
İSLAM'DA IMAN ESASLARINA FARKLI BİR Y AKLAŞIM 

İs{am 'da İman ~as{anna !Far/(fı ~ir Yakfaşım 

Bu yazımızda Ashabu'l-Hadis Ekolü ile Kelamcıların 
"İman Esasları" anlayışlarını ele alıp, daha sonra da 
"iman" ın ne olup ne olmadığı ve bunların tesirleriyle ilgi
li Kur'an'dan bazı örnekler vermeye çalışacağız. 

Her iki ekolün "İman Esasları" anlayışları hem bu 
ekollerin "mantık" hem de "iman" anlayışları ile bağlantı
lıdır. "İman" anlayışı ile de "iman"ın ve "iman esasla
n"nın ne olduğu ve bunların birbirinden aynlıp ayniama
yacağı hususu sözkonusu olmaktadır. 

Meseleyi bu yönüyle ele aldığımızda önce Ashabu'l
Hadfs açısından "iman"ın ne olduğunu İbn Teymiyye'ye 
göre "iman" teriminin kullanımlarını gözönüne alarak or
taya koyabiliriz: İbn Teymiyye "iman" teriminin Kur'an 
ve Hadislerde iki türlü kullanılışından bahseder: 

1- "İman" teriminin mücerred olarak kullanılması 

2- "İman" teriminin mııkayyed olarak kullanılması ' 

Mücerred olarak kullanıldığında "iman" teriminin an-
lamı içerisine "İslam" ve "salih ameller" girer. Nitekim 
"iman"ın şubelerinden bahseden hadis buna bir örnek teş
kil eder. Hadfste "iman"ın 60 veya 70 küsur şube oldu
ğundan ve bu şu belerin en efdalinin La ilahe illallah sözü, 
en aşağısının ise yoldan eziyet verici birşeyi kaldırmak 
olduğu ve de hayanın imanın_ bir şubesi olduğundan bah-
seder. · 

Bu hadiste "iman" terimi mücerred olarak kullanıl
makta ve La ilahe iliallah sözü ile "İslam" (İs lam'ın 5 esa
sı) diğer şubelerle de "salih ameller" kasdedilmekte olup, 
iman -mücerred olarak kullarumındaki anlamı ile- bu iki 
unsurun toplamından meydana gelmektedir. Hadisteki La 

'" Ynı. Doç. Dr., Ankar.ı Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi. 
1. "lman" teriminin nıücerred olarak kullanılması, bu terimin "Islam" ve 

·~atih amet• terimlerinden ayrı ve bağımsır. olarak kullanılması 

anlamına gelirken, mukayyed olarak kullanımı ise aynı terimin 

"İsl~m" ve "salih amel" terimleriyle beraber kullanımını ifade eder. 
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ilahe illailah sözü ile "İslam" kasdeclilmektedir. Çünkü 
bir başka hadiste Allah'tan başka ilah olmadığına ve Mu
hammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek ve di
ğerleri "iman"ın tanımı içerisinde zikredilir.ı "İman"ın 
şubelerinden bahseden1 hadiste de "iman"ın bu birinci 
özelliğinden bahsedilirken, diğerlerinden babsedilmemiş
tir. Dolayısıyla mücerred olarak kullanıldığında "iman" 
teriminin anlamı, "İslam" ve "salih amellerden" oluşmak
ta olup, bu da "İslam dini"nin zahiri yönünü ifade etmek
tedir. 

Fakat bir de "iman" teriminin mukayyed olarak kulla
nımı sözkonusu olup, bu durumda "iman" teriminin anla
mı Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve 
ahiret gününe "irnan"ın kalpteki yönünü ifade eder. Zira 
"iman"ın mukayyed olarak kullanılması, bı,ı terimin "İs
lam" ve "salih ameller" ile beraber kullanılıİı\sı anlamına 
gelir. "İman1'ın' "İslam" ile birlikte kullanılma~ına Cibril 
hadisi örnek 6larak verilebilir. Hadiste "İslam"ın ve 
"iman"ın ne olduğu sorulmakta ve bunlara cevap ve-ril
mektedir. Cibril hadfsi aslında İslam dininden bahset
mektedir. Hadiste hem "İslam" hem de "iman" aeçti!!:ine • o b 

göre "Islam" ile bu dinin zahiri yönü, "iman" ile de kalp-
teki yönü kasdediimiş olmaktadır. 

Keza Alızap süresi 25. ayette "müslüman erkek ve 
müslüman kadınlar" ifadesi geçmekte yine Hucurat süre
si 14. ayette de "iman ve İslam" beraberce kullanılmakta
dır. Cibril hadisi ve yukarıda zikredilen ayetlerde "iman" 
teriminin anlamı, "İslam dini"nin batini yönünü ifade et
mektedir. Çünkü "İslam", "İslam dini"nin zahiri yönünü 
ifade eder. Yine aynı şekilde "iman" terimi "salih amel
Ier" ile beraber kullanıldığında, "salih ameller", "İsHl.m di
ni"nin zahiri yönünü, "iman" ise batinf yönünü ifade eder. 

Dolayısıyla "iman" terimi mücerred olarak kullanıldı
ğında bu terimin anlamı, "İslam" ve "salih ameller"den, 

2. İbn Teymiyye, Mecmım' Feteva, c .?, s.l 1-14. 
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yani "İslam dini"nin zahiri yönünden oluşmakta iken, 
"iman" teriminin mukayyed olarak kullanılmasında bu te
rimin anlamı, "iman"ın kalpteki yönünü yani "İslam di
ni"nin batinf yönünü ifade etmektedir. Halbuki Peygam
ber, "iman" terimi ile ne sadece "İslam" ve "salih amel
ler"i ne de sadece "iman"ın kalpteki yönünü kasdetmeyip 
bunların hepsini kasdetmiştir.3 Dolayısıyla "iman" teri
minin ayet ve hadislerde kullanılışıru gözönüne aldığı
mızda bu terim, "İslam dini"nin hem zahiri hem de batinf 
yönünü ifade etmekte olup, bu da "iman" ile "İslam di
ni"nin aynı şey olduğu anlamına.gelir. Yani bunu formü-

; le edersek iman = İslam dini diyebiliriz. Bu değişik bir 
formülle şöyle de ifade edilebilir. İman= [İslam+ iman 
+ ihsan (salih ameller)] Cibril hadisi yani İslam dini. 

Bu durumda "iman" terimi, ayet ve hadislerdeki kul
lanılışı gözönüne alındığında İbn Teymiyye'ye göre bir 
bütünü ifade etmektedir. Yani "iman", çeşitli unsurların 
biraraya gelerek oluşturduğu bir bütündür. Bu bütüne 
"iman" dendiği gibi, bu bütünü oluşturan herbir unsura da 
"iman" denip, bunlar da birer bütündür. Bu durumu bir 
üzüm salkımına benzetebiliriz. Üzüm salkımının kendisi 
bütün olduğu gibi bu salkımı oluşturan herbir üzüm tane
si de birer bütündür. Bu bütünlerin (parçaların) birleşme

siyle bir başka bütün meydana gelmektedir. 

Buraya kadar ayet ve hadislerdeki kullanılış biçimi 
gözönüne alınarak "iman" teriminin aniarnı ortaya konul
maya çalışıldı. İmdi yine İbn Teymiyye dolayısıyla Asha
bu'l-Hadfs'e göre "iman"ın tanımı gözönüne alınarak bu 
terimin anlamını tespit etmeye çalışalım: "İman", kavl 
(söz) ve ameldir. Söz ile kalbin sözü ve lisanın (dilin) sö
zü, amel ile de kalbin arneli ve organların arneli anlaşılır.4 
Kalbin sözü tastik anlamındadır. Dilin sözü ise herhangi 
birşeyin dil ile ifadesi demektir. Kalbin arneli ile Allah · 
sevgisi, Allah korkusu gibi fıiller, organların arneli ile de 
namaz kılmak, oruç tutmak, anne-babaya saygılı olmak, 
infale etmek gibi diğer fiiller anlaşılır. İşte "iman", bu dört 
ana unsurun birleşmesiyle meydana gelir. Bu dört unsu
run birleşmesiyle oluşan "iman", bir bütün olduğu gibi, 
unsurlardan herbirisi de yine bir bütündür. Bu unsurlar 
birbirlerine gereklilik bağı ile bağlıdır. Yani kalbin sözü 
(tastik) dilin sözünü yine kalbin sözü, kalbiri amelini, kal b 
am eli de organıarıa yapılan am eli gerektirir. Yalnız bu ge
rektirme bağıntısını hep kalbin sözünden başlayıp dilin 
sözü,kalbin arneli ~e organtarla yapılan arnelde biten şek
linde tek yönlü bir bağıntı olarak düşünmemek gerekir. 
Tersinden işleyen yani, organlarla yapılan arnelden başla
yarak kalbin sözüne doğru giden bir bağıntı söz konusu 

3. A.g.c., s.7-14. 

4. A.g.e., c.7, s.J71 
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olabildiği gibi daha değişik bağıntılardan da bahsedilebi
lir. Yani herbir unsur, diğeriyle adeta bir örümcek ağı 
şeklinde bağıntılıdır. 

İbn Teymiyye, bu bağıntı yı kalb fülleri vasıtasıyla ku
rar. Enfal silresinin 2. ayetini gözönüne alırsak 

~ ~ IJI_, ~~ ..:.ı.4_, .u.JI~J IJI ı>.!..lll 

t~l ~Jlj <ü41 

(İnananlar, öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman 
kalpleri titrer ve Allah'ın ayetlerinin okunınası onların 
imanını arttırır.) insan mürnin olduğunda onda tabif ola
rak kalb fiili olan Allah korkusu meydana gelir ki, bu da 
imanın gereklerindendir. Eğer kalb fiili olan Allah korku
su meydana gelmiyorsa, o takdirde gerekli iman kalble 
bulunmuyor demektir. Yine mücadele suresi 22. ayette 

0-'> u_,..1ı.Y- _r:..'it r-.r-1'"' .u14 uY....J! L:._,.Q~ 'i 

_,.,:..!_,ı r-A"~'"'' r-A"4' l,yts:_,J_, ctlJ-'-U.)J <illiJI..:.. 

