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-i-S-L--A-M D-A· 
İMAN ve TA-RİHİ· ÜZERİNE 

· Genel olarak 

M. Saim YEPREM 
Diy~e~. İşleri Başkanlığı 

.Derleme ve Yayın Müdiiİü 
. . . 

a) L ü g a t t e : İman, bir adamı söylediği sözde tasdik etmek demek
tir. İmınmak manasınadır. O adamı yalan söylemekten: emin eylemek anlarnı
m ifade eder. Ayrıca itimad etmek, boyun eğip kabul etmek, şeriatı kabul et
mek, bir adamı temin etmek gibi m analarda da müstameldir, ( 1) • 

• 
Bu kelimenin kökü olan ( ~ı ) ve ( • 1 u: ) lafızlan, korku-

sııZluk ifade eder. Korkudan eser alınayıp sakin ve asude olınak demektir . 

• 
Bu kökten gelen ( -·~ 1 ) kalbinde korku ve endişe olııiayan manasına 

geldiği gibi, kendisine karşı korku ve endişe duyulmayan sağlam adam anla
mım da ifade etmektedir. 

Yine ayni manada, Allalı'ın isimlerinden olan ( ~' J>Y'. ) kelimesi 
/ 

kullannı zulümden, itaat edenleri de azabdan emin edici demek olut. (2) 

İman kelimesinin ifade ettiği bu inanalar, Arap dilindeki istimal tarzına 
ve beraberinde kullamlan harfi cerlere göre de özellik kazanmaktadır. 

. .-'/ 

Biz şimdilik iman kelimesinin, C - ı_j~- ) lafzından alınan Tasdik an-

lamı ile ilgileneceğiz. Bu da «herhangi bir şeyi doğrulamakıı diye ifade edilir. 

Kur'an-ı Kerim'de iman sigası 45 yerde zikredilmektedir. (3). Ayrıca, 833 
' 

yerde de ( J' ) kökünden gelen diğer sigalar geçmektedir. (4) 

Bütün bu kelimeler, ayetleriıı siyak ve sibakına, cümledeki istimal tarz
Iarına ve ·ııarH cerlere göre kamuslardaki muhteİif manalara örnekler· teşkil 
etmektedir. · · · 

b) D i n d e İ ma n : . Peygamberinıiz. Hz. Muhammed (A.S.) m Allah 
tarafından getirdiği kesin olarak bilinen haber, dini esas ve hükümlerin doğru 
ve gerçek olduğuna tereddütsüz inanmk, iz'an ve kabul ile bunların tamrum
m tasdik ve itiraf etmektir. (5) 

(1) Asım efendi. Kamuscı Muhit Tercemesi, IV: 549. lst. 1305 

(2) Asım efendi. Ayın eser. IV: 548. 
(3) M. Fuad Abdülbald. el-Mu'cemu'l·Mufebres li elfazı'l-Kur'fuıi'l-Kerim s. 89. 

(4) M. Fuad Abdülbald. Ayın eser S. 81-93. 
(5) Dr. Ali Arslan Aydın. İslam İnançları ve Felsefesi. I. s. 112. 
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Dinde iman, gerek I):ur'an-ı Kerim'deki kullanılış mana:Ian itil;>ariyle ve 
gerekse bizzat asn saadetteki aniaşılım manası ile insan kalbinde doğan bir 
tasdik haleti ruhiyesinden ibarettir. 

İmamn mutlak tasdik olduğu mevzuunda ittifak edilmesine mukabil, bu
nun tafsillıtı mevzuunda ehli kıble dört guruba (1) aynlmışlardır. Bunlardan 
ilk gurup, imamn sadece bir kalp işi olduğu kanaatine vannıştır. 

Nitekim Kur'aİı-ı- Kerim'de de ima'nın bu ciheti üzerine önem verilerek 
dikkat çekilmiştir: «Onlar o 1dmselerdir ki (Allah) imanı kalplerine yazmış, 
bunları kendinden bir ruh ile desteklenıiştir.» (2) .. · · 

«Bedeviler, iman ettik dediler.- De ki <<SiZ iman etmediniz, ama (bari) 
müslüman olduk deyin, iman henüz sizin kalpleriııize girip · yerleşmemiş
tir.» (3) 

Demek oluyor ki iman meflıumunda, kalbin itminan halinde olması bi
rinci planda yer almaktadır. 

