir mekândır. Anne karnında dünyaya gelecek 

ruhun bedeni hazır hale getirilir. O ruhun dünyadan istifade etmesi için el, ayak, göz ve kulak 

takılır. Mide, kalp ve ciğer gibi iç organlar yerleştirilir. Bunlardan biri eksik olsa ruh dünyada 

ondan faydalanamaz. Kulağı eksik olsa duyamaz ve konuşamaz.  

Kabir de dünyada ruhun elbisesi olan bedenin ahiret âlemine hazır hale gelmesi için 

geçirdiği bir evredir. Nasıl ki, tırtıl kozaya girer ve bir ay sonra kozayı delerek kelebek olarak 

çıkar ve havada uçmaya başlar.  

İnsanın da ruhu ölümle bedeninden ayrılır ve bedeni toprağa girer. Veya bedeni yanar 

kül olur veya canavarlar tarafından parçalanarak yenebilir. Ama ruhu Azrail (as) tarafından 

alınır ve korunur. Sonra ahiret âleminde kendisine layık bir makama çıkarılması için ruh 

dünyada yaptıkları ve öğrendiklerinden imtihan edilir. Nasıl ki İlköğretimden Ortaöğretime ve 

Lise‟ye geçen veya Lise‟den Üniversiteye geçmek isteyen öğrenci sınava tabi tutulur. Daha 

önceki dönemde öğrendiği ve kazandığı bilgi seviyesine göre bir okula yerleştirmesi için bu 

şarttır. Aynen bunun gibi insan da dünyada yaratılış amacına uygun yaşayıp yaşamadığı, 

öğrendiği ve kazandığı ilim, kültür ve beceri seviyesine göre ahirette cennette veya 

cehennemde bir makama ve mertebeye sahip olacaktır. Bu da sınavla belirlenecektir. Bu 

sınavı yapan meleklere “Münker-Nekir” yani “Sual Melekleri” denir. 

Sual melekleri sorularını ruhsuz bedene değil, doğrudan ruha soracaktır. Çünkü insanın 

kazanımı bedene değil, ruha katkı sağlar. Ruhun gelişimini sağlar. Aklın, hafızanın, bilginin 

yeri beden değil ruhtur. Ruh ise Allah ölümsüz yaratmıştır. Bu nedenle “Kabir Suali” bedene 

değil ruha olacaktır. 

Ruhun sorguya çekilmesi ve kabrin cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem 

çukurlarından bir çukur olması şöyle anlatılır.  

Her insan rüya görür. Rüya bedenin istirahata çekilip hareketsiz hale gelmesinden 

sonradır. İnsan rüyayı gözü açıkken değil, gözü kapalı iken görür. İki arkadaş beraber aynı 

odada uyurken biri çok güzel bir rüya görürken, diğeri çok müthiş korkulu bir rüya görebilir. 

Biri diğerini rahatsız etmediği gibi, birbirlerinden haberleri dahi olmaz. İşte kabir suali de 

böyledir. 

Kabirde neler sorulacaktır? 

Öğrenci Üniversite sınavına girdiği zaman ona ne sorulmaktadır? Elbette eğitimin amacı 

ve devletin kendisine kazandırmak istediği bilgi ve becerilerden sorulacaktır. Bu da Türkçe, 

Matematik, Fizik, Kimya ve Tarih gibi bilgilerde kazanımı ve becerisi bu sınavda aldığı 

puanlara göre belirlenecektir. Allah‟ın insandan istediği Allah‟ı tanıma, Peygamberi tanıma 

ve ahlakını örnek alma, dinini öğrenme ve yaşaması ile ilgili bilgi ve becerileri sorulacaktır. 

Bunun için “Rabbin kimdir?” “Peygamberin kimdir?” ve “Dinin nedir?” soruları sorulacaktır. 

Bu sorulara verdiği cevaplara göre de kendisine cennetten veya cehennemden 

pencereler açılacak ve ruhu orayı seyrederek kıyamet ve haşir sabahını bekleyecektir. 