u~'il ~~ ~ ~ .!W_,J~~_,ı ~ı 

<ti..o C-"..>! ı--A~J_, 

(Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babala
n ve oğullan yahut kardeşleri ya da akrabalan olsalar bi
le, Allah'a ve elçisine karşı gelenlere sevgi beslediklerini 
görmezsin.) İşte Allah imanı bunların gönüllerine yazmış, 
katmdan bir ruh ile de onları desteklemiştir. Allah'a ve 
Resul'üne isyan edenleri seven müminin bulunamayaca
ğından bahsedilmektedir. Zira iman böyle bir kimseyi 
sevmeye münafidir. Tıpkı iki zıttan birinin diğerine mü
nafı olması gibi. İman bulunduğunda, onun zıddı olan Al
lah'ın düşmanlarını sevmek olmayacaktır. Bütün bunlar 
(kalb fıilleri) imanda gerekli olan (vacib) şeyler olup, 
imanda tercih edilen iyi ve hoş h~suslar değildir. Bu un
surlar imanın gereklerinden olduğuna göre, bu unsurların 
bulunmasma bağlı olarak imanda kemiiliyet sözkonusu 
olacaktır. Ancak bu kemaliyet, tercih edilen değil de ima
nın oluşmasını sağlayan gerekli (vacib) bir husustur. Zira 
Allah ve Resul'ü isimlendirilmiş herhangi bir fiilden bu 
ismi ancak bu.fülin yapılınası gerekli (vacib) bazı husus
ları yapılmadığında kaldırmışlardır. Mesela Fatihasız na-

. maz olmaz 

.·.1 .iii .,.L "il ~~ 'i 
~- ı · ve 

cıJ ~ 'i ~ ı>.! u 'i_, ctl 4JL:.I 'i ıj-<>-1 u~ 1 'i · 

kendisinden emin olunmayanın imanı, kendisi için bir 
abd olmayanın da dirlinin olmayacağını bildiren hadisler
de olduğu gibi. Yine bir fıili terkeden zemmediliyor ve 
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cezaya maruz kalıyorsa bu yapılması gerekli bir fıildir. 
Keza namazında hata yapan bir bedeviyye geri dönüp na
maz kılmasını söyleyen Peygamberin bu söZÜ namazla 
ilgli olarak gerekli olanın (vacib) terkinden dolayıdır. Yi
ne H ucurat suresi 15. ayette 

1Y.t:ı~ r-1 ~ .u.J-'-'1.),3 dl4 1~1 ~.llt ~J.c.11 wl 

ı.!W_,J dil ~ t) ~~" ~1_,...4 ı.,.u.4-" 

t)_,Q.JL..::Jfr-' 

("Gerçek mürninler, ancak Allah'a ve elçisine inanan, 
sonra, şüpheye düşmeyen; Allah uğrunda mallarıyla, can
larıyla uğraş verenlerdir. İşte onlar doğru sözlü olanlar
dır".) cihadın ve şüpheyi terketmenin de gerekli (vacib) 
olduğu açıklanmıştır.s Bütün bunlar, "iman"da yapılması 
ve yapılmaması gerekli (vacib) olan şeylerin var olduğu
nu ve bu duruma bağlı olarak da "iman"da kemaliyetİn ve 
derecelenmenin sözkonusu olabileceğini göstermektedir. 
Dolayısıyla yapılması gerekli olan hususa bağlı olarak 
"iman"da artma, yapılmaması gerekli olanın yapılmasıyla 
da azalma durumu ortaya çıkabilecektir. 

Buraya kadar "iman"la ilgili olarak yapılan açıklama
lar gözönüne alındığında Ashabü'I-Hadfs açısından 

"iman" , hem kendileri de birer bütün olan parçaların 
(cüzlerin) kendileridir ve hem de bu parçaların birbirleri
ni gerektirmesiyle oluşan bütünün kendisidir. Dolayısıyla 
bu parçalara bağlı olarak imanda derecelenme yani artma 
ve azalma sözkonusu olacaktır. Yine "iman"ı oluşturan 
parçaların herbiri "iman"ın bir esası olduğuna göre 
"iman" ın kendisi ile "esasları" arasında bir ayırım sözko
nusu olmayıp "irnan"ın kendisi ile "iman esasları" birbir

lerine ayrılmaz bir şekiJde bağlıdırlar. "İman"ı oluşturan 
herbir parçamn hem "iman"ın· kendisi ve hem de bir 
"iman esası" olması, dolayısıyla "iman" ile "iman esasla

rı"nın birbirinde~ ayrılamaması şeklindeki anlayış somut 
karekterli olan bir anlayıştır. 

Buraya kadarki açıklamalardan ayet ve hadislerdeki 

herbir fiilin en geniş anlamda dolaylı ve dolaysız olarak 

"iman"la ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. Zira "iman", 

İslam dininin bütününü kapsamaktadır. Ancak diğer ta

raftan Ashabu'l-Hadis, iman esaslarıru (şubelerini) 60 ve

ya 70 kusür şube olarak belirleme yoluna gitmiştir. Bu 

durum bir zıtlık ortaya çıkarmamaktadır. Zira "iman"m 

şubelerini 60 veya 70 kusür şube olarak belirleme çabası 

bu ekolün nassa bağlılığı olarak değerlendirilmelidir. Ya-

5. A.g.e .,s. l4-16 
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ni "iman"m yukanda izah edildiği gibi aniaşılmasına im

kan veren ayet ve hadislerin bir değeri olduğu gibi imanın 

60 veya 70 kusür şube olduğunu belirten hadisin de bir 

değeri vardır. Ashabu'l-Hadfs'e göre bu şubelerin neler 

olduğu ileride görülecektir. 

İmdi meseleyi bir de Kelfuncılar açısından değerlen
dirmemiz gerekir, yani Kelfuncılara göre "iman"ın ne ol
duğu ve "iman" ile "iman esasları" arasında bir ayrunın 
yapılıp yapılamayacağı ve "iman esasları" ile neyin anla
şılacağı gibi sorulara cevap aramamız gerekir. Kelfuncıla
ra göre "iman" kalbile tasdiktir.6 Bu, imanın dildeki an
lamıdır. Istılahta yani dindeki anlamına göre "iman", Hz. 
Muhammed'in Allah tarafından getirdiği kesin olarak bi
linen şeylere inarımaktır. Yani dilde, herhangi birşeye ta
allıık ederek onu tasdik etmeye "iman" denilirken, dinde 
Hz. Muhammed'in Allah tarafından kendisine vahyedildi
ği kesin olarak bilinen şeyleri tasdik etmeye rlenmiştir. 
Hz. Peygamber Cibril 9adfsinde imanı taalluku itibariyle 
tarif etmiştir.7 Bu açıklamalar bize "iman"ın mahiyetinin 
kalb ile tasdik olduğunu ve "iman esaslan"nın "iman"ın 
taalluk ettiği şeyler olduğunu göstermekle buradan 
"iman"ın kendisi ile taalluk ettiği şeylerin birbirlerinden 
ayniabiieceği sonucuna gitmek mümkün olmaktadır. Ya
ni "iman"ın kendisinin kalb ile tasdik ve "iman esasla
n"nın, "iman"ın taallıık etmiş olduğu şeyler olması ve 
btınlann birbirlerinden ayniması bize "iman esaslan"nın 
~eler olduğunu tespit etme imkanını vermektedir. İşte bu 
Ashabu~l-Hadfs'in aksi olan kelfunf mantığın ortaya çıkar
dığı bir durumdur. "İman esaslan"nın (imanın taallıık et

. tiği şeyler anlamında) neler olduğunun tespiti hususunda 
farklı görüşler ;sözkonusu edilebilir. Ancak yine de bu 
yaklaşımların tümü kelfunfdir. 

Mesela "iman esaslan"nın tespitinde sadece Kur'an 
kriter olarak ele alınabildiği gibiS Kur'an'a ilaveten Cib

ril hadisi de kriter olarak ele alınabilir.9 Sadece Kur'an 
ele alındığında "iman esaslan"nın tesbitinde üç esas orta
ya koymak mün;ıkündür: 1-İman esaslan doğ-rudan doğ
ruya ortaya konmuş ve onlara iman edilmesi emredilmiş
tir. 2-Bu esaslan irıkar edenler veya onlara inarımayanlar 
yerilmiştir. 3-Kabul edenl~r övülmüştür. Bu esaslar mu
vacehesinde Kur'an baz alındığında "iman esasları" 5 ola
rak tespit edilmiştir: 1-Allah'a iman 2-Meleklerine iman 

6. Maturidi, Kitabu't-Tevhid, s380; Ebu'l-Mufn en-Nesefl, Tabsire, c. 
2., s. 800; ei-fel, el-Mevakıf, s384. 

7. Atay, H., Kur'an'da lman Esaslan, s.25 vd. 

8. Nesefl, Tabsire, c .l, s. 522; Atay, H., Kur'an'da İman Esasları, s . 26-
29. 

9. Tafıazanf, Şerhu'l-Makasıd, c.5, s.l77; Güngör, M .• Kur'an 
Penceresinden Bakış, s.l26. 
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3-Kitaplarına iman 4-Peygarnberlerine iman 5-Ahiret gü
nüne iman.ıu Bu iman esaslannın kelfunf yaklaşım tarzı
na göre izahı hususunda geniş bilgi için 10 numaralı dip
notta zikredilen esere bakılabilir. · 

Yine kelfunf denebilen bir yaklaşım tarzıyla Kur'an'a 
ilaveten Cibril hadisinin de gözönüne alırunasıyla iman 
esasları 6 olarak tesbit edilebilipi ı bunlar şu esaslardan 
oluşmaktadır: 1-Allah'a iman 2-Meleklerine iman 3-Ki
taplarına iman 4-Peygarnberlerine iman 5-Ahiret gününe 
iman 6-Kadere iman. 

Ancak bu ikinci yaklaşım tarzının, Cibril hadi'sini gö
zönünde bulundurduğundan, Kelfundan ziyade Ashabu'l
Hadts'in yaklaşım tarzı olduğu zannedilmemelidir. Zira 
Ashabu'l-Hadis, "iman esasları"run tesbitinde Kur'arı'a 
ilaveten sadece Cibril hadisini gözönünde bulundurma
yıp, tüm hadisleri gözönüne alır. Dolayısıyla iman esasla
nnın sayısı 6 değil 60 veya 70 küsürdür. Ayrıca 6 iman 
esasının Kelfuni yaklaşım tarzında olduğu gibi sadece 
kalb ile tasdiki yeterli olmayıp, iman esaslarının herbiri
sinde dolaylı veya dolaysız olarak arneller de bulunmak
tadır. 