Kelam ilminin mülıim ihtilaf konularından biri olan bu mevzudaki çeşit
li. fikirleri şimdilik nazarı itibare hlmadan, imaıllii. Rasulüllah tarafından AI· 
lah'tan getirilen her şeye kalben inanmak :Q:Ianasma geldiğini basit bir ifadey-
le söyleyebiliriz. · · · -

Bu inanışın. l.ı;sanın- harici alemdeki gölünüşüne aksetmesi, ya ikr~r de
diğimiz sözle veya amel dediğimiz fiil ve davranışlarla olur. 

. - . . 

Cibril hadisinde Hz. Peygambere Cibril şöyle sordu: « ... İman nedir? 
peygamber cevap verdi: İtnan, Allah'a, meleklerine, kitaplarına peygamberle
rine, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna inan
maktır ... » (4). 

Hadisi şerifte zikredilen bu müfredat da nazarı itibare alınarak, imanı, 
icmili ve tafsili olmak üzere iki gurupta incelemek mümkün olacaktır. 

a) İcmili iman : <cPeygamberimizin tebliğ ettiği dini esasların tamamına, 
tafsilat gözetmeden, toplu olarak inanmaya denir.» (5). Bu da, kelime-~ tev
hid denilen, «la ilahe illa'lialı Mtihaıi:ımedüri Rasulü'llah» «Allah'taiı başka 
ilah bulurunadığına ve Hz. Muhammed'in Allah'ın Resillü olduğuna» inanmak-
tan ibarettir. - . . · · · - . · 

Bu cüınle İslamın getirmiş olduğu bütün müfredatı..-ı esasını teşkil eden 
Allah'a ve Peygambere inanİnış olmayı ifade ettiğinden, Allah ve :f>eygamber 
katından gelen her şeyi de kısaca ve topluca tasdik demektir. 

b) Tafsili iman : Bu da Cibril Hadisinde :Zikredilen müfredatın her biri
sine teker teker inanmaktır. Tafsill imanın en geniş şeklindeki ifadesi şöyle-
dir: . . 

(1) M. Ali et-Tehilnevi, Keşşafu İstılfıhatı'l-Fünün, 1. s. 104. İst. 1318 

(2) el-MücMi!e, 22. 

(3) el-Hucurat, 14 •. 

(4) Sahilı-i Müslim C. I s. 29. İst. 

(5) Dr. Ali Arslan Aydın, İslam İnançları ve Eelsefcsi C. I s. 113 _ 
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«Peygaınberiınizi Hz. Muhammed (A.S.) ,m Allah tarafından kitap ve sün· 
net ile tebliğ ettiği kesin olarak bilinen haberlerin,- ilahi esas ve. hüküınlerin 
tamamma ve her birine, Allah'ın ve ResUlünün muradma uygun olarak, iı;nan 
etmektir.>> (1) 

Tarifte sıralanan ve inanılması gereken ·şeylere inahdığı·1ı dili ile ifade 
etmesi, onun. inanmış bir. !dmse. olduğunun başkal;:ırı · ta~afır,d,an da .. anlaşıl
ması ve buna göre muamele ediıriıesi · i,çin tapü. olıın. .bir ~ort.!IJ.].u!ctllr. . .(ı) 
Nitekim Eş'ariler ve Matüridilerin bir kısmı ile Ebu Hanife bu kanaate sa-
hiptirler. - · 

Hz. ümer (R.A.) ın zekat v~qn~yenlerle Jıarbetmek ist~yen H;z. _El;)ft 
Bekr (R.A) e ResiUullah'tan rivayet ettiği «Reswi..ıllalı, beı1, i.ıi.sap.~arla oD.ia.r 
La ilaheillal'llah diyeiie kadar harbetmekle.eİnrolundllın,. Onİıır buİıı.:ı söyie
dikıeri zaman artık kanları ve manari benin1 -icin. masum' oliır. d.ed.i., Mealin-
deki hadis de bunu teyid etmektedir. (3) - • · · . . · . . ·- · · 

Buraya kadar verdiğimiz malumattan anlaşılelığına göre iman, islamın 
esaslarına ve amentünün şartlarına inıi.ninak ve bu iriaıicıiıl da gerektigmde 
ifade etmektir. · 

Bu inamşa sahip olan kimseye mü'min ad,ı.vetilir. inancını apkladığında 
da islam cemaati içinde mütalaa edilir ve ona göre muamele yürütülür. 

