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ÖZET 
Makalede, üçüncü asırdan itibaren te’lif edilmiş olan “Kitâbu’l-Îman” adını taşıyan 

çalışmalar incelenmiş, delil olarak kullandıkları hadisler tesbit edilmiş ve değerlendiril-
miştir. 

Tarihî süreçte itikadî gruplar tarafından îmanın farklı tarifleri yapılmıştır. İhtiva et-
tikleri unsurlar açısından bu tanımlar, müslümanların inançlarına ve amellerine tesir ic-
ra etmiştir. Özellikle îman-amel münasebeti konusuna önem verilmediği dönemlerde 
dînî hayatın zayıfladığı, gevşediği görülmüştür. Bu sebeple, günümüz insanının kolayına 
gelen amelsiz îman algısı dikkatle izlenmeli ve bu hatanın düzeltilmesi için gerekli ça-
lışmalar yapılmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Îman, Amel, Hayâ, Namaz, Buhârî.  
 

THE “KITAB AL-IMANS” WRITTEN WITHIN THE HISTORICAL PROCESS AND THEIR 
REFLECTIONS IN THE PRESENT TIME 

In this article, it has been studied the books which were written from the third 
century onwards and called “Kitab al-Iman” and the hadiths which were used as proofs 
have been clarified and evaluated. 

Within the historical process, al-Iman was defined in the different ways by the 
groups of belief. As far as their contents are concerned, these definitions have 
influenced on the beliefs and practices of Muslims. Especially, during the periods in 
which the belief-practice relation was not considered properly, it has been observed 
that the religious life got weakened and loosened. For that reason, the perception of 
belief without practice which is easy for the contemporary humanbeings should be 
monitored carefully and the necessary precautions should be taken in order to correct 
this mistake. 

Key Words: Belief, Practice, Modesty, Prayer, Bukhari 

 
Îmân’ın tarifi ve muhtevası konusunda farklı görüşlerin bulunduğu ve 

bu görüşlerin farklı sonuçlara ve hükümlere yol açtığı bilinmektedir. Îman, 
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her şeyin başı ve başlangıcı olduğu için dînî meseleler arasında ayrı bir öne-
me sahiptir. Bu sebeple, ilk asırlardan bu yana, îmanla ilgili bir çok eser te’lif 
edilmiştir. Genellikle “Kitâbu’l-Îmân” adını taşıyan bu eserlerden bir kısmı 
müstakil, bir kısmı da, kitapların bir bölümü olarak kaleme alınmıştır. Ancak 
ikinci gruptakilerin bazıları, hacim ve muhteva olarak müstakil eser kabul 
edilmeye lâyık durumdadır. 

Müstakil eserlerden en eski tarihlisi, Ebû Ubeyd Kâsım ibn Sellâm’a 
(224/838) aittir. İbn Ebî Şeybe (235/849), Muhammed ibn Yahyâ ibn Ömer 
el-Adenî (243/857), Muhammed ibn İshak ibn Mende (395/1004), ve 
Takıyyuddîn ibn Teymiye (728/1327) konu ile ilgili diğer müellifler olup ki-
tapları neşredilmiştir. 

Kütüb-i sitte içinde, Buhârî (256/869), Müslim (261/874), Tirmizî 
(279/892) ve Nesâî’nin (303/915) kitaplarında, “İmân” bölümleri bulunmak-
tadır. İbn Mâce’de (273/886) ise, “Mukaddime” bölümünün dokuzuncu babı 
olarak “Bâbun fi’l-Îman” yer almaktadır. 

Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’i literatürde önemli bir yere sahiptir. 
Îman konusu Buhârî’den yaklaşık yarım asır önce ulemânın gündemine hu-
susî eser te’lif edilecek seviyede girmiştir. Kendisinden önce îman konusun-
da müstakil eser te’lif eden Kâsım ibn Sellâm ve Hocası sayılan İbn Ebî 
Şeybe, kitaplarında ortaya koydukları îman tarifi, îman-amel alâkası ve ima-
nın artıp eksilmesi gibi meselelerde Buhârî’ye öncülük etmiş ilim adamları-
dır. Buhârî’ den sonra da konu, hadis kitaplarında yerini almıştır. 

Ebû Abdillah el-Halîmî el-Buhârî (403/1012) ve Beyhakî’nin 
(458/1065) eserleri olan “Şuabu’l-Îmân” lar ve Kâdî Ebû Ya’lâ’ya (458/1065) 
ait “Mesâilu’l-Îmân” isimli eser de îmanla ilgili müstakil te’lifler arasındadır.1 

Makalede hacmi arttırmamak için tarihi süreç dikkate alınarak sadece 
kitabu’l-îman adını taşıyan eserler ve bölümler tanıtılacak, özellikle farklı 
kanaatlerin izi sürülecek, ayrıca îman tanımlarının günümüzdeki yansımaları 
ele alınacaktır. İnanç konusunu önemsediği müşahede edilen günümüz 
müslümanlarının bir kısmı, îman-amel münasebetleri konusunda kafa karı-
şıklığı yaşamakta ve bu durum, dînî, ahlâkî, içtimâî bir çok probleme kaynak-
lık etmektedir. 

Çalışmada, müstakil eserlerin ve kitap içindeki bölümlerin ayrı ayrı ele 
alınması yöntemi de izlenebilirdi. Ancak tarihi serüveni, müelliflerin ve ki-
tapların birbirlerinden etkileşimlerini daha iyi gözlemleyebilmek için, en eski 

                                                            
1 Abdullah ibn Abdilhamîd el-Eserî, el-Vecîz fî Akîdeti’s-Selefi’s-Sâlih, 1. bs. Riyad, 1422/ 2001. 
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tarihli olandan başlamak suretiyle îmanla ilgili hadislerin toplandığı eserler 
karışık olarak tanıtım ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu konuda eser 
veren âlimlerin ilki Ebû Ubeyd’dir: 