Bunun Kur‟ânda delili “Kabirde bileceksiniz. Sonra tekrar bileceksiniz. Kabirde “aynel-

yakîn” gözünüzle göreceksiniz, sonra ahirette gördüğünüzü bizzat tadarak hakkal-yakîn 

yaşayarak bileceksiniz. Sonra dünyadaki bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz”
34

 

ayetleridir. Peygamberimiz (sav) “Kabir Cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem 

çukurlarından bir çukurdur”
35

 hadisi ile bunu açıklamıştır. 

Öğrenci basit bir sınavda dahi strese girmekte ve şaşırmaktadır. Meleklerin bu 

dehşetli suallerine şaşırmadan nasıl cevap verecektir? 
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İnsan kabirde melekleri gördüğü zaman mü‟min değilse dehşetinden korkacak ve hatta 

dili tutulacak ve elbette cevap veremeyecektir. Mü‟min ve Salih amel sahibi ile melekler 

kendisine en sevdiği arkadaşları ve anne-babası suretinde görünecek ve korku duymayacaktır. 

Ayrıca yaptıkları amelleri güzel bir surette kendi yanında yerlerini alacaktır. Bu konuda 

peygamberimiz (sav) “İnsanın dünyada yaptıkları amellerinin ve ibadetlerinin kabirde en iyi 

arkadaşları ve yakınları şeklinde gelerek meleklere cevap vereceklerini”
36

 haber vermiştir. 

İnsanın dünyada yaptıkları semboller şeklinde rüyada göründüğü gibi, kabirde ve 

“Berzahta” bulunan ruhuna da görünmesi mümkündür. 

Bu şekilde anlatım öğrenciyi rüya âlemi ile gerçek âlem, ahiret âlemi ile kabir âlemi 

arasında ilgi kurmasına ve konuyu kavramasına yardımcı olacaktır. 

Uygulanacak Yöntem ve Teknikler: 

1. Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme: Örnekler öğrencinin kendi üzerinden verildiği 

için öğrenci yaptıklarının ve yaşadıklarının meleklerle ilgisi anlatılır. 

2. Vak’a Analizi Metodu: Başımızdan geçen olayların, rızkımızın, tabiat 

olaylarının meleklerle olan ilgisi olayları analiz ederek ortaya konabilir.  

3. Hikâye Anlatma Metodu: Kur‟ân-ı Kerimde geçen ve peygamberimizin (sav) 

anlattığı meseleler hikâye olarak anlatılarak meleklere iman anlatılır. Örnek 

olarak “Cibril Hadisi” verilebilir.  

4. Düşündürme Metodu: Meleklerin görevleri ile ilgili olaylar ve durumlar 

anlatılarak öğrenci düşündürmeye yönlendirilir? 

5. Soru Cevap Metodu: Mesela, “Azrail ruhumuzu almasaydı ne olurdu? 

Ruhumuzu kaybedersek ne yapardık?” gibi sorular sorulabilir. 

 

4.3 Ahiret Gününe Ġman 

İnsan bir yolcudur. Ruhlar âleminden anne karnından, gençlikten, yaşlılıktan, dünyadan, 

kabirden, haşirden, sıratta geçen ve cennet veya cehennemde bitecek olan bir yolun 

yolcusudur. İnsanın ölümle ruhu bedeninden ayrılmış olsa da hayatı ve yolculuğu devam 

etmektedir.   

 

Ahiret hayatının varlığının delilleri: 

Dünya hayatı nasıl varsa ahiret hayatı, yani öldükten sonra hayat da öyle vardır. 

Dünyayı kim yaratmış ve insanı dünyaya göndermiş ise ahireti yaratacak ve oraya insanı 

yeniden dirilterek gönderecektir. 

Delil-1 

İnsan dünyaya gönderilmeden önce dünya insanın yaşamasına uygun bir şekilde 

yaratılmıştır. Dünya bir ev ve saray gibi yapılmış, tavanına ısı ve ışık kaynağı olan güneş 

asılmış ve gıdasını karşılayacak hava, su ve toprak, bitkiler ve hayvanlarla donatılmıştır. 