Dolayısıyla iman esaslarının gerek 5, gerekse 6 olarak 
kabul edilmesi kelfunf yaklaşırnın bir sonucu olup, böyle 
bir yaklaşım parçacı ve soyut karekterlidir. Zira "iman" 
ve taalluk ettiği şeyler anlamında "iman esasları" birbirin
den ayrılmış ve "iman esasları"run sadece .kalb ile tasdiki 
yeterli görülmüştür. Buna karşın Ashabu'l-Hadis'in yakla
şım tarzı bütünsel ve somut karekterlidir. Zira "iman" ve 
"iman esasları" birbirinden ayrılmadığı gibi, "iman esas
ları" gereklilik bağıyla birbirine bağlı olup, herbir i,rnan 
esasında, kalb ile tasdiğe ilaveten füller de bulunmakta
dır. Hatta herbir iman esasında kalbin tasdiği, kalbin arne
li ve organların arnelinin bulunduğu söylenebilir. Bir baş
ka deyişle Ashabu'l-Hadis açısından organların fiiline ila
veten kalbin de fiilieri vardır. Buna mukabil Kelfuni' yak
laşırnda sadece organların fiili olabilir. Kalbin fiilinden 
bahsedilemez. Yine Ashabu'l-Hadfs ile kelamcıllır arasın
daki bir başka farklılık da iman ve din terimlerinin ilişki
sinde ortaya çıkmaktadır. Ashabu'l-Hadfs'e göre iman ile 
din somut karekıerli olmaları bakımından arılama gele~ 
iki terim olduğu haldel ı kelamcılara göre iman ve din te
rimleri soyut karekıerli olmaları bakımından aynı anlama 
gelirler. D Yani Ashabu'I-Hadfs'e göre iman ve din terim-

10. Atay, H., Kur'an'da lman Esasları, s.21i-29. 

11. Taftazani, Şerhu'l-Makasıd, c.5 .. s.l77; Güngör, M., Kur'an Pence

re~indcn Bakış, s.l21i. 

12. ibn Teymiyye, Mecmuu' Feıava, c.7, s.l79. 

13. Ma turidi, Kiıiibu'ı-Tevhid, s.377; Nesefı, Tabsire, c.2, s.S 18. 
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lerinin anlamında kalbin tasdiğine ilaveten kalbin ve or
ganların anıeli de sözkonusudur. Halbuki kelamcılara gö
re iman ve din te-rimlerinde sadece kalbin tasdiği sözko
nusudur. 

İmdi Ashabu'l-Hadis'e göre "iman esasları"nın neler 
olduklarına geçebiliriz. Bu esaslar, Beyhaki'nin Şuabül
İman adlı eserinin ihtisarını yapan Kazvfnf'nin Muhtasa
ru Şiıabi'l-İman adlı eserinden kısaltınalar yapılarak alın
rruştır. 

İman esas~arı (İmanın şubeleri): 

1- <ill4 uL, .. fil Allah'a iman. 

Bakara suresi 285. ayet: .u.J4 cJ-ol ~ u_,i..ı>J.o..ll_, 
Mürninterin hepsi Allah'a iman ettiler. 

2- illi J.u.y, u~ 'il Allah'ın resullerine iman. 

Bakara 285. ayet: ~Y...o.J <.IJI.ı 0-'>1 J$ u._ri-oJ.o..li.J 

du..J .J ~ .J Mürninterin hepsi Allah'a, meleklerine, 
kitaplarına ve resullerine inandılar. 

Cibril hadisi: 4.i$J)lc..J <ill4 ı)-c>Ji ul u~ 'il 

du.. J .J ~ .J İman, Allah'a, meleklerine, kitapla
rına ve resüllerine inarımarıdır. 

3- ~)l.JI.ı u~ 'il Meleklere iman. 

Bununla ilgili olarak bir önceki şubedeki ayet ve ha
dis delil olarak verilebilir. 

4_ <..4i ~ ..... ;ı...Jr ~ı ~ .; ~:ıl-~4 0~)'1 
Kur'an'a ve ondan önce indirilmiş bütün kitaplara iman.ı4 

Nisa suresi 136.ayet: 

...,.ı~l.; d..l..ruJ .J <ill4 l._ri-ol l~l 0-:!..iJ I 4-:!l~) 

(J.ıj cJ-o Jyl ...,.,~ı., .U_.u.uJ ~ Jy es ..ili 

Ey iman edenler AJlah'a, Resul'üne ve Resul'üne indi
riimiş Kitabıa ve daha önce indirilmiş Kitab'a inanın. 

5- <tlJ 1 cJ-o o.,rlı .J o~ J..WI u4 u~'il Ka

derin hayırlısının ve şerlisinin Allah'tan olduğuna iman. 

"İman"ın bu şubesiyle ilgili olarak İbn Teymiyye kı
saca şunları söyler: Kadere iman iki dereceli olup, bi-rin
ci dereceyle ilgili olarak şunlar söylenebilir: Allah, ezeli 
olarak mevsuf olduğu kadfm ilmiyle malılukatın ne yapt
ğını ve taat, ısyan, nztk ve ecelle ilgili olarak tüm halleri
ni bilir. Sonra Allah, Levh-i Mahfuz'a malılukatın mikda-

14. Burada bir husus dikkatimizi çekmekte olup, o da şudur: lmanın bu 

şube.~i mesehi "Allah'ın kilapianna iman" şeklinde olmayıp yukarı· 

daki gibidir. Bu da Ashabu'I-Hadis'in nassa (laf/.a) olan bağlılığın· 
dan ve zihniyetinden kaynaklanmaktadır. 
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rıru yazmıştır. İlınini takip eden bu takdir, genel ve tatsi
latlı olarale çeşitli yerlerdedir. Allah, Levh-i Mahfuz'a di
lediğini yazmıştır. Kaderi n ikinci derecesiyle de ilgili ola
rale şunlardan bahsedile bilir: Bu, Allah'ın geçerli olan me
şieti ve herşeye şamil olan kudretidir. Allah'ın dilediği 
olur ve dilemediği olmaz. Allah mevcudat ve ma'dumat
ıan herşeye kadirdir. Gökdeve yerde yaratılıruş ne varsa 
hepsini Allah yaratmıştır. O'ndan başka Ralık ve Rab 
yoktur. Bununla birlikte O, kullarına, kendisine ve resül
lerine itaatı emretmiş ve masiyeti de nehyetmiştir. Allah, 
muttakileri, muhsinleri ve muksitleri (Adil ve kamilleri) 
sever. İman eden ve salih amel işleyenlerden razıdır. Ka
firleri sevmeyip, fasık bir kavimden razı değildir. Fuhşu 
emretnıez. Kullarına küfürden razı olmayıp, fesadı sev
mez. Kullar hııkfkf (mecazf anlamda değil) olarale faildir
ler. Allah, onların fiilierinin halıkıdır. Mürnin olan, kafır 
olan ber (iyi) olan, facir olan, namaz kılan ve oruç tutan 
kuldur. Kulun arnelleriyle ilgili olarale kudreti vardır. Yi
ne kulların iradesi vardır. Allah hem onları ve hem de 
kudreti ve iradelerinin yaratıcısıdır.ıs 

6- _,.=,.)ll r~4 0~)11 Ahiret gününe iman. 

Tevbe suresi 29. ayet: 

~'il r ..W 4 'i ., .uJ 4 u.ft,. .Y- )1 D-! ..u ı LJ.i (j 
Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlarla savaşın. 

Ahiret'e imanla ilgili olarale İbn Teymiyye'de kısaca 
şu ifadeye rastlanz: Ahirete iman içerisine kabir fıtnesi, 
kabir azabı ve kabir nimeti gibi ölümden sonra Peygam
berin haber verdiği şeylerin hepsi dahildir.I6 

7- ..::.ıyJI ~ ~4 0~)/ı Ölümden sonra diril

meye iman. 

Tegabun suresi 7. ayet:~ 0f l_,fi c.)!..Üı \""""J 

~ u·U .J ~ ~ 1~ Kafır olanlar tekrar diril
lilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki billlis, Rabbime an
dolsun ki siz muhakkak tekrar diriltileceksiniiz. 

Burada dikkatimizi bir husus çekmekte olup , o da şu
dur: İmanın bu ve sonraki bazı şubeleri aslında ahirete 
iman şubesine dahil olmakla birlikte ahirete imandan ay
rı olarak bu şubeler zikredilmişlerdir. Böyle bir durum, 
Ashabu'l-Hadfs açısından normal karşılarunaletadır. Zira 
bu , Ashabu'I-Hadfs'in lafza (nassa) bağlılığı ile uyum ha
linde olduğu gibi onların iman anlayışları ile de uyum ha
lindedir. Çünkü iman nasıl 60 veya 70 kusur parçadan 

15. ibn Teymiyye, Me<:muu' Feıava, c.3, s.J48- 150. 

lfi. A.g.e., s .l45- 148. 
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( ~- ..... 

(şu beden) oluşuyor ve bir bütünü meydana getiriyorsa bu 
parçalann her birisi de bir bütündür. O halde bu parçala
nn da herbiri başka parçalardan oluşmalıdır. Bu durumda 
iman bu parçalardan oluşan bir bütün olup, imanın diğer 
şubeleriyle birleşerek bir başka bütünü (imanı) oluşturup 
bu şubeler gereklilik bağıyla birbirine bağlıdır. Yani her
bir şube diğerini gerektirir. 

8_ ı--AJ~ 0-" 0.J~ ' !! L. ..u..ı <.>'-'Wl~~ u~YI 

~ı_......ıı ı)l 

Kabirierinden dirildikten sonra insanların durale yerle
rine sevkedilmeleri ve buralarda toplamnalarına iman. 

Mutaffıfin suresi 4-6. ayetler: ~ı ...1tl_,l ~ )ll 

~Wl ..,_ı) tYJWf ~.;i! rY- .. ~ ~~. uY~ 
Onlar büyük bir gün için diriltileceklerini zannetrni-yorlar 

mı? İnsanların alerolerin Rabbi için kalkacağı gün. 

9- · }.ı ..J ~ı ~ı.,Lo., ~J.<Jf ).ı ı.:.ı4 u~ )ll 
1 • 

JWI ~I..Jt.... .J D-!~~~ 

Mümirılerin evinin ve sığınacak yerlerinin cennet, ka
firlerin evi ve sığınaklannın da ateş olduğuna iman. 

Bakara 81. ayet: ~ <.::J..bi..::..I.J ~ ~ ()-<> .J 

JWI yL::.......ol .!lil_,l.i ~ Kim bir kötülük kazan
mış ve hataları (günahları) kendisini kuşatınışsa onlar ateş 
ehlidirler. 

Buharf ve Müsliın'de İbn Ömer'den naleledilen bir ha
dis şöyledir: Sizden biriniz öldüğünde sabah ve akşam 
yeri kendisine ·arzedilir. Eğer bu kimse cennet ehlinden 
ise cennet ehlii,ıden olan yeri ateş ehlinden ise ateş ehli~
den olan yeri lCendisine gösterilir ve kendisine bu, kıya
met günü Allah'ın seni oraya gönderineeye kadarki yerin
dir denir. 

10· <liJI ~ Y...?..J! u~ )lı Allah'ı sevmenin ge
rekliliğine irnan.l7 

Baleara suresi 165. ayet: ~ ~ tJL'WI ~ .J 

l.ıı..ı..il .uJı w.ı 0-" til ~ .w..t.l ıy.....l ö-!JJI .J 

4.111~~~ 

İnsanlardan kabul etmiş olduklan ortaleları Allah'ı sevdik

leri gibi sevenler vardır. İman edenler ise Allah'ı daha çok 

severler. 