I. Ebû Ubeyd Kâsım ibn Sellâm (224/838) 
Kâsım ibn Sellâm, Arap dili ve edebiyatı, fıkıh, hadis ve kıraat alimidir. 

157/773 senesinde Herat’da doğmuştur. Süfyan ibn Uyeyne, İsmail ibn 
Uleyye, Yezid ibn Harun, Yahya ibn Saîd el-Kattân, Abdurrahman ibn Mehdî 
ve Hammâd ibn Seleme gibi bir çok sika hadis imamından ilim tahsil etmiş-
tir. Ahmed ibn Hanbel, Dârimî, Buhârî, Tirmizî,  Ebû Bekir ibn Ebi’d-Dünya, 
Ali ibn Abdilaziz el-Beğavî ve Muhammed ibn Yahya el-Mervezî kendisinden 
hadis öğrenen talebeleri arasındadır. Muasırı olan birçok âlim ve sonraki 
dönemlerin ilim adamları Ebû Ubeyd’in değerini takdir etmiş ve hakkında 
medhedici sözler söylemişler, güvenilir bir hadis hocası olmasının yanında, 
birden fazla ilimdeki derinliği sebebiyle, O’nun ilmine olan ihtiyaçlarını açık-
ça ifade etmişlerdir. Hafız Zehebî şöyle diyor: “Ebû Ubeyd’in kitaplarını ince-
leyen herkes, onun yüksek ilmî seviyesini hemen anlar. O, hadisleri illetleriy-
le bilen bir hadis hafızı idi. Fıkıhta üstad, kıraatlar konusunda imamdı. Ayrıca 
Arap Dili ve Edebiyatı konusunda da zamanının otoritesi idi.”2 

Ebû Ubeyd’in hicrî üçüncü asrın başlarında söylediği şu söz, o güne 
ışık tutması açısından ve hadis ilimlerine verdiği değeri ifade etmesi bakı-
mından çok önemlidir: “Hz. Peygamber’in sünnetine tabi olmak, avucunda 
kor ateşi tutmak gibidir. Bana göre bugün, sünnete uymak, Allah yolunda 
savaşmaktan daha faziletlidir.” 3 

Ebû Ubeyd, birçok alanda eser te’lif etmiştir. Bazıları şunlardır: el-
Garîbu’l-Musannef, Garîbu’l-Hadis, Kitabu’l-Emsâl, en-Neseb, Kitabu’l-
Emval, en-Nâsih ve’l-Mensûh, Fedâilu’l-Kur’ân, el-Hutab ve’l-Mevâız, ve 
Kitâbu’l-Îmân.4  

Ebû Ubeyd, bir müddet Bağdat’ta kalmış, 18 yıl Tarsus kadılığı görevi-
ni yürütmüştür. 219 yılında hacca gitmiş, rüyasında Hz. Peygamber’i gördü-
ğü için geri dönmekten vazgeçmiş ve 224/838 de Mekke’de vefat etmiştir.5 

                                                            
2 Ebû Ubeyd Kâsım ibn Sellâm, Kitâbu’l-Îmân, thk. Muhammed Nâsıruddin el-Elbânî, Dimaşk, 1385/1965, 

Muhakkıkın mukaddimesi, 50. 
3 Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, Muhakkıkın mukaddimesi, 49. 
4 Hayatı ve eserleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Tüccar, Zülfikâr, “Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm”, DİA, 

X, 244. 
5 Ayrıca bkz. Ebû Ubeyd, Kitâbu’l-Îmân, Muhakkıkın mukaddimesi, 50. 



Mahmut Yeşil 
 

 

10 

Kitâbu’l-Îmân ve Meâlimihi ve Sünenihi ve İstikmâlihi ve 
Deracâtih: 

İnanç sistemini izah eden ilk eser kabul edilen kitap, Muhammed 
Nâsıruddin el-Elbânî’nin tahkikiyle, Dimaşk’te 1385/1965’te neşredilmiştir. 
Muhakkık, bu kitapla birlikte üç risaleyi daha neşretmiştir. Kitâbu’l-Îmân 
Beyrut’da 1385/1983 yılında müstakil olarak da basılmıştır.6 

Ebû Ubeyd elli sayfa olarak neşredilen eserinde konuyu sekiz ana baş-
lık altında ele almıştır. Besmele ve Allah’a tevekkül cümlesinin ardından 
sema kaydını ve kısa mukaddime sayılabilecek birkaç cümleyi zikretmekte-
dir. Burada kendisine îman, îmanın kemale ermesi, artması eksilmesi konu-
sunda ümmetin farklı kanaatleri, ehl-i sünnetin ve diğer görüş sahiplerinin 
delilleri konularında soru soran birisine cevap olarak eserini kaleme aldığını, 
bu güne kadar konuşulup yazılan ve kendisine ulaşan bilgileri şerhederek bu 
risaleyi yazdığını belirtmektedir.  

Kitabı neşreden Elbânî, eser üzerinde yaptığı çalışmaları anlatırken 
başlıklar hakkında bilgi vermemektedir. Dolayısıyla bu bölüm başlıklarının 
müellif tarafından verilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ancak birinci başlık kısa 
mukaddimeden sonraya daha uygun düşmektedir. Nitekim kitabın başına 
koyulan yazmanın ilk sayfasında bu durum görülmektedir. 

Birinci bölümde müellif ilim ehlinin îman konusunda iki gruba ayrıldı-
ğını ifade ederek söze başlamaktadır. Birinci gruba göre îman, Allah Teâlâ’ya 
samîmî bir kalble inanmak, dil ile şehadet etmek ve inandıklarını uygula-
maktır. Diğer gruba göre ise îman, kalb ve dil iledir. Ameller/uygulama birr 
ve takvâdır ve îmandan değildir. Müellife göre, Kitap ve Sünnet delilleri, 
îmanı, niyyet, söz ve amel olarak tanımlayan birinci grubun kanaatini tasdik 
etmekte/desteklemektedir. Ebû Ubeyd, bir çok Âyet ve Hadisi zikretmekte, 
îzahlar yapmakta, yanlış anlamalara işaret etmektedir. Sonunda, îmanın 
niyet söz ve amelin tamamı olduğunu bir kere daha vurgulamakta, îmanın 
farklı dereceleri bulunduğunu, tâat ve takva arttıkça imanın da artacağını 
söyleyerek bahsi kapatmaktadır. 