Sonra insanlığın gelişmesi için yer altına madenler, demir, bakır, kömür, petrol, doğalgaz ve 

madenler depo edilmiştir. Yeryüzü ormanlar, ağaçlar, meyveler ve sebzelerle doldurulmuştur.  

Bunların hiçbirisini insanlar ne birey olarak ne de insanlık olarak yapmadığına ve hazır 

bulduğuna göre bu dünyayı böyle yaratan ve insana hazır hale getiren kimdir? 

Dünyayı bu kadar mükemmel yaratan bunu bir benzerini ve daha güzelini bir başka 

yerde yapamaz mı?  

Delil-2 

İnsan dünyaya isteyerek gelmemektedir ve istediği şekilde de gelmemektedir. Dünyaya 

geldiği zaman burayı çok seven insan bir türlü bu dünyadan gitmek istememektedir. Ömrünü 

bir gün dahi uzatabilmek için bütün hayatındaki kazancını vermeye hazırdır. Öyle ise insanı 
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bir getiren ve götüren vardır. İnsanı istediği gibi yaratıp dünyaya getiren ve gitmek istemediği 

halde götüren kimdir? Peki, bunu neden bunu yapmaktadır? 

Delil -3 

Her gün dünyayı gece ve gündüz şeklinde çeviren bir kuvvet ve kudret sahibi vardır ki 

bunu yapıyor. Bir gün güneş doğmayacak veya dünya dönmeyecek olsa insanlığın yapacağı 

hiçbir şey yoktur. Aynı şekilde her sene güzün tüm bitkileri ve küçük hayvanları ölüme 

mahkûm olmaktadır. Kışın tüm bitkiler ve havyalar ölmektedir. Baharda yeniden ölmüş olan 

bitkiler, ağaçlar ve hayvanlar dirilerek dünyamızı şenlendirmekte ve insanların ve hayvanların 

yiyecekleri rızık şeklinde yeniden yoktan yaratılmaktadır.  

Her sene tüm dünyadaki bitkileri ve küçük canlıları ölümle yok edip baharda yeniden 

bir anda yaratan ve dirilten kudrete insanları öldükten sonra yaratmak güç gelir mi? Yüce 

Allah bu hususu Kur‟ân-ı Kerimde “Allah‟ın rahmet eserlerine bakınız. Kışın ölümünden 

sonra yeryüzünü baharda tekrar nasıl diriliyor. İşte insanların öldükten sonra dirilmeleri de 

böyledir. Allah her şeye kadirdir”
37

 ayeti ile anlatmaktadır.  

Bu ve buna benzer örnekle çoğaltılarak Allah‟ın varlıkları gözümüzün önünde nasıl 

öldürüp dirilttiği anlatılabilir. 

Delil-4 

 “Allah diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartır. Ölümünden sonra yeryüzünü o diriltir. Siz 

de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız”
38

 ayeti çeşitli örneklerle anlatılabilir. 

Örnek-1 

Çeşitli tohumlar ve çekirdekler sınıfa getirilir ve bunlarda hayat olup olmadığı sorulur. 

Sonra birbirine benzeyen tohum ve çekirdeklerin aynı toprakta neden farklı şekillerde, tatlarda 

renklerde ve suretlerde topraktan çıktığı sorulur. Verilen cevaplar üzerinde tartışılır.  

Örnek-2 

Birbirine benzeyen çeşitli yumurtalar sınıfa getirtilir. Bunların aynı maddelerden 

yapıldığı ve aynı özellikleri taşıdığı halde neden farklı kuşların ve hayvanların bu cansız 

yumurtadan çıktığı sorulur ve tartışılır. Yumurtanın birinden kuş, diğerinden kertenkele ve 

yılan bir başkasından tosbağa çıkmaktadır. Bunun sebebi nedir diye sorulabilir. 