Buha.rl ve Müsliın'de Enes b. Malik'den rivayet edilen 
bir hadis de şöyle denir: 

17. Yukanda ahiret günü ve onunla ilgili iman şubeleri hakkında 
yaptığımız açıklama aynen Allah'a iman ve onunla ilgili olan bu ve 

diğer iman şubeleri için de geçerlidir. 
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4111 c.:.ı...~ ,,) u~'il b.sY.:.. ..1-:?-.J ~ ~ ıJ-A ...:.;).IJ 

j "'--~' ~ ui.;L.c....ıııl_w.u l.a...o .,~, ~' <tl...rı-uJ.J 

ul ~ _.i.$JI ~ ..ı_,"-"-!. ul o~~ ol ..! dJ 'il ~~ 

Kimde şu üç şey bulunursa imanın tadını alır: Allah ve 

Resülü bu ikisi dışındaki herşeyden kendisine daha sevgi

li olmak, sevdiği bir kimseyi Allah için sevmek ve Allah 

kendisini kurtardıktan sonra ateşe atılmayı kerih gördüğü 

gibi tekrar küfre dönmeyi de kerih görmek. 

ll- <tlll ıJ-4 J_,.:jl Y..T?-.Y. ul....,ı'il Allah'tan kork

manın gerekliliğine iman: 

Al-i imran suresi 175. ayet: 

~JA ~ ul ~~ .J ~~l..:...i )Ü Onlardan 

korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun . 

12- J::. .J Y:. cU.I I ıJ-4 "'~.) 1 Y..T?-.Y. u~YI Al- · 

lah'dan istemenin (ummanın) gerekliliğine iman. 

İsra suresi 57. ayet: u~~~ .J <G..o..::.. J u .... ~..>! .J 

IJ..s J....:,...... u~ ~J yl.k ul ~l.l.c. Onlar Allah'ın rah

metini urnar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı kendi
sinden sakınılandır. 

13~ <tlll ı).c. JS:jiJI Y....,'"'?-..... ~ u~ YI Allah'a revek

kül etmenin gerekliliğine iman. 

Tegabun suresi 13. ayet: 
( uY....J.o..ll ~-~ <tlll u-k .J) Mürninler Allah'a revek
kül etsinler. 

14- ~..; ~ <t.l.IJ ~ ~~ ~ u~'il Pey

gamberi sevmeye iman. 

Enes'den nakledilen bir hadis şöyledir: 

o.ı.l.s .J t...ıll_, ı)-4 4.,!.11 ~1 u.sSI ~ ~..1.:>-l &oJ! )' 

~1 1..>'-'WI .J Sizden biriniz ben kendisine babasın
dan, çocuğundan ve insanların tümünden daha sevgili ol
madıkça iman etmiş olmaz. 

imanın nefyedilmesiyle ilgili olarak bu ve benzeri ha- . 
dislerin anlaşılması problemli bir husustur. Hadiste bah
sedilen durumun hasıl olmamasıyla herhangi bir kimse
den imanın nefyedilroesini mecazi manada kamil imanın 
olmaması şeklinde yorumlamak, hadisi ayet veya diğer 
hadfslerle çelişkili görmek Ashabu'l-Hadfs'in anlayışına 
ters düşer. Ashabu'l-Hadfs'e göre iman, somut karekterli 
olması hasebiyle parçalanabilir dolayısıyla da artıp eksi
lebilir özelliktedir. Bu açıdan bakarsak hadisin ayet ve di-
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ğer hadfslerle çelişınesi gibi bir durum ortaya çıkmayaca
ğı gibi hadfsi mecazf manada yorumlamaya da ihtiyaç 
bissedilmeyecektir. Böyle bir anlayış da Ashabu'l-Ha
dfs'in mantığı ile uyum halinde olacaktır. 

15-' .J '4.l.c. .u.ı ı ~ ~~ ~ '-="'..r?-.Y. u~'il 

o..):!i_jj .J ~ .J ~ Peygamberi tazim etme ve O'na 
saygı göstermenin gerekliliğine iman. 

Feth suresi 9. ayet: t>.J~.9 .J l>.JJ~ .J Peygam
ber'e yardım etmeniz ve O'na saygı göstermeniz için ... 

Dikkat edilirse imanın bundan önceki şubesi Peygam
beri sevmekle, bu şubesi de Peygamberi tazimle ilgili 
olup, her ikisi imanın ayn birer şubesi olarak alınmıştır. 
Zira bunlar birbirinden ayrı bususlardır. Çünkü her sevi
len, tazim edilen değildir. Mesela babanın çocuğunu, 
efendinin kölesini sevmesinde tazim unsuru yoktur. O 
halde tazim mehabbetten ayn olduğu gibi ondan daha 
yüksek bir mertebedir.IS 

16- Jwı ~ ._g.iiJf ufo-~ .u.ı~ .,.yJf c.-ıl. 

fll ıJ-4 ~ 1 ~1 Kişinin dinine düşkün olması. Ta ki 
ateşe atılmak kendisine küfürden daha sevimli olsun. 

Bu şubeyle ilgili olarak daha önce geçen hadis (Kim
de üç şey bulunursa imanın tadını bulur ... ) zik:redilebilir. 

17- r-WI yl.b İlim talep etmektir. 

Fatır suresi 28 . ayet: 

..Lc.hll o..ı~ &-" <tlll ~ l...JI Allah'tan ancak alim

ler korkar. Buharf ve Müslim'de Abdullah b. Ömer'den 

naklolan bir hadfste şöyle denir: Allah insanlardan ilmi 

çekip alarak onu yoketmez. Ancak ilmi alimlerle yok 

eder. Ta ki alim kalmadığında insanlar cahilleri reis seçip, 

onlara sorular sorar ve cahiller de ilimleri olmaksızın fet

va vererek hem kendileri sapıtır hem de insanları saptırır

lar. 

18-~1 ._r-tu İmanın 18. şubesi ilim neşretmektir. 

Al-i imran suresi 187. ayet: 

o~ 'i ..s uulill ~Allah, kendilerine kitap 

verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacak, gizle

meyeceksiniz di-yerek söz almıştı. 

19- u l._>ifl ~ İmanın 19. şubesi Kur'an'ı tazirn 
etmektir. 

Haşr suresi 21. ayet: * ı).ı:. u ! ._>ili l..i.A W_.'-il ~ 

<tlll ~ı)-'> l..c.~ l.:u..t.~ ıU.,ıi.) Eğer biz bu 

18. Kazvlnf, Muhtasan Şuabi'l-iman, s.22. 
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Kur'an' ı bir dağa indirseydik sen onu Allah korkusundan 
baş'eğerek parça parça olmuş görürdün. 

Buhari'de Osman b. Affan'da rivayet edilen bir hadfs
de şöyle denir: 

~ ,J ül~-.ill ~ 0-" ~~~_,ı ~ı 

Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. 

20- ...:.ıiJ~ . .b.JI İmanın 20. şubesi temizliklerdir. 

Maide suresi 6. ayet: l_s.L...ı.c~ ö~l~l ~ IJI 

&lyJI ~~ ~~~ .J ~..P.-.J Namaza kalktığınızda 
yüzünüZÜ ve ellerinizi dirsekiere kadar yıkayın . 

21- ~~ ı..;:.ıi_,L...:JI İmanın 21. şubesi 5 vakit na

mazdır. 

Bakara suresi ııo . ayet: öts_J! Iyi .J <)L.dl 1~1,.; 

Namaz kılın zekatı verin. Müslim'de Cabir'den nakle
dilen bir hadfste şöyle denir:_.....i:.JI 0-!-! ..s J.::ı,._rll ~ ül 

ö)l~ 1 ..:1 _.J p 1 J d Kişi ile şirk ve küfür arasında na
mazın terki vardır. 

22- ö!S: _,J 1 İmanın 22. şubesi zekattır. Beyyine suresi 

5. ayet: ~.lll dj ü!·of.:." .uJfl_,~ ')'lf,.;yl Le._, 

~ı ~..ı ..ill.i _, öl.$jll l,y__.~ _, ö~l ı~_, .. ~ 

Onlar haniller olarak dirıi sadece Allah'a has kılarak 
Allah'a ibadet etmek, namaz kılma ve zekat vermekle em
rolunmuşlardır. Tam ve doğru din budur. 

23- r~l İmanın 23 . şubesi oruçtur. Bakara suresi 

183. ayet: 0-" ;Y-jJI ~ ~ ~ r-~l ~ ~ 

~ Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de 

farz kılınmıştır. Buhar! ve Müslim'de Abdullah b. Ömer'
den nakledilen bir, hadis şöyledir: 

<tlll 'il 4.11 'i 0 1 ö..ı4-J:. : ~ ı).c. r.>L.u'il u-L! 

.. ~ı_, c;~ ı rı.sı _, dJ_,.....,~ .J ı.~ ı~ 0ı .J 

. ~1 (...:.. ,J Ü~.) f'.J-'-"'> .J öl.$jll 

İslam 5 esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah 
olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü ol
duğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek 
Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir. 

24- .....9l$.:i..c ')'1 İmanın 24. şubesi itikaftır. 

Bakara suresi 125. ayet: Lc...:..u l J ~l.xl ı)l lı..~.fC J 

.ı5'='-.=ll e.)l .J ~Wl~ ~lhlJ ~ 1~ ül ~ 
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İbrahim ve İsmail'e: Tavaf edenler, ibadete kapanan
lar ruku ve secde edenler için Evim'i temiz tut diye emret
miştik. 

Buhari ve Müslim'de Aişe'den (R. anha) nakledilen 
bir haberde Peygamberin vefat edene kadar Ramazanın 
son on gününde itikaf yaptığı, O'nun vefatından sonra da 
zevcelerinin itikaf yaptığı bildirilmiştir. 

25- ~...::..11 İmanın 25 . şubesi Hacc'dır. 

Al-i imran suresi 97. ayet: 

~ '411 t l.bL:...ıl 0-" ~ı ~ (J'J w ı ~ .uJ ,J 

Gücü yetenterin Kabe'yi haccetmesi Allah'ın insanlar 
üzerinde bir hakkıdır. 

26- ..ı 4-::J 1 İmanın 26. şubesi cihaddır. 

Hac suresi 78 . ayet: ı..ı~ J..::>. <ll.Jl ~ I.J..U.~..J Al
lah uğrunda hakkım vererek ci had edin. 

27- <llJI JH.....u ~ ~lyJI Allah yolunda nöbet tut
mak. 

Al-i imaran suresi 200. ayet: ly_..,l LJ.!jJI 4-!l ~ 

<llJI lfoi.J l..s-h!I.J J I.J..>!Lu:, .J I.J~I Ey iman eden
ler! Sabredin, düşmanlardan daha sabırlı olun, cihada ha
zırlıklı bulunun ve Allah'tan korkun. 

28- .....i.:ı.jll 0-" )~1 ı!ly 51 J.u.ll ..:.ı4i1 ' 
Düşmana karşı sebat etmek veya düşman üzerine yü

rümekten kaçınayı terketmek. 