İlk eser olması münasebetiyle sonrakilerle mukayese imkânını kolay-
laştıracağı için kitabın bölüm başlıklarını zikretmek uygun olacaktır: 

1. Îmanın tarifi, kemale erdirilmesi/ermesi ve dereceleri.7 
2. Îmanda istisna.8 

                                                            
6 Bkz. Tüccar, 245. 
7 Ebû Ubeyd, 53. 
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3. Îmanda artma ve eksilme.9 
4. Îmanın amel olmaksızın sadece söz ile isimlendirilmesi.10 
5. Amel olmasa da îmanı kalb ile bilmek/marifet olarak tarif edenler.11  
6. Îmanı amelsiz söz kabul edenlere karşı âlimlerin tavırları ve ayıpla-

maları.12 
7. Günah işlemekle îmandan çıkılır mı?13 
8. Büyük günahlara ilave edilecek diğer günahlar.14 

2. Ebû Bekr Abdullah ibn Muhammed İbn Ebî Şeybe el-Absî 
(235/849): 

159/776 da Kûfe’de doğdu. 14 yaşında iken Kâdî Şerik ibn 
Abdillah’tan hadis eğitimine başladı. Süfyan ibn Uyeyne, Abdullah ibnu’l-
Mübarek, Abdurrahman ibn Mehdî, Yahya ibn Said el-Kattan gibi muhaddis-
lerden hadis okudu. Ahmed ibn Hanbel ve oğlu Abdullah, Buhârî, Müslim, 
Ebû Dâvud ve İbn Mâce kendisinden hadis rivâyet eden talebeleri arasında-
dır. Babası, dedesi, kardeşleri Osman ve Kasım, oğlu İbrahim ve yeğeni Mu-
hammed ibn Osman da tanınmış birer muhaddistir. 

İbn Ebî Şeybe, mu’tezile ve cehmiyeye ait görüşleri reddetmek ama-
cıyla Bağdat’taki Rusâfe mescidinde 30.000 i aşan kalabalık cemaate hadis 
dersi vermiştir. Ebû Hanife’nin mezhep ve metoduna muhaliftir. Bu muhale-
fetini el-Musannef isimli eserinin sonunda ifade etmiştir. Kâsım ibn 
Kutluboğa (879/1474) ve Zâhid el-Kevserî (1372/1952) konuyla ilgili reddiye 
çalışması yapmışlardır.  

Eserleri: el-Musannef fi’l-Ehâdîs ve’l-Âsâr: Müellifin, hadislerle, saha-
be sözleri ve tâbiûn fetvalarını topladığı ve konularına göre tertip ettiği en 
hacimli eseridir. Önceki neşirlerine ilaveten günümüzde Muhammed 
Avvâme’nin tahkik ve ta’likıyla 2006 yılında 26 cilt halinde basılmıştır. Türk-
çeye tercüme edilmektedir.15 Musannef üzerine, Nihat Yatkın “Ebû Bekir ibn 

                                                                                                                                            
8 Ebû Ubeyd, 67. 
9 Ebû Ubeyd, 72. 
10 Ebû Ubeyd, 75. 
11 Ebû Ubeyd, 9. 
12 Ebû Ubeyd, 81. 
13 Ebû Ubeyd, 84. 
14 Ebû Ubeyd, 99. 
15 Ocak Yayıncılık, Editör, Yusuf Özbek, 1. cilt, İstanbul, 2009. 
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Ebî Şeybe ve Kitâbu’l-Musannef’” adlı bir doktora çalışması yapmıştır.16 
Kitabu’l-Îmân, Kitabu’l-Edep ve Kitabu’t-Târih diğer eserleridir.17 

Kitâbu’l-Îmân: 
Îman ve İslâm’a dair 139 hadisi ihtiva eden eser, Elbânî’nin tahkîkiyla 

1385/1965’te bir mecmua içinde, 1983’te de Kuveyt’te müstakil olarak ba-
sılmıştır.18 Müellife ait Musannef’teki Kitabu’l-Îmân bölümüne benzemekte-
dir. Elbânî, Musannef’teki bölüm ile bu kitap arasında tertip ve ufak tefek 
değişiklikler bulunduğunu söylemektedir.19 Yatkın, “Bizim tesbitimize göre 
bunlar, bir iki yerde nüsha farklılıklarından kaynaklanmış olması muhtemel 
lafız farklılıkları, bazı hadislerin senedlerinde râvî ziyadesi ve noksanlığı ile, 
Musannef’teki hadislerin sayısının 140 olmasına karşın, Kitâbu’l-Îman’da bu 
sayının 139 olması gibi basit farklılıklardan ibarettir” demektedir.20 

Kitabu’l-Îmân’da 50 civarında merfû hadis bulunmakta, kalan kısmı 
mevkûf haberler oluşturmaktadır. Eserin başında, müellifin senedi yer al-
makta arkasında “Îman konusunda zikredilen hadislerin toplandığı bab” 
adıyla bir başlık bulunmaktadır. Başka bab başlığı yoktur. Birinci hadis, Muaz 
ibn Cebel’in Peygamberimizden cennete götüren amelleri sorduğu hadis-
tir.21 Namazı terk edenlerle ilgili haberler, îmanın şubeleri, bazı davranışları 
yapanların inanç açısından durumları ile ilgili hadisler zikredilmektedir. Kitap 
şu hatime cümlesi ile sona ermektedir: “Ebû Bekir der ki: Bize göre îman söz 
ve ameldir. Artar ve eksilir.” 22 

3. Muhammed ibn Yahya ibn Ömer el-Adenî (243/857) 
Aden, Yemen’in başşehri ve târihî limanıdır.23 Nisbetinden Yemenli 

olduğu anlaşılan Muhammed ibn Yahya, Mekke-i Mükerreme’ye yerleşmiş 
ve orada ikamet etmiştir.  Künyesi, Ebû Abdillahtır. Zehebî (748/1347), 
Tezkiratü’l-Huffâz’da şu bilgileri vermektedir: “el-Adenî, Muhaddislerin de-