Asr-ı Saadette iman ve .mü'ıninler : 

Resuluilah · devrinde sahabenin sahip olduğu itikad esasları, bizlere, şüp
heye mahal bırakınayacak derecede intikal .etmiştir. Şöylece özetkmek müm
kündür. 

1) Bu alemin, kemalin son noktasını ihraz edeli· bir yapıcısı· vardır. Bu 
yaratıcı· kemal sıfatları ile riıuttasıftır. · ·· 

2) O, peygamberler gönderınİştir ki, Muhammed (A.S.) onlaıdandır ve 
o, Allah'tan haber verdiği şeyler hakkında sadıktır .. 

3) İkinci bir hayat, ahlref vardır. 

Sahabenin itikadi mevziUarcia tamamen itminan halinde bulundukları ve 
bu meseleler üzerinde inanç bozukluğıından neşet eden münakaşalara giriş
mecliki.eri mruumdur. ( 4) · · · · · - · · -' 

Peygamberlerin getirdikleri inanç esasları iman tariliinde bazı merh_ale
ler kateder: 

1) İlk merhale bizzat peygamberlerin hayatla,rmda, onlara inanapların 
devridir. Bu devirde müminler, Peygamb~rleriyle devamlı irtibat hı:ı]Jnde bu
lunduklarmdan kalplerinde en küçü,k bir tereddüÇle mahal kalmaz, karşllaş
tıkları güçlükleri, zihinlerini kurcalayan meseleleri derhal Peygamber (A.S.) 
e açarlar, onun izah ve irşadlarıyla hemen kalbi rahatlığa ererlerdi. .İşte bu 

(1) Dr. Ali Arslan Aydın, İslam İnançları ve Felsefesi s. 114. 

(2) Prof. M. Tand, Kelfun . notları s. 23 (ed-Devvfıni 206, Şerhu'l-Fıkhi'l-E~ber, 117b, Şerhu'n· 

Nesefiyyc ve Hiişiyeleri I/179 kaynaklanna atfen 

(3) Şerhu'l-Mevakıf s. 619. Bulak 1266, Ukiıdü'l-Ce,·alıiri'l·Mi.inifc. 1/17, 146 

(4) Dr. Ali Arslan Aydın adı geçen eser s. 45 
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devrin iman hayatı en yüksek seviyedeclir. (1). Çünkü Resf:ılullıili iHihi dave
tini yaparken; Kur'an-ı Kerim ayetlerini okurken onu .. dinlerler, kalplerinde 
onun.getirdiği. kitaba iman, peygamberliğine karşı sarsılmaz bir güven .. hasıl 
olurdu. (2). Bu sebeptendir ki, vahye dayanmış olan bu itikad esaslarında 

akıl yürütmeye, cidale lüzum kalmamıştır. (3) 

İşte ·bu devirde iliananlar « ... Allah yolunda savaşırlar ·ve hiç bir kinaya
nılı klnanıasından çekinmezler: .. » · ( 4) 

İmalı onlar~ bütün ruhlarını ~armış azimlerlıii çelikleştirnıiştir. Artık 
Allah yolunda malları ile canları ile mücahede etmekten, ~anları uğrunda 
seve seve ölmekten cekinıİıezler. iSlam tarihinin imim bakiİnından bu altın 
çağı ve altıri nesli s~Yısız örneklerle· doludur. İnandıklari. iÇin müşriklerin ak
la gelmedik kınanıalarma hatta iŞkencelerine maruz kalan, sonunda. şahadet 
mertebesine erişen zevatın hatıraları iman tarihi sayfalarında pınipırİI par-
lamaktadır. · · ·· - · 