Enfal suresi 15. ayet: ~ l.il l_,ra..ol ~..i.JI ~1 ~ 

>4..ı')'l ~~.Y )l._ğ bJ I.J_,~ LJ.!..i.JI 

Ey iman edenler kafirlerle ordu halinde karşılaştığı
mzda onlara arkanızı dönmeyin. 

Buhari'deki bir hadiste düşmalıla karşıtaşmayı temen
ni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Düşmanla karşılaştı
ğınızda se bat edin. Bilin ki cennet kılıçların gölgesi altın
dadır, denilmiştir. 

29- 4.Jk ~ r-L.'il u-~ı ~~ 0-" ~~ dJi 

~Wl~ Ganimetin beşte birinin İmam'a ve gani
met sahibierinden zekat toplayanlara verilmesi. 

Enfal suresi 41. ayet: t_rl. 0-" ~ Wl I~....J.c.l_, 

.ı...u.....:.. 41.l üt..g Biliniz ki ganimet olarak aldığınız bir 
şeyin beşte biri Allah'a aittir. 

30- .u..JI ~1 ypl '4>-~~ Jlıll Allah'a yakıniaş
mak amacıyla köle azad etmek. 

Beled suresi 1 1. ayet: 
~ ..!li .ulı.ll Le. <!ll .ı 1 L, ~ı --ı )l._ğ . ..) . .) ,J . ~ 
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Fakat o, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne ol
duğunu bilir misin? Köle azad etmektir. 

31- ..:.ı~li.;J4 ..:..ı~I:,Jl ..:..ır.;~l İşlenen suçlada 

ilgili gerekli olan keffaretler. 

Kitap ve sünnetle sabit 4 çeşit keffaret vardır: ı

Adam öldürme keffareti 2- Zihar keffareti 3- Yemin kef
fareti 4- Ramazan orucunu cinsel ilişkiyle bozma keffare
ti. 

32- J,Jlıl4 .. ~')'1 Akidleri yerine getirmek. 

Maide suresi 1. ayet: .;..,.uJ4 I~.JI ....9 Akidleri yerine 
getirin. 

33- lA~ 0-" ~ L. ....9 L4 ....9 ~ .u.JI ~ ..ı.i1J 

Allah'ın nimetlerini ve şükrü gerekli olan şeyleri saymak. 

Lokman suresi 25. ayet: <tU ..ı..c.=JI J9 De ki. Hamd 
Allah içindir. 

34- '41ı c_lı:...,ı ')' l.o...c üL....JJI .6.:::... İhtiyaç duyul

mayan bir şey hususunda dili tutmak. 

Furkan suresi 72. ayet: .J .J.J.;Jl Ü-'~ 'i C.:,"! .ili_, 

L.l~ I.J-..ro ~4 l_,y l.il O kimseler ki yalan (boş) 
söze şahid olmazlar ve boş (faydasız) sözlerle karşılaştık
lannda kendilerine kıyınet veren kimseler olarak oradan 

geçerler. 

35- 4JAI _)1 4JI..ıl ~ ~ ~ L.....9 ..:..ı!JL.:n 

İmanın 35. şubesi emanetler ve sahibine ödenmesi ge
reken şeyler hakkmdadır. 

Nisa suresi 58. ayet: ı.JJ ..... ~ ür ~->"'"~ cilll ür 
~1 ~~ ı.:.;UL.'il Allah emanetleri ehline vermenizi 

emrediyor. 

36- 4±k ..:..ı~li.;JI-' <->"_,iili ~ ~~ İmanın 36. 

şubesi insanlan öldürmenin ve onlara karşı şuç işlemenin 
yasaklanması hakkındadır. 

N isa suresi 93. ayet:~ 1 ,l...o..Ü.4 l.l.6jA ~ ·0-" ....9 

'4-1:. cilll ~ _, ~ I.Jt.:.. ~ bJI Kim bir mürni

ni bilerek öldürürse cezası devamlı kalmak üzere cehen
nemdir ve Allah ona gazab etmiştir. 

J.U:iJI · t • .~ ~ L. -ili ·-37- c.)-" ~ • • - .J [.J..... ~..ru 

İmanın 37. şubesi zinanın ve onunla ilgili olarak iffet
li olmanın gerektirdiği şeylerin yasaklanması hakkında
dır. 

Nur suresi 3l.ayet: 0+::--J~ ~ .J Namus- larını 
korusunlar (kadınlar). 

38- JL._.. 'YI ~ ~ı ~ Mallan (meşru olmayan 
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bir şekilde) almaktan vazgeçmek. Bakara suresi ı88. 

ayet: J.b414 ~ ~l_s..ol 1_,15:lı 'i .J Mallarınızı 
aranızda haksızlıkla yemeyin. Buharf ve Müslim'de Ab
durrahman b. Ebf Bekir'in babasından nakletti bir hadfste 
Peygamber kanlarınız mallanruz ve ırzlannız haramdır . 

demiştir. 

39- ....9 y.;L..i....JI _, ~1..1....JI ~ t.;..sıJI Y..T-"...9 

41-o J.=...! 'i l.o...c "'="'~'il Yiyecek ve içeceklerde kısıt
lama ve bunlarla ilgili hela1 olmayan şeylerden uzak dur

manın gerekliliğidir. 

Bakara suresi ı73. ayet: ...9 ~~ ~ r~ wl 
<illl _r-iJ ~ jAI L. ....9 y.~l ~ J r.JI Allah size 

ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası 

adına kesileni haram kıldı. 

40- 4-Lo b..,~ L. _, cji.J'il ....9 c.sjl ....9 0"'!)WI ~~ 

Elbise, kıyafet, yemek ve su kaplan ile bunlarda hoş 

karşılarunayan şeylerden yasaklamak. 

Buhar! ve Müslim'de Enes b. Malik'den rivayet edilen 

bir hadfste kim dünyada ipek giyerse ahirette onu giyme

yecektir, rlenmiştir. 

4ı- üı_,...l.ll Wl.:....a.ll ı_sA)t,JI ....9 ~)L.JI ~..r-J 

Şeriata muhalif eğlence aleti ve oyunlann yasaklan

ması. Cuma suresi ı I. ayet: 

ö ).;,.ıli ;y. _, ~ı 0-" ~ <tlJI ..u.c. L. J9 
De ki: Allah katındaki, eğlence ve ticaretten daha ha

yırlıdır. 

42-J.b4Jlı JWI J$1 ~~ .J .w.ı.JI ~ .J~'il 

İnfakta mutedil olmak ve malı boş yere yemenin ya
saklanması. 

İsra suresi 28. ayet: ~~~ r-1 l.._#jl IJI L,r.!.iJI ....9 

Uıl~ dU OH ü\5: J I.Jfo. ıJ ...9 Onlar ki infale ettikle
rinde israf etmezler ve sıkı da davranmazlar. Bu ikisi ara

sında bir yol tutarlar. 

43- k..ııı._;..=..i J ..ı..u.ı.:J 1 .J J.i.ll d _;j Düşmanlık, 
hased ve benzerlerini terketmek. Felak suresi S. ayet: 
~ !..ll ..ı...ı..ul..:.. yl. 0-" .J Hased ettişinde hased eden 

kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınınm. Müslim'de 

Enes'den rivayet edilen bir hadiste şöyle denir: 

J~ f.J-i ..... ~ .J l_p.bl.i:i 'i .J ~~~ 'i .J J_,..ı......ul:..J '1 

Ul._?l d.l..ll Birbirinize hased etmeyin, birbirinize kin 

bağlamayın, birbirinizle alakayı kesmeyİn ve kardeş ola

rak Allah'ın kulları olun. 
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44- t!.l~ c.r ~ L. _,'->"'Wl u-:.:.1~1 ~~ 

~ ;;~_,JI 

İnsanların şeref ve şahsiyeti ile bu konuda uluorta ko
nuşmanın yasaklanması. 

Nur suresi 19. ayet: Wl ~ ı.)l ~ ı.:H.l.ll ı.)! 

ö~-.=..'il J l;i.ı.Jl ~~Iyi~ r-t-1 J.._wl ı.:H.lJI ~ ~ 

İnananlar arasında çirkin şeylerin yayılmasını arzu 
edenler için dünya ve ahirette elim bir azab vardır. 

4-" cs.fo-11 b_,.i.:..! 'i.., 41~ y_, ~ 'i. ~l_p.l ~~ 

_,.i.:..! 0ı yl.ll.:,.... ts.rl ~ d.r ..:..ı)lj b.;.ı.....o ~~ AJ 
4....D.,.>-C., .UL..., ~.ı r'->"'- ~ı c).c. ~ı~ ~ı bı..:..ı 

Müslüman müslümanın kardeşidir. O'nu teslim etmez, 
O'nu yardımsız bırakmaz ve O'nu hakir görmez. Peygam
ber üç defa göğsüne işaret ederek takva buradadır, demiş

tir. Kişiye kötülük olarak müslüman kardeşini hakir gör
mesi yeterlidir. Her müslümana diğer müslümaniann ka
nı, malı ve ırzı haramdır. 

45- "4_JI t!.I ... J .J J.::. .J ~ 4.lJ ~1 ~)l=..l Arnel
de Allah için ibiaslı olmak ve riyayı terketmek. 

Beyyine suresi 5. ayet: J.::. J ~ 4.lJ ~1 ~~~ 

"4)1 t!.l_;; J Onlar haniller olarak dini yalnız Allah'a 
has kılarak O'na kulluk etmekle emrolundular. 

46- ~4 ~L.:i.C'il _, ~4 J.J_;uı.JI İyilik
lerden dolayı sevinmek, kötülüklerden dolayı da üzül
mek. 

Ebu Davud'da Ömer b. Hattab'dan rivayet edilen bir 

hadis şöyledir: 4i~: · " <.:;"L, ..; .ı~ d.J ... -'·'"'" u-o _, 
0-"~~ ~<.fS İyiliği k~ndisini sevindiren, kötülüğü de ken

disini üzen (kötü yapan) kişi mümindir. 

47- ~_;il4 ~..i ~ ~(..,._., Tevbe ile her günahı gi
dermeye çalışmak. 

Nur suresi 31. ayet: ~1 ~ <t!JI ~1 ly_y .J 
u~~ u~J.c..ll Ey inananlar hepiniz Allah'a 
tevbe edin. Umulur ki kurtulursunuz. 

Müslim ve Ebu Davud'da el-Egar el-Müzenf'den riva
yet edilen bir hadi'ste şöyle denmiştir: ~ ü~ (.ll 

ö_,.....;. ~L. ~~~ ~ ctl.JJ foL.u 'i~~ .J ~ Kalbirn 
bulutlanır (paslanır) . Ben günde yüz kere Allah'tan mag
fıret istiyorum. 