                                                            
16 2008 de Erzurum’da tamamlanan bu çalışma, Musannef tercümesinin birinci cildinin başında neşre-

dilmiştir. 
17 Yardım, Ali, “İbn Ebû Şeybe”, DİA, XIX, 442. 
18 İbn Ebî Şeybe Ebû Bekr Abdullah ibn Muhammed el-Absî, Kitabu’l-Îmân, thk. thr. tlk. Muhammed 

Nâsıruddîn el-Elbânî, Dimaşk, 1385/1965.  
19 Elbânî, Muhammed Nâsıruddîn, Kitâbu’l-Îman, Muhakkikin Mukaddimesi.  
20 Yatkın, Nihat, Ebû Bekir ibn Ebî Şeybe ve Kitâbu’l-Musannef’, Musannef Tercümesi, I, 80. 
21 İbn Ebî Şeybe, 2. 
22 İbn Ebî Şeybe, 46. 
23 Bkz. Bilge, Mustafa L. “Aden”, DİA, I, 367. 
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receleri arasında önemli bir yeri olan “Hâfız” unvanı ile anılmaktadır. 
Müsned türü bir eser te’lif etmiş olması sebebiyle de “Musnid” olarak ta-
nınmaktadır. Fudayl ibn ‘Iyâz,  Süfyan ibn Uyeyne, ed-Derâverdî, Mu’temir 
ve o devrin diğer muhaddislerinden hadis okumuştur. Bir asır yaşamış, za-
manında Harem şeyhliği görevini yürütmüştür. Salih ve abid bir kişi olan 
Adenî, kabeyi tavaftan hiç usanmazdı. Altmış sene hiç oturmadan tavaf etti-
ği, yetmiş yedi kere haccettiği rivayet edilir. Ebû Hatim şöyle der: “Muham-
med ibn Yahyâ “sadûk” “sâlih” bir râvîdir. Ancak gafleti vardır. Yanında 
Süfyan’dan rivayet ettiği uydurma bir haber gördüm. Müslim, Tirmizî ve 
Beyhakî, Mufaddal el-Cündî, Ali ibn Abdilhamîd el-Ğadâirî ve pek çok kişi 
ondan hadis rivayet etmiştir. Hicrî 243 senesi sonunda Mekke’de vefat et-
miştir.”24 

el-Adenî, Kitâbu’l-Îmân’dan başka, yazması zamanımıza ulaşamamış 
bir “Müsned” te’lif etmiştir.25  

Kitâbu’l-Îmân: 
Eserde 48 babda 79 hadis mevcuttur. İncelediğimiz mukaddimesi ol-

mayan nüshada26 hadisler numaralanmıştır. Birinci bab,“İslâmın rükünlerin-
den her biri hakkında kıtal” başlığın taşımakta, Hz. Ebû Bekr’in Halid ibn 
Velid’e yazdığı İslâmın beş şartında birini terk eden kimselerle savaşmasını 
emreden mektubu zikretmektedir. İkinci bab “Namaz Îmandandır” başlığını 
taşımakta ve iki hadis nakledilmektedir.27 Son hadis Peygamber efendimizin 
şu sözüdür: “Îman, haksızlığın, tuzağa düşürerek birisini öldürmek gibi kötü 
davranışların bağıdır. Hiçbir mü’min asla bunları yapmaz.”28  

4. Muhammed ibn Abdillah el-Buhârî (256/870) 
194/809’te Buhara’da doğdu. Buhârî çocukken vefat eden babası İs-

mail, Malik ibn Enes ve Abdullah ibn Mübarek’den hadis öğrenmiş bir ilim 
mensubu idi. On yaşında Buharalı muhaddislerden hadis tahsiline başladı. 
16 yaşında annesi ile birlikte hacca gitti. Mekke’de kalarak Humeydî ve 
Hallâd’dan hadis okudu. Sonra Bağdat, Basra, Belh Dimaşk, Humus, Kûfe, 

                                                            
24 Zehebî, Şemsüddîn, Tezkiratu’l-Huffâz, I-IV, Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, Mekke, 1373/1953,  II, 501. 
25 Kettânî, Muhammed ibn Ca’fer, er-Risâletu’l-Mustatrafe,  trc. Yusuf Özbek, Hadis Literatürü, İstanbul, 

1994, 96.  
26 el-Adenî,, el-Îmân, el-Mektebetü’ş-Şâmile-II. 
27 el-Adenî, 5-6. 
28 El-Adenî, 135. 
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Mısır ve Nişabur’a giderek o beldelerdeki muhaddislerden hadis öğrendi. 
Kendilerinden hadis yazdığı hocalarının sayısının 1080 olduğunu söylemiştir. 
Uzun seyahatler sonucu derlediği hadislerle geniş bir kütüphane oluştur-
muş, çok sağlam bir hafızaya sahip olan Buhârî ayrıca bu haberleri hafızasına 
da nakşetmiştir. Müslim, Tirmizî, Ebû Hatim, Ebû Zur’a er-Râzî, İbn Huzeyme 
ve el-Câmiu’s-Sahih’in râvilerinden olan Firebrî (320/932) meşhur talebele-
rindendir. 

Buhârî, Nişabur’da bulunduğu sırada o bölgenin tanınmış muhaddisi 
Muhammed ibn Yahya ez-Zühlî ile problem yaşamış, dedikodu ve kıskançlığa 
dayanan bu huzursuzluk sebebiyle burayı terk ederek Merv’e geçmiş sonra 
Buhara’ya intikal etmiştir. Devlet adamlarından uzak duran, onların sarayla-
rına gitmeyi ilmi küçük düşüren bir davranış olarak kabul eden Buhârî, Buha-
ra valisinin bir isteğini reddedince doğduğu yerden ayrılmak zorunda kalmış, 
Semerkand’a giderken akrabalarını ziyaret için uğradığı Hartenk kasabasında 
256 senesi Ramazan bayramı gecesinde vefat etmiş ve oraya defnedilmiş-
tir.29 

Orta boylu ve zayıf bir yapıya sahip olan Buhârî, kanaatkâr, cömert, 
musamahakâr, mu’tedil, insaflı, ahlâk-ı hamîde sahibi bir âlimdi. 