_ Bu çağda ufak tefek fikir aYrılıkları hiç de m4him. neticeler doğurmamış, 
ruhi ayrılıklara sebep teşkil etmemiştir. Cereyan edeıi basit çaptaki münaka
şalar sadece inancı kuvvetlendirmek, islami bilgisim · ilerietmek ve dinin şeri
at denilen fer'i meselelerini · halletm_ek gayesille bağlı. olmuştur. (5) 

Saha be devri b~ iman kUvvetiyledir ki,. peyg~berin getirdiği h~suslar
da vahiyden başka delile, burhana ihtiyaç hissetmemiş her şeyi büyük bir te
miz kalpiilikle kabul etmekte tereddüt etmemiştir. Zaten peygamberden alı
nan cev_ap ve dire.ktiflereher müslümanın itaat etmesi de, tabii idi. (6) 

' . . . ' . . . - .. 

· . Rasf:ılullalı devrinde iman hayatının karaktl~rini mutlak bir inkıyad ve 
teslimiyet hali süslüyordu. Onlar Allah'a Kur'an'da bizzat C. Hak'ın kendisini 
tavsif ettiği gibi_ inanıyo~lar,_ peygaı;nbJ~rin_izahı ile. yetiniyorlar, ileride çok 
Şiddetli münakaşalaı;a yol açmış olan te'villere, teşbihlere, tekyiflere .saprnı
yorlardı. (7) 

Onlar müteşabih ayetler -\re kader rnevzuurida. cla . en muhafazakar. tu
tunıu tercih ediyorlar, Rasf:ıliıllalı'ın men ettiği fikir tartışmaları ve kur'an'ın 
yasakladığı yorumlardan kaçınıyorlardı. (8) 

Tekrar ederek ·şulnı da söyliyelim ki, bu haleti ruhiyenin doğuŞu ve bu 
seviyeye -yükseİişinde Peygamberimizin bizzat hayatta oluşu, onun en ·güzel 

. örnek (9) olarak karşılarında duruşu birinci derecede rol oynayan faktördür. 
Daha sonraları sistematik-eşerlerde izah -edilmiş .olan selef · akılidi işte Resu
luilah ve Sahabe devri akidelerinin karakterini formül haline getirmektedir. 

(1) · Prof. M. Tanci adı geçen eser s. 34 

(2) İbn Hazın, el- Faslü fi'l-Milel ve'FEhvai ve'n-Nihal c. V. s. 19. 

(3) Dr. İrfan Abdülhamid; Dirasat fi'l-Fırak ve'l-Aki\idi'l-İslamiyye s. 124. (Mustafa Abdürrezzak'-
tan naklen) 

(4) el-Maide, 54 

(5) Dr. İrfan Abdülhamid, adı geçen eser s. 124 ve devamı 

(6) Abbas İkbal, Hanedan-ı Nevbahti IV. fasıl s. 25-26 Tahran 1311. 

(7) Daha geniş ·bilgi için bak, Ibn Teymiyye, Mecmuatü'r-Resai!i'I-Kübra 9. (risale) el-Akidetii.'J. 
Vasitiyye) 

(8) Dr. Kemal Işık, Mu'tezilenin Doğuşu s. 19, Ankara 1967 

(9) el-Ahzap, 21 
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Kısaca takdis, tasdik~ aczi itiraf, sükut, ims~k; keff, tesllın ıi:ı.adde~eri ile 
özetleyebileceğimiz bu formül, · onlanİı durimiunu iyice anlatmaya .kafi gele
cektir. (1) 

2) İkinci Merliale : Peygamberlerimiziri Vefatı ile başlar. Artık o güzel 
örnek gözlerden uzaklaşmış, her çeşit mijşkilatı bir· anda hallediveren mane; 
vi ilham ve vahiy kaynağı ile maddi irtibat kesilmiştir. İşte bu devrede iman 
zaafları, farklı unşurların da tahriki ile ortaya çıkar, ufak tefek münakaşalar 
başlar, Bırçıa karşılık Peygamberimiz (A.S.) ın bıraktığı dini mirası korumak, 
onu. yaymak v~·, tesbit. etmek için samimi inanmışlar arasında büyük gayret
Iere. dayanan faaliyetlere şahit oluruz. Nitekim Hz. peygamber (S.A.V.) in 
vefatından sonra·.da ·böyle -olmuştur., ·Kelam ilminin doğUşunu: hazİrlayki:ı se
bep ve hadiseler ufaktan:'başlayarak gittikçe büyüyeri v-e büyüdükçe ehemriıi
yet kazanan, hatta bazan silahlı ÇatıŞmalara kadar varan ihtilaflar, işte hep 
ilahi vahiy nurunu şahsında parıldatan sevgili Peygambeıirnizin irtihalinden 
sonra, gelişmiştir. İşin garibi, çok basit de ols;:ı., .münakaşa istida_dı gösteren 
bazı fikir ayrılıkları, daha Rasôlullahin son d~nilerinde kendini göstermeye 
başlamıştır. (2) · ' · · · · · · · · 