48- ~~~~ İmanın 48. şubesi kurbanlardır. (Hacda 
Kurban Bayramı'nda ve çocuk doğduğunda kesilen kur
banlar). 
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Kevser suresi 2. ayet: ~~J ~) ~ Rabbin için 
namaz kıl ve kurban kes. 

49- _,.....;.'il c)JI ~Lb Ulu'l-Emre itaattır. 

Nisa suresi 59. ayet: J.T-'-")1 1~1 J til l l_=ı,.bl 

~~'""'il ~_,1 J Allah'a itaat edin. Resul'e ve sizden 
olan ulu'l-emre itaat edin. 

Buhari' ve Müslim'de Ebu Hureyre'den rivayet edilen 
bir hadiste şöyle derıpıiştir: t Lbl ..ili uk Lbl c.r 

-*"'il ~ c.r 3 ctlJ 1 ~ ..ili <} ~ 0-" J <tlJ 1 

u-i L...::..c. ..ili -*"'il ~ 0-" J ~Lbl ili 

Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan 
eden Allah'a isyan etmiş olur. Emir' e itaat eden bana itaat 
etmiş olur. Emir'e isyan eden bana isyan etmiş olur. 

50-~~~ ~ ~ ı!l..:....ı...ıl Cemaatin üzerinde ol
duğu şeye sarılmak. 

Al-i imran suresi 163. ayet: "JJI ~ 1~1 J 

1~ ~~ "1 J ~ Hepiniz Allah'ın ipine santın ve aynl
mayın. 

Müslim'de Ebu Hureyre'den gelen bir haber şöyledir: 

~!..;. ~ ~L. rl -..:.L...;J 1 JJ ~ J .-..:.UJ ı (ra [_r:.. ()-4 

Kim itaatten çıkar ve cemaatten ayrılırsa öldüğünde 
cahiliye adeti üzere ölmüş olur. 

51- J..u.14 uuWI ~ ~~İnsanlar arasında ada

letle hükmetmek. 

Nisa suresi Ş8. ayet: 

J..u.Jy ~-~ 0 1 c..>'-'wı ~ ~ u ı .J 

Buhari ve Müslim'de Abdullah b. Mesud'dan gelen bir 
haberde şöyle denir: İnsanlar arasında hüküm verdiğiniz
de adaletle hükmedin. Ancak iki'kirnse kıskanılır: 1- Al
lah'ın kendisine mal verip de bu malı hak yolda harcayan 
kimse 2- Allah'ın kendisine hikmet verip de onunla hük
meden ve onu ö~eten kimsedir. 

52-~1 u.c. ~1 J ....9_,~4 ~.....,'il Manıf

la emretmek münkerden nehyetmek. Al-i imran suresi 

104. ayet: u.J...>-"4 J ~1 Jr u~=~ ~1 ~ ~J 
u~l ~ .!İil.JI J ~.$.LJI u.c. ı.) ... ~ J ı....9J~~4 
Sizden hayra çağıran, marufu emreden ve münkerden 

nehyeden bir topluluk bulunsun. Müslirn'de Ebu Sa'd'dan 
gelen bir hadis şöyledir: Sizden biriniz bir münker gördü
ğünde eli ile gücü yetmezse dili ile ve buna da gücü yet
mezse kalbi ile onu değiştirsin. Bu imanın en zayıfıdır. 

53- <>Jiill .J ._>+ll c).c u.Jklll İyilik ve takva husu
sunda yardınılaşmak. 
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Maide suresi 2. ayet: L>jllll .J ...... ~1 ~ ly.Jki .J 

ı.is.ull .J ~'tl ~ l_;j_,W '1 _, 

İyilik ve takva üzerine yardımlaşın: Günah ve düş
manlık üzere yardımlaşmayın. 

54- ;04-=JI İmanın 54. şubesi hayadır. 

Buhari ve Müslim'de Abdullah b. Ömer'in babasın
dan naklettiği bir hacüste Peygamberin haya hususunda 
kardeşine çıkışan bir adamı işittiği ve O'nu bırale Zira ha
ya imandandır dediği rivayet edilmiştir . 

55- ~..JI_,Jl y, Anne-babaya iyilik etmek. 

Nisa suresi 36. ayet: IJL..u.::..l ~..Jl_,l4 .J Anne-baba
ya iyilik yapın. 

56- r-6.. .J 'tl ~ Akraba ile ilişki kurmak. 

.s U:O.J'il ~ l.s~ 0 1 ~_y 0 1 ~ J4i 
~u <t1.1ı ~ ~J.Jı &_,ı~L::..) 1~ 

r-t'.J~I~I_, 

Geri dönerseniz yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve 
akrabalık bağlanru kesmeye dönmüş olmaz mısınız? 
Bunlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kaldığı ve 
gözlerini kör ettiği kimselerdir. 

57-~ 1 ~ İmanın 57. şubesi ahlak güzelliği
dir. 

Kalem suresi 4. ayet:~~ uLJ .!.UI_s Sen ger
çekten büyük bir ahlak üzeresin. Buharf ve Müslim'de 
Abdullah b. Amr'ın rivayet -ettiği bir hacüste Peygambe
rin: "Ahlaken en iyiniz sizin en seçkininizdir" dediği riva
yet edilmiştir. 

58- .!4JL.o...JI ~1 ol...=.. 'tl Kölelere ilisanda bulun

mak. 

Nisa suresi 34. ayet: 

IJL.u..:..l ~J.ll_,Jl~ .J ~~!.;-. "--! lfi_~ 'i .J cıJJJ l_s~l .J 

0-:_..ill <5j .Jl;JI .J ~L...u..JI .J u-"lı.;JI ..s -r.~l L>.i.ı ..s 

Lo _s ~1 LJ-!1 .J ~~ ...,_:...::.l...:JI .J y.L;JI .Jl.:;JI 

~~1--:&.. 

Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşma

yın. Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara (mis
kinlere), yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, 
yolcuya ve ellerinizin altında bulunanlara (köle, cariye, 
hizmetçi v .s.) iyi davranın. 

59- .!4Jla..a.JI u-k ö.JWI ~ Efendinirı köle üze

rindeki hakkıdır. (Kölenin efendisine bağlılığı, efendisi-
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nin kendisini göreceği yerde ikameti ve güç yetirdiği şey

lerde efendisine itaati gibi hususlar) Buhari ve Müslim'de 

Abdullah b. Ömer'den rivayet edilen bir hadiste şöyle de

nir: Köle efendisine karşı samimi olduğunda ve Rabbine 

karşı ibadetini iyi bir şekilde yaptığında O'nun için iki 

ecir vardır. 

60- ı.)!-İ.A 'il .J .J 'i_,'il cJ_,h İmanın 60. şubesi aile

nin hukukudur. 

(Aileyi idare etmek ve dinleri hususunda ihiyaçları 
olan şeyi onlara öğretmek gibi). Tahrim suresi 6. ayet: 

ö}.;ı-. .:Jt_, ı.>'-'w ı I.A.J_,g _, 1..)u ~~_,~ı 1_,g 
Y akıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi 
koruyun. 

61- r)l....JI .,~1_, ~.J_,.., _, ~..Jl J_.!,l 4.ı.JI..i.o 

y4-u,ıl u-o ı!lU J.::..i _, ~ ~k..J 1 _, ~ 

ö.JyJI ~b 
Din kardeşlerine yakınlık, onları sevmek, onlar ara

sında selamı yaymak, onlarla tokalaşmak ve sevgiyi do
ğuran buna benzer şeylerdir. 

Müslim'de Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis 
şöyledir: Nefsim elinde olana yemin olsun ki iman etme
dikçe cennete girmezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de 
iman etmiş olmazsınız. Yerine getirdiğinizde birbirinizi 
seveceğiniz birşeyi size göstereyim mi: Aranızda selamı 
yayın. 

62- r)L..JI .J.J Selfu:nı iade etmek. 

Nisa suresi 86. ayet: 

U..JJ..) .Jı ~ ~~ '-~ ~ r ::ı-; ... l.ll .s 

Size bir selam verildiğinde ondan daha güzeli ile se
lamiayıruz veya aynısı ile karşılık verin. 

63-~yJI 6.J4-c Hastayı ziyaret etmek. 

Buharf ve Müslim'de Bera b. Azib'den rivayet edilen 
bir hacüste: Peygamberin 7 şeyi emrettiği ve 7 şeyi de 
nehyettiği, emrettiği şeylerden birisinin de hastayı ziyaret 
etmek olduğu rivayet edilmiştir. 

64- ti.ıiJI JAI u-o -=.~lo u-o u-k 4i~l Ehl - i 
kıbleden ölen bir kimseye cenaze namazı kılmak. 

Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre'den gelen bir hadt
se göre müslümanın hakkı 5'dir: Selamı iade etmek, has
tayı ziyaret etmek, aksırana illi ~.Y- demek cenaze
ye katılmak ve davete icabet etmek. 

65-~Wl n !n .;-.; Aksırana <tl.ll ~,j.! demek 
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MUslim'de Ebu Musa el-Eşa'ıi'den Peygaıİi.berin siz

den biriniz aksınp da Allah'a hamdettiğinde ona 

til! ~Y- deyiniz. Eğer aksınp da Allah'a hamd et

mezse ona til! cl.o..::..j.! demeyiniz dediği rivayet edil

miştir. 

66-~ ıJ:J.;J ı .J ıY- .4cıi.o..ll .J J lAS../ ı ö...ı&.4.<> ~ 

Kafır ve müfsidlerden (bozgunculardan) uzaklaşmak ve 
onlara karşı sert davranmak. 

Al-i imran suresi 28. ayet: ~J.JI ~"i 

.!lJj J-U.! 0-" .J ~J.o.ll c).JJ 0-" .. ~..,, ı)-!,.)~1 

öli:i ~ lfo 0ı 'il ~ u-i til! 0-0 ~ 

Mürninler mürninleri bırakıp kafırleri dost edirrmesi n
ler. Kim böyle yaparsa Allah katında bir değeri yoktur. 
Ancak onlardan sakınmanız hali müstesnadır. 

67- .;4-JI r-1~1 Komşuya ikramda bulunmak. 

L>"l41 ı .J u-! ._>i] ı <> ~ .J l; ~ı 0-:! .ıJ ı ~4 .J 

.;4-JI .J u-ı._>i]l c.sj .;4-JI _, ~L......JI .J 

~4 y.::ı.l....:J ı .J y..4J ı 

Ana-babaya, yakın akrabaya, yetim.lere, miskinlere, 
yakın komşuya, uzak komşuya ve yakın arkad<l§a iyi dav
ranın. 

68-~ı rr~r Misafire ikramda bulunmak. 

Bir hadfste kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa 
misafirine ikramda bulunsun dediği rivayet edilmiştir. 

69- y_;.l.Ü 1 esi ...i.J~I ....,_,~! c).c. _;ıı.....Jl Gü

nah işleyenierin günahını örtmek. 