Eserleri: 1. el-Câmiu’s-Sahih, 2. et-Tarihu’l-Kebîr,  3. et-Tarihu’l Evsat 
4. et-Tarihu’s-Sağîr, 5. Kitabu’d-Duafâi’s-Sağîr 6. Kitabu’l-Kunâ. 7. et-Tevârih 
ve’l-Ensab. 8. el-Edebu’l-Mufred. 9. Halku Ef’âli’l-‘Ibâd, 10. Raf’u’l-Yedeyn 
fi’s-Salât. 11. el-Kırâatu Halfe’l-İmam. 

el-Câmiu’s-Sahih, sadece sahih hadisleri toplamak üzere te’lif edilen 
ilk eserdir.30 Buhârî, on altı senede bitirdiği bu eserini, 600 bin hadisten se-
çerek meydana getirmiştir. Üzerine pek çok çalışmanın yapıldığı eser31, Fran-
sızca, İngilizce ve Almanca olarak da neşredilmiştir.32  

Kitâbu’l-Îmân: 
Büyük bir muhaddis olmasının yanında, Hadislerden hüküm istinbat 

etme konusunda çok güçlü bir âlim olan Buhârî’nin, meşhur eseri el-
Câmiu’s-Sahîh’in başına yerleştirdiği Kitabu’l-Îman Bölümü, îmanın tanımı 
ve unsurları, îman-amel münasebeti ve îman-günah ilişkilerini inceleyen 

                                                            
29 A’zamî, M.Mustafa “Buhârî”, DİA, VI, 368. 
30 Buharî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail, el-Câmiu's-sahîh, I-VIII, 2. bs. tsh. Mehmed Zihni Efendi, 
İstanbul, 1992. 

31 Bkz. Sandıkçı, Kemal,  Sahîh-i Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar, Ankara, 1991. 
32 Kandemir, M.Yaşar, “Buhârî”, DİA, VII, 114.  
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müstakil ve önemli bir eser mesabesindedir. Buhârî, bu bölümde, 43 babta, 
58 hadis nakletmektedir. Fıkıh ilminde önemli bir yere sahib olan Buhârî, 
eserleriyle ve çalışmalarıyla, ehl-i sünnet mezhebinin oluşumuna katkıda 
bulunan ilk âlimlerden biridir.  

Buhârî’ye göre îman, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve dinin esası olan rü-
künleri îfa etmektir. Ameli îmandan bir cüz/parça kabul eden Buhârî, inanç 
değerlerinin mutlaka hayata yansımasının gerekliliği üzerinde önemle dur-
muştur. Bu gerekliliği, îmânın eksiksiz/tam olması ve kemale erip olgunlaş-
ması için vazgeçilmez bir şart olarak kabul etmiştir. Ancak Buhârî, imanın 
gerektirdiği davranışları uygulama konusundaki noksanlıkları Haricîler ve 
Mu’tezile gibi küfür sebebi saymamış, mu’tedil bir yol izlemiştir. Onun, îma-
nın artıp eksileceğini kabul etmesine karşılık büyük günah işleyeni tekfir 
etmemesi, ameli îmanın aslından değil kemalinden bir cüz saymasına bağ-
lanmalıdır. Îman konusunu işlerken amel üzerinde ısrarla durması da 
Mürcie, Cehmiye ve Kerrâmiye akımlarını reddetmeye yöneliktir. Çünkü 
îman Mürcie’nin iddia ettiği gibi sadece kalbin tasdikinden, Cehmiye’nin öne 
sürdüğü gibi kalpte meydana gelen bilgiden, Kerramiye’nin zannettiği gibi 
dil ile ifade etmekten ibaret değildir.33 

5. Müslim ibn el-Haccâc (261/874) 
206/821 de Nişabur’da doğdu. Bir eğitimci olan babasından ve çevre-

deki diğer hocalardan istifade eden Müslim 12 yaşında hadis tahsiline baş-
lamış, iki yıl sonra hac için Hicaz’a gitmiş, İsmail ibn Ebî Üveys ve Said ibn 
Mansur gibi âlimlerden istifade etmiştir. 23 yaşında iken hadis tahsili için 
seyahate çıkmış, Basra, Belh, Bağdat, Kûfe ve Mısır’a giderek oradaki mu-
haddislerden hadis rivâyet etmiştir. Rey’de Ebû Zur’a er-Râzî ile hadis müza-
kere etmiş, rivâyette bulunmuştur. Buhârî de hocaları arasındadır. On beş 
yılda tamamladığı el-Câmiu’s-Sahîh’te sadece 220 hocasından gelen rivâyet-
lere yer vermiştir. Tirmizî, İbn Huzeyme, İbn Ebî Hâtim önde gelen talebele-
rindendir. 

Elbise veya kumaş ticareti yaptığı için “Bezzâz” diye anılan ve dükka-
nında talebelerine hadis rivayet eden Müslim, yardım etmeyi seven servet 
sahibi bir muhaddis, râvîler hakkındaki tenkit ve değerlendirmelerine güve-
nilen cerh ve tadil âlimlerinden sika bir hadis hafızı idi. 261/875’te 
Nişabur’da vefat etmiştir. 

                                                            
33 Yavuz, Yusuf  Şevki, “Buhârî, Akaide Dair Görüşleri”, DİA, VI, 373-4. 
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En Meşhur eseri el-Câmiu’s-Sahîh’tir. Tekrarsız 4000 civarında hadis 
vardır. Eserin en önemli özelliği, bir hadisin, farklı senetlerle yapılmış bütün 
rivâyetlerini bir araya getirmiş olmasıdır. Eser üzerinde pek çok çalışma ya-
pılmış ve birçok neşri gerçekleştirilmiştir. Kitabu’t-Temyîz, et-Tabakât, 
Kitabu’l-Kunâ ve’l-Esma, el-Musnedu’l-Kebir ale’r-Rical, müellifin önemli 
eserlerinden bazılarıdır.34 