Cansız varlıklara hayat veren Allah‟ın canlı olarak öldürdüğü insanı tekrar daha kolay 

dirilteceği anlatılır. 

 

Delil-5 

“Çürümüş kemikleri kim diriltecek? Sen de kim onu yoktan yaratmış ise o diriltecek”
39

 

Ayeti tahtaya yazılır. Bu ayetin nazil olmasına sebep olan Âs b. Vâil‟in kemiği eline alarak 

peygamberimize “Çürümüş kemiği kim diriltecek?” diye sorduğu anlatılır. Sonra nazil olan 

bu ayeti okuyarak ve örnekler vererek peygamberimizin (sav) öldükten sonra Allah‟ın 

insanları nasıl dirilteceği anlatılır.  

Sonra “Bir şeyi örneksiz hiç yoktan yaratmak mı daha kolaydır, yoksa yapılan ve örneği 

olan bir şeyi kırıp ve yakıp yeniden benzerini yapmak mı daha kolaydır?” diye sorulur.  

Bir şiiri veya kitabı hiç yokken yazmak mı daha kolaydır, yazıp ezberledikten sonra onu 

yırtıp yok edip yeniden hafızadan yazmak mı daha kolaydır?” diye sorulur. 

Sonra “İşte Allah‟ın varlığı ve insanı öldükten sonra yaratması ve diriltmesi daha 

kolaydır” diye öldükten sonra dirilmenin daha kolay olduğu anlatılır. 

 

Uygulanacak Yöntem ve Teknikler:  

1. Bilinenden Bilinmeyene Ġntikal Metodu: Öncelikli olarak bilinen ve görülen 

şeyler gösterilir, sonra bilinmeyenler ona kıyas edilerek akla havale edilir. İnsanın 
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yoktan, bir damla sudan yaratılmasını gören bilen, onun öldükten sonra 

dirilebileceğine intikal eder. Yumurtaların ve çekirdeklerin baharın yeniden 

canlandığını gören, insanların da bitkiler gibi yeniden yaratılabileceğine intikal 

eder.  

2. Soru ve Cevap Metodu: Yoktan yaratan, var olanı yeniden öldürüp diriltemez 

mi? Bir şiiri günlerce düşünüp yazan ve ezberleyen, onun kaybolması veya 

yırtılmasından sonra yeniden bir dakikada daha hızlı yazamaz mı? Bu ve benzeri 

sorularla ahiret hayatı anlatılabilir. 

3. Örnekleme Metodu: Her gün yüzlerce çocuk mükemmel şekilde doğmakta ve 

hiçbir zorluk görülmemektedir. Dünyanın nüfusu 6 milyar ve her gün 500 bin 

çocuk doğmaktadır. Nüfus 6 katrilyon olsa bir günde 6 milyar çocuk doğabilir. 

İşte bu bir günde 6 milyar insanın yeniden yaratılması demektir. Buna 

katrilyonlarca hayvanları ilave edersek Allah‟ın yoktan ve yeniden yaratma 

gücünü bir derece anlamış oluruz. Böyle bir kudrete insanları öldükten sonra 

diriltemez denebilir mi? Bu ve buna benzer örnekler verilebilir.  

4. Gözlem Metodu: Bahar mevsiminde yeryüzünün dirilmesi, ağaçların, bitkilerin, 

böceklerin ve sineklerin birkaç gün içinde yeniden dirilmeleri gözlenebilir. Bu 

konuda öğrencilere görevler verilebilir.  

5. Düşündürme Metodu: Bir çocuğun anne karnında büyümesi ve ihtiyaçlarının 

karşılanması, organların ona takılmasının sebebi nedir? Bu yaratılış mucizesini 

annelerin ve doktorların da bilmediklerine göre kim yapmaktadır? Bu durum 

bütün yeryüzünde bütün insanlarda ve bütün hayvanlarda görüldüğüne göre Allah 

her şeyi bilmekte ve görmektedir. Herkesin yardımına koşmakta ve bütün 

varlıkların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Böyle düşündürücü örneklerle 

öğrencilerin hayalleri ve zihinleri, akılları ve düşünceleri önünde çok geniş bir 

ufuk açılabilir. 