Buhari' ve Müsüm'de Salim b. Abdullah b. Ömer'in 

babasından gelen bir rivayette şöyle denir: Müslüman 

müslümanın kardeşidir. O'na zulmetmez ve onu teslim et
mez. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah da 

O'nun ihtiyacını giderir. Kim düı:ıya sıkıntılanndan bir sı
kıntıyı bir mürninden giderirse Allah da O'nun kıyamet sı

kıntılarından birisini giderir. Kim bir müslümanın kötülü
ğünü örterse Allah da kıyamet günü O'nun kötülüğünü ör
ter. 

70- ~~ ~1 tJlJ ~ .J ~t.....:...JI ~ ~~ 
;;.J~ · t . .J ö.Ü 0-" Musibetlere ve nefsin lezzet ve şehveti 

özlemesine karşı sabretmek. 

Bakara suresi 45. ayet: ö)l...u::...ll_, ~lı '-~ı_, 

~W 1 ı).ı:. 'il ;; .... ~ 4JI .J Sabır ve namaz ile Al

. lah'dan yardım isteyin. Şüphesiz namaz Allah'tan korkan-
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lann dışındakilere zor ve ağır gelir. (Sabırdan malesadın 
oruç olduğu rivayet edil- miştir.) 

71- J..c.'il -~ .J .lAjll Zühd ve emeli kısmak. 

Muhammed suresi 18. ayet: ~Wl 'il u.J~ J.ej 
4J:,I,.rlil "~ ..ili ~ ~b 0 1 Onlar kıyamet günü

nün ansızın gelmesini mi bekli-yorlar? şüphesiz onun ala

metleri be tirmiştir. 

72- 6~1 Aileyi,kıskanmak. 

73- y.lJI <).C. ~~~'il Önemsiz (boş) şeyden yüz 
çevirmek . 

Muminun suresi 1-3. ayetler: ,.:x..i.ll u_,L.J..o.ll c...lil ..ıi 

~~ ~..uıı ı:,ı:. r-A ,.:x..i.ll_, ~~ ~)1~~ rA 

Gerçekten mürninler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki na-

mazlannda huğu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız 

şeylerden yüz çevirirler. 

Ebu Selerne'den riv1yet edilen bir hadfste Peygamber 
şöyle demiştir. ~':tL. .c:;:._>J .. ,yJI f')l.ı..,..l ~ 0-0 

Boş ve bir anlamı olmayan şeyleri terketmesi kişinin 

İslam ' ının güzelliğindendir. 

74- ~L:...u.JI .J J,r.JI İnıanın 74. şubesi cömertliktir. 

Al-i İmran sureesi 133-134. ayetler: 

~JC ~_,~u 0-" öfo u1' I.JC-.;ı...... .J 

üfo ı)-!.Ül ~ -=.J..ı .. d ~J'il_, -=.JI_,..........JI 

*''~ı .J d_,.wll ~ 

Rabbinizin b,ağışına ve takva sahipleri için hazırl an-. 
mış olan genişli,ği gökler ve yer kadar olan cennete ko
şun. O takva sahipleri ki bollukda da darlıkda da infale 
ederler (harcarlar). 

75-~1 ~ji .J ~~ ~J Küçüğe merha
metli büyüğe de 

saygılı olmak. Müsüm'de Cerir b. Abdullah'tan gelen bir 
badfste şöyle denir: 

u-1w .wı d~Y- '! 1..)-'Jwı r-=ı" ...... "':! )' L. ...... 

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. 

76- ~1 -=.JIJ c.)LDI İnsanların arasını düzeltmek. 

Nisa suresi 114. ayet: ıJ-o )ll r-.tı'~ ıJ-o fo.~~ 'i 

~ ıJ-oJ uuWI ~ c).L...:.I _,1 --SJ.J-"-4 .JI ~~ .>-"ı 

~ '-*' '4J_~ ._s~ illi ı.:..ıL.:.:._,.... .. w..ıı dl...i 

Onlann fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoknır. 

Ancak bir sadaka veya bir iyilikle emreden ve insaniann 
arasını düzelteninki müstesnadır. Kim bunu Allah'ın rıza-
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sını isteyerek yaparsa ona yakında büyük bir mükafaat 
vereceğiz. 

Bir hadiste Peygamberin harb, irisanların arasını dü
zeltme ve erkeğin karısına, kadının da kocasına söyledi
ği söz dişında yalana cevaz vermediği rivayet edilmiştir. 

77_ <Lu.ı.il.l ~ t.... ~ı ~ '1 J.:;.. )1 ~ 0 1 

<..> J ':1' 1 <..bL.I ~ J2,. -4. _, <Lu.ı.il.l o~ L. .U o~ _, 

J-!~1 <)&. 

Kişinin kendisi için sevdiğini müslüman kardeşi için 
de sevmesi, kendisi için kerih gördüğünü müslüman kar
deşi için de kerih görmesidir. Bu şubeye yolda eziyet ve
ren birşeyi gidermek dahildir. 

Buharf'de Enes'den rivayet edilen bir hadis şöyledir: 

d..u.ı.ilJ ~ L. ~ '1 ~ ~ ~~ı ()-o~ '1 
Kendisi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe siz

den biriniz iman etmiş olmaz. 

Buraya kadarki açıklamalar "iman esasları" ifadesinin 
anlamının ekollerin mantık ve iman anlayışianna bağlı 
olarak değiştiğini göstermektedir. Dolayısıyla fıkhf saha
daki farklı anlayışların itikadi sahada da sözkonusu olabi
leceği ortaya çıkmakta olup, bu durum da normal karşı
lanmahdır. 

Son olarak imanın ne olup ne olmadığının özellik ve 

karekterleri ile bunların tesirlerinin neler olduğu hususun

da Kur'an'dan bazı örnekler vermeye çalışalım: Kur'an'a 

göre Allah'a ve ayetlerine iman sözkonusu olduğu gibi, 

Allah'ı ve ayetlerini ifade eden söze de iman sözkonusu 

olabilmektedir. Nitekim Casiye suresi 6. ayet şöyledir: 

4..LJ ı -U.! ~ ~ <>49 J-:>.-14 ~ u. _,!ii 4..LJ ı <.::J41 .!ili 
uJl..o~ d..j41..; (İşte sana gerçek olarak anlattığımız bun

lar, Allah'ın varlığının delilleridir. Artık Allah'tan ve 

O'nun delillerinden sonra hangi söze inanırlar.) 

Yani sadece sözün ifade ettiği varlık ve varlıklara ve
ya sözün ifade ettiği anlamlara iman sözkonusu olmayıp 
aynı zamanda sözün bizatihi kendisine de iman sözkonu
su olabilmektedir. 

Murselat suresi 45-50 ayetler: 

. 0~"""-...::-" ~ı .)l;li '~ _, ı~ . ~A..!J .l.Lıy.. ~ _, 

. 0~-"' 'i 1~) rfl ~ Ul _, . ~A..JJ .l.Lıy.. J.>...J 

. 0.JL>~ o~ ~.ı.:.. <S4i . ~A....LI ..i..L.y.. J.>...., 

(Yalanlamış olaniann vay haline o gün! Ey inkarcılar! 
Yiyiniz, biraz zevklenin bakalım, doğrusu sizler suçlular
sıruz. Yalanlamış olaniann vay haline o gün! Onlara "Rü-
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kO edin" denildiğinde rükOa varamazlar. Yalanlam ış olan
Iann vay haline o gün! Bu Kur'an'dan başka hangi söze 
inanacaklar .) 

Ayetlerde denebilir ki tekzib etmek, ruku etmemekle 
eşanlamlı veya yakın anlamlıdır. İman etmemek de tek
zib etmekle eş veya yakın anlamlı olduğuna göre iman et
memekle ruku etmerneğin eş veya yakın anlamlı olduğu 
söylenebilir. Buradan da bunların zıddı olan iman etmek
le ruku etmenin eşanlamlı veya yakın anlamlı olduğu ne
ticesine varılabilir. Bu da bize iman ile arnelin bazen ay
nı bazen de yakın anlamlı olduğu yani iman ile amel ara
sında sıkı bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. 

Rum suresi 56. ayet: 

..,_ılı$~ ~ .lll 0~'11 _, r-LJI ı_y~l 0-!.111 JU .J 

~ ~ ,J ~~ r-Y- ı~ ~ı rY- ı)l <tU ı 

. u..,....Lü 'i 

(Kendilerine ilim verilenler "And olsun ki, siz Al
lah'ın kitabında yazılan dirilme gününe kadar kaldınız. İş
te bu dirilme günüdür, fakat sizler anlamıyordunuz" der
ler.) Ayette ilim ile iman eşanlamlı veya yakın an
lamlı olabilir. Bilmemekle de iman ile ilim zıt anlamlı 
olarak veriliyor. Dolayısıyla bilmemekle küfrün veya tek
zibin de eşanlamlı veya yakın anlamlı oldukları söylene
bilir. Nitekim Rum suresi 58. ve 59. ayetlerde 

_, Ji.o ~ 0-<> 0 1 _,il ı ı .l.A ~ cYJlill ll.ı...,......o .lll ~ 

••• tt~·- 'il ··ı ·ll ;;<. ''ı. 1.~.1 4Jlı -· .~ı L)~ ~ L) ~ ı.)-!.l.J <.>'.r=' - • ~ ı..>-'"' 

. ü~......hı -ı ı.>! .i.lt ..,.., ~ ı)..c .ıJJ 1 F d.! .ıs: 

(And olsun, bu Kur'an'da insanlar için her türlü örne
ği vermişizdir. Bununla beraber, eğer sen onlara bir belge 
getirmiŞ olsan, inkar edenler, "Siz ancak saçma şeyler or
taya atanlarsınız" derler.) küfür ile b ilmemek eşanlamlı 
veya yakın anlamlı olarak geçmektedir. O halde iman ile 
ilmin de eşanlarnlı veya yakın anlamlı olduklan söylene
bilir. Bir önceki ayette geçtiği gibi. 

Sad suresi 8. ayette 

<S _,sJ ()-o ı!W ~ rA J.ı ~ ()-o _,s J.ll <4k JJ:i ı ç. 

..,_ıl.i.e l_,Q_,~ W J.ı 

(" .. Ratırlatma aramızda ona mı indirilrneliydi?" de
diler. Hayır, bunlar hatırlatmarndan şüphededirler ve ~a
b ımı da henüz tadmamışlardır.) kafirlerin zikirden 
(Kur'an'dan) şüphe içinde olmaları onların inanmadıkları
m gösteriyor. O halde iman ile şek birbirine zıt olduğu gi
bi iman ile ilim arasında da bir ilgi ve irtibat vardır. 
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Hakka suresi 48-50 ayetler: 

. ·'.& <ı.·f.l.ıllil .··="-"ö<'..i..iJ~I 0*! ı-- u r- .J ~ ..;- .J 

(Doğrusu, Kur'an Allah'a saygılı olanlara bir hatırlat

madır. İçinizde onu yalanlayanlar bulunduğunu şüphesiz 
bilmekteyiz. Doğrusu, Kur'an inkarcılar için bir iç özlem
dir.) 