Fakat yine de As hap devri içinde,· bilhassa· hulefa-i i:aşic1in'in ilk zaman
larında, Kur'an'ınmushaf haline"getirilmesi,Hz: Peygamber (S.A.V.) den gelen 
hadislerin kavll ve fiili . sünnet. şeklinqe tabiin . nesiine aktarılması gibi. faali
yetler, bu devir ·iman hayatının' da: Asr-ı Saadet Devriili. devam ettfrrriek arzu 
ve gayreti ile dolu olduğunu göstermektedir. '(3) · · ' · · · 

Sahabe devrinde görülen.bazı ni.ü,nakaşa ve fikir ayrılıkları hiçbir z~man 
onların. inian zafiyetine delalet ehnernektedir~ Onlar .. sadece ve sadece, is1fuİıı 
en iyi şekilde anlamak ve şeriatı tatbik etmek için gayret edl.yodardı. (4) Za
ten tatbikat sahasınçla da ameli. nievzilların İcara,kteiiiCabı değişen hayat şaft
larına uygun olarak naslardaİı ei:ı ·İyi neticeyi istinbat edebilmek iÇiİı müŞave
re mahiyetinde fikir tartışmaları da zarôri idi. (5) Gayet tabi! .bu tartışmalar 
akide sahasında mümkün değildir. · · · 

·'İmıiıi ·ve amel esaslari~~ s"ai1abeden 'ö~reneri tabiii:İ hemen hemen' ;aha
be devrlııin safiyet \re gayretini taŞıyordu. o'iılai.' da kendi öğı·endiklerini ?ir 
sonraki nesle aktarmışlaidır. Fakat bu devirde ortaya çıkan ve hatta sadece 
içtihadi ve rer'i meseielere ·taalluk etmeyip . usule ait konularla da ilgisi bu-
lunan ihtilaflar tebe-i tabiin devrinde en köklü şeklini almıştır. · 

. - . . 
İşte Tebe-i Tabiin devri, itikadi esasları, içinde bulundukları siyasi, içti 

ma ve coğrafi ortamın. da etkisiyle, münakaşasız kabul etmek istemedi .. Bu 
devrin iman safiyeti, tabiın devri kadar, hele sahabe devri kadar saf ve sü 
kônet içinde değildi. Resô}ullah'ın soiı hastalığından itibaren başlayan ~- ih
tilaflar artık bu devirde köklü çatışmalar halini· almış, islam .ftlemine giren 
yabancı unsurların muzır faaliyetleri neticesinde adamakıllı ciddiyet kesbet
miştir. 

(1) Dr. Kemal Işık, aynı eser· s. 20. daha geniş bilgi için bak, Doç. Dr. Talat Koçyiğlt, Hadis· 
çilerle Kelfuncılar Arasında Münakaşalar, Ankara 1969. 
Ayrıca bak, İzmirli İsmail Hakkı, Muhassalü'l-Ke!am ve'l-Hikme s. 2 .. İstanbul 1336 

(2} Şerhu'l-Mevakıf,-S. 746, Luh'llow 1894; Şehristani, el-Milel ve Nihal·(el-Fasl Hamişi) C. I. s. 20. 
(3) Prof. M. Tand, adı geçen .eser s. 34. 
(4) Şehristfuıi, adı geçen eser s. 19; Şerhu'I-Mevakıf s. 746 
(5} Dr. lrfan Abdülhamid, Dirilsat fi'l-Fırak ve'l-Akaidi'l-İslfuniyYe. 
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