 

4.4 Kadere Ġmanın Anlatılması 

Kader, Allah‟ın her şeyi bilmesi, kaza ise bildiği gibi olmasıdır. Allah‟ın ilim sıfatı 

vardır ve bu Allah‟ın her şeyi en ince ayrıntılarına kadar bilmesini gerektirir. Allah ezelden 

ebede kadar her şeyi bilir. Allah‟ın ilim sıfatı yanında “Mukaddir” yani “Her şeyi en ince 

detaylarına kadar hesaplayan” ve “Munazzım” “Her şeyi en güzel şekilde planlayan” gibi 

isimleri vardır.  

Bilmek ise her şeyi planlamak ve programlamak demektir. Bu nedenle kader Allah‟ın 

planıdır. En iyi işler planlı ve programlı yapılan işlerdir. Bir şeyin planı ne kadar mükemmel 

ve en ince detaylarına kadar düşünülmüş ve hesaplanmış ise o plana göre yapılan işler de o 

kadar güzel ve mükemmel olur. 

Örnek-1 

Bir bina yapmayı düşünen bir mühendis önce binanın planını yapar. Her şeyi plan 

üzerinde en ince ayrıntılarına kadar hesaplar. Kaç metre kareye ne kadar demir, kum, kireç, 

çimento gider. Şekli nasıl olmalı. Binanın kapıları pencereleri katları, ısınması, elektriği ve 

her şeyi en ince detaylarına kadar hesaplanır. Kaç kişi kaç günde yapacak ve ne kadar maliyet 

çıkacak ve ne zaman tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek hepsi planlanır ve hesaplanır. 

Sonra bina aynen planlandığı şekilde yapılır ve zamanında biterse herkes o binayı yapan 

mühendisin ne derece bilgili olduğunu anlar.  

Öğretmen bir bina planını yanına alarak öğrencilere gösterir ve Allah‟ın Kaderinin de 

bunun gibi kâinatın planı olduğunu anlatır. 

Örnek-2 

Bir okulda işlerin düzenli yürümesi için okul idaresi okulların açılmasından önce 

sınıfları, dersleri, öğretmenleri ve giriş-çıkış saatlerini planlar ve düzenler. İdare böyle bir 



planlama yapmazsa kargaşa olur ve eğitim yapılamaz. Kim hangi sınıfa gireceği, kimin hangi 

dersi vereceği, derslerde hangi konuların hangi saatlerde işleneceği, sınavların nasıl 

yapılacağı, öğrencilerin sınıfı nasıl geçebileceği gibi her şeyin planlanması ve düzenlenmesi 

şarttır.   

Aynı şekilde dünyada bulunan beş yüz bin çeşit bitki ve hayvanların doğumları, 

ölümleri, yiyecekleri, içecekleri, giyecekleri ve bütün ihtiyaçları önceden planlanmaz ve 

hesaplanmazsa hayat mükemmel devam etmez.  

Öğretmen bununla ilgili pek çok örnek vererek kadere imanın içinde bulunduğumuz 

hayatın kendisi olduğunu anlatır. Böylece öğrenciler “her şeyin kaderle takdir edildiğini 

anlarlar.”  

Bundan sonra öğretmen Kur‟ândaki “Biz her şeyi kaderle takdir edip planlamışızdır”
40

 

ayetini tahtaya yazarak kaderin Allah‟ın planı ve programı olduğunu anlatır. Böylece yaşanan 

hayat ile Kur‟ân arasındaki bütünlüğü ve uyumu da vurgulamış olur. 

Örnekler ve konular daha da çoğaltılabilir. 