Kitâbu’l-Îmân: 
Buhârî’den farklı olarak Müslim’in el-Câmiu’s-Sahîh’inin başında altı 

babdan oluşan 33 sayfalık usûle dair bir mukaddime mevcuttur. Mukaddi-
menin hemen ardından Müslim de Buhârî gibi kitabının ilk bölümünü îman 
konusuna tahsis etmiş, Ahmed Muhammed Şâkir neşrinde 167 sayfa olan 
bu bölümde 36 babda 380 hadis nakletmiştir. Birinci hadis îman, islâm ve 
ihsandan bahseden Cibrîl hadisidir. Son babda ise, Allah Teâlâ’nın cennete 
gideceklerin sayısını artırdığını müjdelediği haber nakledilmektedir.35 

6. İbn Mâce, Muhammed ibn Yezîd el-Kazvînî (273/887) 
Künyesi Ebû Abdillah’tır. 209/824 senesinde doğmuştur. Onbeş yirmi 

yaşlarında Kazvin’de hadis öğrenmeye başlamış, Irak, Bağdat, Basra, Kûfe, 
Mekke, Şam, Mısır ve Rey’e giderek hadis tahsil etmiştir. Sika bir râvî, hafı-
zası güçlü bir muhaddis olan İbn Mâce, 273/886 yılı Ramazan ayında vefat 
etmiştir.36 

En meşhur eseri “es-Sünen”dir. Eser, Delhi, Kahire, Riyad ve İstan-
bul’da basılmıştır. 4341 hadis ihtiva etmekte olup, bin kadarı zayıf kabul 
edilmektedir.37 

İbn Mâce’nin Sünen’inde Mukaddime bölümünün dokuzuncu babı 
“Bâbun fi’l-Îmân”dır. Bu babda 57-75 numaralar arasında 19 hadis mevcut-
tur. 

7. Muhammed ibn ‘Îsâ ibn Sevra et-Tirmizî (279/892) 
209/824 senesinde Türkistan bölgesinde Buhara’ya bağlı Tirmiz kasa-

basında doğmuştur. Tirmizî hadis ilimlerinin gelişme çağında yaşadığı için 

                                                            
34 Kandemir, M. Yaşar, “Müslim b. Haccâc”, DİA, XXXII, 93. 
35 Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, thk ve tlk. Muhammed Fuad Abdulbâkî, I-III, İstanbul, 1992, I, 36-202. 
36 İbn Mâce, Sünen, thk. tsh. ve tlk. Muhammed Fuad Abdulbâkî, I-II, İstanbul, 1992, Muhakkıkkın mu-

kaddimesi, 12. 
37 Kandemir, M. Yaşar, “İbn Mâce”, DİA, XX, 161. 
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pek çok sayıda muhaddise ulaşmıştır. Muhammed ibn Beşşâr, Ebû Saîd el-
Eşecc, Nasr ibn Ali el-Cehdamî, Ali ibn Hucr, Kuteybe ibn Saîd, İsmail ibn 
Musa el-Fezârî hadis aldığı hocalarından bazılarıdır.  

Buhârî’nin talebesidir. Ondan hadis öğrenmiş, sorular sormuş, istifade 
etmiştir. Horasan, Irak ve Hicaz’ı dolaşmış, ilim mensuplarından hadis din-
lemiştir. Bağdat’a gitmemiştir. Bu sebeple Ahmed ibn Hanbel’le de görüşe-
memiştir. Talebeleri arasında en önemli isim, kendisinden Câmi’i rivayet 
eden Ebu’l-Abbâs el-Mahbûbî’dir. 

Tirmizî’nin en önemli eseri sünen adıyla anılan el-Câmi’dir. el-‘Ilel, et-
Tarih ve ez-Zühd diğer eserleridir.38 

Kitâbu’l-Îmân: 
Tirmizî’nin Sünen’inin 38. bölümü Kitâbu’l-Îmân’dır.39 Bu bölümde 18 

babda 30 hadis bulunmaktadır. Birinci hadis, “Ben insanlarla Allah’dan baş-
ka ilâh yoktur deyinceye kadar savaşmakla emr olundum” hadisidir.40 Son 
hadis ise, Ebû Zerr’in rivayet ettiği şu hadistir: Peygamberimiz sa. şöyle bu-
yurmuştur: “Bana Cebrail geldi ve şu haberi vererek müjdeledi: Kim Allah’a 
şirk koşmadan ölürse cennete girecektir. Ben sordum. Zina yapsa hırsızlık 
yapsa da mı? Cebrail bu soruya, evet diye cevap verdi.” 41  

8. Ahmed ibn Şuayb ibn Ali en-Nesâî (303/915) 
215/830 de Horasan bölgesindeki Nesâ’da doğdu. Küçük yaşta 

Kur’an’ı hıfzeden Nesâî on beş yaşında hadis öğrenimine başladı. 230 yılında 
Belh yakınlarındaki Bağlan köyüne giderek Kuteybe ibn Saîd’den hadis oku-
du. İshak ibn Râhûye, Ahmed ibn Hanbel, Fellâs, Ebû Zur’a er-Râzî, Bezzâr, 
Ebû Ya’lâ el-Mevsılî hocalarından bazılarıdır. Hadis tahsili için Horasan, Hi-
caz, Mısır, Irak, el-Cezîre ve Suriye’deki ilim merkezlerine seyahat etmiş, 
Mısır’a yerleşmiştir. Oğlu Abdulkerim ile Kasım ibn Sabit, Tahâvî, Ukaylî, İbn 
Hıbbân, Taberânî ve İbnü’s-Sünnî kendisinden hadis rivayet eden talebeleri-
dir. 

                                                            
38 Tirmizî, Sünen, thk ve şerh. Ahmed Muhammed Şâkir, I-V, İstanbul, 1992, Muhakkıkın mukaddimesi, 

93-106. 
39 Tirmizî, Sünen, V, 3-27. 
40 Tirmizî, Îman, 1. 
41 Tirmizî, Îman, 18. 
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Nesâî, hadis yanında kıraat ilimleri ile de meşgul olmuştur. Hadis rivâ-
yetinde çok titiz davranır, senedinde zayıf kabul ettiği râvî bulunan hadisi 
rivâyet etmezdi. Nesâî’nin râvîler hakkındaki şartlarının Buhârî ve Müslim’in 
şartlarından daha ağır olduğu söylenmiştir. Farklı rivâyetler olmakla birlikte 
Nesâî, 302 senesinde Mısır’dan ayrılmış, 303 yılı başında Remle’de vefat 
etmiş, Kudüs’e defnedilmiştir. 