50. ayette Kur'an'ın kafırler için üzüntü 48. ayette de 
muttakiler için öğüt ve hatırlatma olduğundan bahsedil
mektedir. Ayetlerde ittika, küfrün zıt anlamlısı olarak ve
rilmektedir. İman da küfrün zıttı olduğuna göre buradan 
iman ile ittika'nın eşanlamlı veya yakın anlamlı terimler 
oldukları söylenebilir. 

Keza İnsan suresi 3. ayette 

JJ~ l.ol .s I~W. l.ol J.H-=11 bl.4..uı l;l 

(Biz insana doğru yolu gösterdik; buna ister şükreder, 
ister nankörlük eder.) küfür ile şükür birbirinin karşıtı ola
rak verilmiştir. İman da küfrün karşıtı olduğuna göre bu
radan iman ile şükrün eş veya yakın anlamlı terimler ol
dukları söylenebilir. 

Hakka suresi 40-42. ayetler: 

J:.U y:.W. Jfo. ~cA Lo .J . ~~ J..r-u..> J~ ~ı 

. w~.b Lo )l~ c)Al!:: Jfo. 'i J . ~Ji Lo 

(Kur' an şerefli bir elçinin getirdiği sözdür. O, şair sö
zü değildir; ne az inanıyorsunuz! Kahin sözü de değildir; 
ne az düşünüp anlıyorsunuz!) 41. ayette Kur'an'ın bir şair 
sözü olmadığı ve muhataplarının ne kadar az inanınala
nndan bahsedilirken 44. ayette de Kur'an'ın bir kahin sö
zü olmadığı ve muhataplaiuı ne kadar az tezekkür etme
sinden bahsedilmektedir. Az inanma veya inanmamakla 
az tezekkür veya tezekkür etmemek birbirinin zıttı oldu
ğuna göre buradan inanınakla tezekkür etmenin eşanlam
lı veya yakın anlamlı oldukları sonucuna gidebilir. 

Abese suresi 4. ayene (S~.ill uilli ~-4 _,1 (Ya

hut öğüt alacak da bu öğüt kendisine yarayacak.) tezekleü

rün fayda vermesi yani fıille olan bağlantısı sözkonusu

dur. Tezekkür de imanla eş veya yakın anlamlı olduğuna 
göre !Juradan imanın da fayda vermesinden yani fıille 

olan bağlantısından sözetmek mümkün görünmektedir. 

Şimdi de imanın zıttı olan küfürle ilgili olarak 
Kur'an'dan bazı örnekler vermeye çalışalım. Zira birşey 
hakkında hem doğrudan kendisi hakkmda hem de zıttı ve
ya ne olmadığı hakkında bilgi elde etmekle tam bir bilgi 
elde edilmiş olur. Yani küfrün ne olduğunu ve kafır olan-
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ların söz, fikir, düşünce ve arnellerinin ne olduğunu anla
makla imanı tam bir şekilde anlamış oluruz . 

Casiye suresi 9. ayette 

~ .!.WJI l.;JA lA.bJI 0ı~! ,;-, Lü41 0A ~ Ul J 

~~l..i.c. 

(İlkelerimizden bir şey öğrendiğinde onu alaya alır. 
İşte bunlara alçaltıcı bir azab vardır.) Allah'ın ayetleriyle 
alay etmek, küfrün bi.T·özelliği olarak verilmektedir. 

Keza Mutaffifin suresi 29-30. ayetlerde 

U-~ Lt.UI tY-.i.Jl <)-.6 t.,j~ I..JA .... ~I <Y-jJI 01 

• L.ı .. L~~ ~ l..;y l..il .J 

(Suçlular, şüphesiz inanmış olanlara gülerlerdi. Yan
larından geçtikleri zaman da göz kırparlardı.) müminlere 
gülmenin, kaş ve göz hareketleriyle alay etmenin müc
rimlerin yani kafır olanilinn bir özelliği olduğu bildiril
mektedir. Gülmek ve alay etmek küfrün bir özelliği ise bu 
hareketlerin imana zıt olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Mülk suresi 25. ayette ..ı.ı::.~l I.U ~ c.J~~~ J 

~.Jl.....o ~ c.:ıl (İnkarcılar, "Doğru sözlü iseniz, bu 

söz ne zamandır?" derler.) inanmayanların vadedileni 

uzak gördüklerinden bahsedilmektedir. Buradan inanan

ların vadedileni uiak görmedikleri hatta yakın gördükleri 

neticesine gidilebilir. Nitekim Bakara sur~si 4. ayette 

d4i 0A Jyl Lo .J <!4.11 Jyl ~ 0,ı...J.ı <Y-JJI ..J 
1 

(Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere de 
inanırlar. Ve bunlar gelecek hayatı_ kesinkes bilirler.) bu 

anlamı görmek m~mkündür. 

Se be suresi 3. ayette 

ı.sU J c).ı J,Q 4c.L...J 1 ~ G 'X l.;fi c)! jJ ı J~ .J 

· ;; j Jlii.... .ı..i..c. t.....J.k.ı -; ~~ _'le. . <ı.~w ır ..> • - • - r ~ 

.J .illJ 0-" ~~'i .J ı><=>..>'il ~ '1 .J ..::.ıL~' 

• ı.)!-!-o ~l:i5: ~ 'i ı fi.l 'i 

(İnkar edenler "Kıyamet bize gelmeyecektir." dediler. 

De ki: "Hayır, öyle değil; görüıuneyeni bilen Rabbime 

and olsun, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve 

yerde zerre kadar olanlar bile O'nun ilmi!ıin dışında değil

dir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz 

apaçık bir kitaptadır")kıyametin gelmeyeceği şeklinde 
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düşüncenin küfrün bir özelliği olduğu bildirilmektedir. 

Yine şura suresi 18. ayette 

ıy....ı <Y-..ill.., ~ uJUY- 'i <Y-_..ill ~ ~ 

<Y-..ill 0 1 'il ~ı 411 u~~ ·..s 4-ı-.o u~ 

.,~ J~ ~ ~wı ~w)-~ 

(Ona İnanmayanlar, acele olmasını isterler; inananlar 

ise korku ile titrerler ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi 

bilin ki, kıyamet hakkında tartışmalar derin bir sapıklık 
içindedirler.) inanmayanların kıyameti acele istediklerin
den, buna karşın inananların ondan korktuklarından ve 
onun gerçek olduğunu bildiklerinden bahsedilmektedir. 

Dolayısıyla inananların böyle kıyameti acele istemeleri 

sözkonusu olmadığı gibi onların kıyametle ilgili tutum ve 
davranışları sözkonusu edilmekte ve ilim ile iman arasın
daki yakın ilişki ortaya koyulmaktadır. 

Mearic suresi 6. ayette 1~ <U.JY- rf'' (Doğrusu, 
inkarcılar azabı uzak görüyorlar.) kafirlerin azabı uzak 

·gördükleri .ve devamındaki ayette de ~~ ol _ri J (Ama 

Biz onu yakın görmekteyiz.) Allah!ın azabı yakın gördü

ğü bildirilmektedir. Bu, inananların da azabı yakın gör
dükleri anlamına gelir. Nitekim Bakara suresi 4. ayette bu 

anlamı görmek mümkündür. 

dW ()-'> Jyl L. J .!411 Jyl 4-ı ~J! <)-!..ili .J 

ıJ_,l.ğ~c,ı r-A ö ~ 'il.ı J 

(Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere de 

inanırlar. Ve bunlar gelecek hayatı kesinkes bilirler.) Sa'd 

suresi 2. ayette Jt.Ll. J öj.c. ~ l..sfi <)-!.lll Jı 
(Anımsatan Kur'an'a and olsun, inkar edenler bir ululuk 

· ve ayrılık içindedirler.) kafirlerin izzet (şiddet, büyüklük) 

ve şikak (düşmanlık, ayrılık) içinde olduklarından bahse

diliyor. O halde inananlar böyle bir durum içinde değil

dirler. 
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Sebe suresi 21. ayette 

0-'>.Y- 0-'> ~ 'il ulbL... 0-'> ~ .u u~ L. ..s 

. ~ ~ ~ c).ı:. du..,~~ y. c)A-1> ;;~'i4 

(Oysa onun, onlar üzerinde bir nüfuzu yoktu; ama Biz 
ahirete inanan kimselerle, ondan şüphede olanlan işte 
böyle ortaya koyarız. Rabbin her şeyi gözleroektedir.) 

ahirete imanla şüphede olmanın birbirine zıt anlamlı ol
dukları bildirilmektedir. O halde iman ile ilmin eşanlarrılı 
veya yakın anlamlı terimler olduklan söylenebilir. 

Hakka suresi 33. ayette ~1 <tl14 6-'>~~ ).' 0~ .ul 

("Çünkü o, yüce Allah'a inanmazdı.") Allah'a inanmayan

dan 34. ayette de ~1 r-6.6 c).ı:. ~ 'i ..s 

("Yoksulun yiyeceği ile ilgilenmezdi.") o kimsenin miski

ni doyurmaya teşvik etmemesinden bahsedilmekte dola

yısıyla inanmamakla böyle bir fiil arasında bir ilgi ve irti

bat kurulroaktadır. Buradan inanınakla yukanda bahsedi

len fıilin zıttı olan fiil arasında bir ilginin olduğu yani 

imanla fıil arasında bir ilgi ve irtibatın olduğu gibi bir ne

ticeye gitmek mümkün görünmektedir. 
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Müslüman Türk dünyasının önemli bir bölümünü teşkil eden Türkistan, XX. yüzyılda, sosyal, siyasf, ekonomik ve 

kültürel yapısına ve geleneğine tamamen ters bir ideolojiye dayfl!lan Sovyet rejiminin hakimiyetine girmiştir. Bu rejim, 
çeşitli ırk ve kültürlere mensup vatandaşlarını ortak siyasi, sosyal ve kültürel değerler içinde eritıneye ve maddeci bir 
Sovyet insanı oluşturmaya çalışmıştır. 

Bu çerçevede, Sovyet devleti, İslam ve müslümanlara mücadele etmek için özel programlar ve politikalar geliştir
miş, dinf hayatı kısıtlayıcı yeni düzenlemeler yapmıştır. Buna karşılık, Türkistanlılar, yaklaşık yetmiş yıl süren dinsiz
leştinne, köksüzleştirme ve yabancılaştırma politikalarına aktif ve pasif direniş göstermişlerdir. Bu direnişin genelde 
insanlık, özelde müslüman Türk dünyası için önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyoruz. 

Bu kitap, 70 yıllık Sovyet iktidarı döneminde Türkistan'da uygulanan din siyasetini ve halkın buna karşı geliştir
diği tutumu gözler önüne sermektedir. 
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