 

Uygulanacak Teknik ve Metotlar 

1. Örnekleme Metodu: Kadere örnek olarak planlar, programlar, çekirdeklerin 

içinde yazılan o çekirdeğin ağacına ve bitkisine ait planlar örnek olarak verilebilir.  

2. Düşündürme Metodu: Çekirdekler, yumurtalar üzerinde düşünmeleri istenir. Ay 

ve güneşin hareketlerinin ilim adamları tarafından neden önceden bilindiği ve 

hesaplandığı sorulabilir. Bundan Allah‟ın güneşini ayın ve dünyanın 

hareketlerinin önceden belirlediği ve kaderini önceden yazdığı anlatılır.   

3. Bilinenden Bilinmeyene Ulaşma Metodu: Bilgi ile sonuç arasında irtibat kurulur 

ve bir şey önce bilgi olarak vardır, sonra bu bilgi eylem sonucu iş ve sanat olarak 

oraya çıkar. Ne kadar çok bilirseniz o kadar güzel yaparsınız” denilerek bilgi ve 

sonuç irtibatı kurulabilir. Allah‟ın kaderini bilgi, varlığın yaratılışını da bu bilgiye 

dayanan eylem ve iş olarak anlaması sağlanır. 

4. Gözlem Metodu: Mühendislerin yaptıkları planlar ve bu plana göre 

müteahhitlerin nasıl binalar yaptıkları gözlem sonucu anlattırılabilir. Sonra her 

bitkinin planının onun çekirdeğinde yazılı olduğu ve her canlının kaderinin de 

plan ve program şeklinde çekirdeğinde ve hücrelerdeki kromozomlarda yazıldığı 

ona göre yaratıldığı ve şekil aldığı anlatılır.   

5. Vak’a Analizi Metodu: Rüyalar ve rüyalarda görülenlerin bir gün vukua gelmesi 

anlatılacak rüyalarla ortaya konabilir. Osman Gazi‟nin gördüğü rüya, 

peygamberimizin (sav) gördüğü rüyalar anlatılarak kaderin daha önceden yazılı 

olduğu bu nedenle rüyalarda görülebileceği anlatılabilir. Burada “Hikâye Metodu” 

da uygulanmış olur. 

 

Sonuç: 

Din “iman öğretisi” ile işe başlar. Sonra “salih amel” ister. Temelde iman olmayınca 

ibadetlerle ilgili “emir ve yasakların” hayata geçmesi mümkün olmaz. Dinde ise iki temel 

iman esası vardır. Birincisi Allah‟a iman, ikincisi ise Ahirete imandır. Kitaplar ve 

peygamberler insanlara bu iki iman esasını anlatırlar. Melekler de hem inanan ve ibadet eden 

varlıklardır, hem de Cebrail (as) Allah‟ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle yükümlü olduğu 

için imanın esaslarından sayılmıştır. 

İman salt inanmaktan ve körü körüne bağlanmaktan ibaret değildir. İmanın bilgi, öğreti 

ve hayat ile münasebeti ve bağı vardır. Varlığın yaratılış amacını ortaya koyan yaratıcı ile 

varlık arasındaki ilgi ve alakayı sağlar. İnsana bakan yönü ile de insan, varlık ve yaratıcı 
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arasındaki alakayı ifade eder. Bu bakımdan insanın varlık ile yaratıcı, kendi varlığı ile varlık 

ve yaratıcı arasındaki bağı devamlı korumaya ve güçlendirmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle 

Kur‟ân “inananların da imanlarını daima yenilemesini, tazelemesini ve güçlendirmelerini” 

ister. 

Okullarımızda “Din Kültürü” derslerinde “İman Öğretisi”nin daha kapsamlı 

verilebilmesi için “Kur‟anın öğretisi” esas alınarak akla, ilme ve yaşanan olaylardan örnekler 

verilerek Allah‟a ahirete, meleklere ve kadere iman akılcı bir metotla anlatılabilirse daha iyi 

anlaşılabilir.  

Biz bu çalışmamızda örnekler vererek bunun mümkün olabileceğini göstermek istedik.  

 