En önemli eseri es-Sunen’dir. es-Sunenul-Kubrâ, Amelu’l-Yevm ve’l-
Leyle, ed-Duafâ’ ve’l-Metrûkîn, Kitabu’t-Tefsîr, Fedâilu’l-Kur’ân, Hasâisu 
Emîri’l-Mu’minîn Ali ibn Ebî Tâlib ve Kitabu’l-Cumua eserlerinden bazılarıdır. 
el-Muctebâ diye de anılan, 5758 hadis ihtiva eden es-Sunen, sünenler ara-
sında muhtevasında en az zayıf hadis bulunan eser kabul edilmektedir.42  

Sünen’in birden fazla neşri yapılmıştır. Çağrı Yayınlarının Dâr-ı Sahnûn 
ile müştereken yaptığı neşir iki mücelled halinde sekiz cilttir.  Suyûtî’nin 
şerhi ve Sindî’nin haşiyesi ile birlikte basılmıştır.43 

 

Kitâbu’l-Îmân ve Şerâiih:  
Sünen-i Nesâî’nin 47. kitabıdır.44 33 babda 55 hadis nakledilmiştir. Bi-

rinci hadis, Ebû Hureyre hadisidir. “Amellerin en faziletlisi hangisi, diye soru-
lunca Allah Rasûlu sa. şöyle cevap vermiştir: Allah’a ve Rasûlü’ne îmandır.”45 
Son hadis ise, Enes ibn Mâlik’in rivâyet ettiği şu hadistir: “Hiç biriniz, kendisi 
için sevdiği şeyleri kardeşi için de sevmedikçe îman etmiş olmaz.”46 

9. Muhammed ibn İshak ibn Yahya ibn Mende (395/1004) 
İbn Mende 310/922 de Isbahan/Isfahan’da doğdu ve orada büyüdü. 

Babası, Muhaddis İshak ibn Muhammed ibn Yahya ibn Mende’dir. Küçük 
yaşta babası eğitimine itina göstermiş, sünnet-i mutahhare sevgisini kalbi-
ne/ruhuna yerleştirmiştir. 7-8 yaşında iken Kur’an eğitimi ile başladığı tahsil 
hayatı hadis öğrenerek devam etmiştir. Önce, muhaddis olan babası İshak, 
babasının amcası Abdurrahman ibn Yahya gibi Isfahan âlimlerinden ders 
almış, sonra Nisabur, Irak, Medine, Beytülmakdis, Serahs, Merv ve Trablus 
gibi ilim merkezlerine giderek oradaki hocalardan ders okumuştur. Hadis 

                                                            
42 Kandemir, M. Yaşar, “Nesâî”, DİA, XXXII, 563. 
43 Nesâî, Ahmed ibn Şuayb ibn Ali, es-Sünen, 2. bs. I-VIII, İstanbul, 1992. 
44 Nesâî, Sünen, VIII, 93-126. 
45 Nesâî, Îmân, 1. 
46 Nesâî, Îmân, 33. 
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ilimleri, tefsir, tarih ve akaid alanlarında uzmanlaşmıştır. O üstün bir kabili-
yete sahip güçlü bir hadis hafızı idi.47 

İbn Mende, 45 seneye ulaşan ilim yolculuklarından sonra vatanı Isfa-
han’a dönmüş, bir Cuma gecesi vefat etmiş, ertesi günü Cuma namazından 
sonra oğlu Ebu’l-Kasım’ın kıldırdığı namazdan sonra defnedilmiştir.48 

Hadis aldığı şeyhlerinin sayısı 1700’e ulaşmıştır. En meşhur hocaları, 
İbnu’l-A’râbî (340/951 ), Ebu’l-Abbas Muhammed ibn Ya’kûb (346/957 ), 
Hayseme ibn Süleyman et-Trablusî (343/954 )ve Heysem ibn Küleyb 
(325/936) dir. Oğlu Ebu’l-Kasım Abdurrahman ibn Muhammed, Kitabu’l-
Îman’ın râvîsi olan diğer oğlu Ebû Amr Abdulvehhâb ibnu’l-Hâfız, Ahmed 
ibnu’l-Fadl el-Bâtırkânî ve Temmâm ibn Muhammed er-Râzî önemli talebe-
lerindendir.49 

İbn Mende, Hadis, rical, tarih, tefsir ve akaid bilim dallarında eserler 
te’lif etmiştir. Ancak kitaplarının bir kısmı kayıptır. Bazıları yazma haldedir. 
Bazı eserleri şunlardır: Ma’rifetu’s-Sahâbe, Fethu’l-Bâb fi’l-Kunâ ve’l-Elkâb, 
Kitabu’Tevhîd, er-Red ale’l-Cehmiyye, Kitabu’l-Îman.50 

Kitâbu’l-Îmân: 
Eserin, müellifin oğlu Ebû Amr Abdulvehhâb ibnu’l-Hâfız ve talebesi 

Ahmed ibnu’l-Fadl el-Bâtırkânî tarafından rivayet edilen nüshası neşredil-
miştir. Ali Muhammed ibn Nâsır kitap üzerinde bir doktora çalışması yapmış, 
metni tahkîk etmiş, hadisleri tahriç etmiş, dipnotlar ilave etmiş, ayrıca hazır-
ladığı farklı fihristlerle kitaptan istifadeyi kolaylaştırmıştır.  

İbn Mende, eserde 109 başlıkta 1089 hadisi senetli olarak zikretmiş-
tir. Bu haberlerde, îmanın mahiyeti, kısımları, îmanla islâm arasındaki ilgi, 
oruç, zekat, hac cihad, Allah ve Peygamber sevgisinin îmanla ilgisi, îmanın 
artıp eksilmesi gibi konular yer almaktadır. Besmele, hamdele ve salvele 
cümlelerinden sonra birinci baba geçilmektedir. Ayrıca bir mukaddime mev-
cut değildir. Birinci babın adı “Allah Azze ve Celle’nin kullarına inanmalarını 
emrettiği îmana delalet eden ve ashab-ı kirama dinlerini öğretmek için Ceb-

                                                            
47  İbn Mende, Muhammed ibn İshak ibn Yahya, Kitabu’l-Îmân, thk. tlk. te thr. Ali ibn Muhammed ibn 

Nâsır el-Fukayhî, I-III, 1. bs. Medine, 1981, 22-30; Ayrıca bkz. Kandemir, M. Yaşar, “İbn Mende”, DİA, 
XX, 177-179. 

48 İbn Mende, Muhakkıkın mukaddimesi, 49. 
49 İbn Mende, Muhakkıkın mukaddimesi, 53-60. 
50 İbn Mende, Muhakkıkın mukaddimesi, 63-78. 
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rail’in as. Rasûlullah‘a sa. sorduğu meseleleri anlatan haberler” dir.51 Son 
hadis, Ebû Umame’nin rivayet ettiği şu hadistir: “Bir adam,  Ey Allahın 
Rasûlü, îman nedir diye sordu. Hz. Peygamber şöyle cevap verdi: Yaptığın 
iyilikler seni sevindirir, işlediğin kötülükler de seni üzerse işte o zaman sen 
mü’minsin. Yâ Rasûlallah, günah nedir? sorusunu ise Efendimiz sa. şöyle 
cevaplamıştır: Bir şey göğsünü daraltır içini sıkarsa onu yapmaktan vazgeç.52 

10. İbn Teymiye Takıyyuddîn Ahmed ibn Abdilhalîm ibn 
Mecdiddîn Abdisselâm el-Harrânî (728/1328) 

661/1263 te Harrân’da doğdu. Babası Abdulhalîm, dedesi ve amcası-
nın yolunu izleyen bir Hanbelî âlimiydi. Moğol istilası üzerine Dımaşk’a göç 
ettiler. İbn Teymiye ilk eğitimine babasının müderrislik yaptığı Dımaşk 
Sükkeriyye Dârulhadîsinde başladı. Başta bu medresenin hocaları olmak 
üzere bölgenin önde gelen âlimlerinden ders aldı. İbn Asâkir, İbn Kudâme, 
Zeynep binti Mekkî hocalarından bazılarıdır. Babasının vefatından sonra 
Sükkeriyye Medresesinde ve Hanbeliyye medresesinde ders vermiştir. 

Bidat ve hurafelerle mücadelesi ve tenkitlerinde kullandığı sert üslup 
sebebiyle pek çok kesimi karşısına alan İbn Teymiye, “el-Akîdetu’l-
Vâsıtiyye”adlı eseri bahane edilerek hapse atıldı ve Kahire’ye gitmek zorun-
da kaldı. Yedi yıl sonra Dımaşk’a döndü ve müderrislik görevine başladı. 
Etrafında görüşlerini benimseyip savunan bir öğrenci halkası oluştu. Meşhur 
öğrencilerinden bazıları şunlardır: İbn Kayyim el-Cevziyye, Mizzî, Zehebî, İbn 
Kesir. Verdiği bir fetva sebebiyle tekrar hapse mahkum edildi. Hapishanede 
eser yazmasına engel çıkartılınca çok üzüldü, hastalandı. 728 yılında hapis-
hanede vefat etti. 

Hayatı mücadele ve hapishanelerde geçen İbn Teymiye’nin akaid-
kelâm, kıraat-tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usulü, dinler ve mezhepler tarihi, felse-
fe ve mantık bilim dallarında irili ufaklı 702 eseri vardır. Talebesi İbn Kayyim 
hocasının eserlerinin isimlerini bir kitapta toplamıştır. Neşredilen hadisle 
ilgili eserlerinden bazıları şunlardır: Erbaûne Hadisen, ‘Ilmu’l-Hadîs, Şerhu 
Hadisi’n-Nuzûl, Ehâdîsu’l-Kussâs, el-Ehâdîsu’d-Daîfe ve’l-Bâtıle, el-Ehâdîsu’l-
Mevdûa, Risale fi’s-Sunne, Risale fî Şerhi Hadisi Ebî Zer.53 

                                                            
51 İbn Mende, I, 116. 
52 İbn Mende, III, 963, (1089).   
53 Koca Ferhat, “İbn Teymiyye”, DİA, XX, 391. 
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el-Îmân: 
Eserin Muhammed Halil Herras tarafından gerçekleştirilen neşrinde 

müellifin kısa bir mukaddimesi mevcuttur. Hadislerde numara yoktur. Ha-
dislerin tahrici yapılmamıştır. Kısa kelime ve cümle açıklamalarından oluşan 
ta’lîkat vardır.54 Birinci sırada altı îman esasını belirten hadis yer almaktadır. 
Sonuncu hadis ise şu mealdedir: “Kisra öldüğü veya öldürüldüğünde artık 
başka Kisra gelmeyecek, Kayser öldükten sonra da başka Kayser olmayacak. 
Yemin ederek ifade ediyorum ki, Kisra ve Kayser’in hazineleri Allah yolunda 
harcanacaktır.”  

Eserin incelediğimiz bir başka nüshasında55 mukaddimeye yer veril-
memiştir. Muharricin hadis için verdiği hükümden sonra senetsiz olarak 
hadis metni yer almaktadır. Eserdeki 167 hadisin büyük ekseriyetinin sahih 
haberlerden oluştuğu görülmektedir. Az miktardaki zayıf hadise işaret edil-
miştir. Bu nüshada müellifin açıklamaları hazfedilerek sadece hadis metinle-
ri zikredilmiş, ayrıca hadisler numaralanmıştır.  

Buraya kadar, üçüncü asrın başından itibaren te’lif edilmiş on tane ki-
tap ve bölüm, müellifleriyle birlikte tanıtılmıştır. Çalışmamızda îman konu-
sunda mezhepler arasında farklı görüşler ortaya atılan meselelerin tarihi 
süreç içindeki gelişiminin incelenmesi hedef olarak konulduğu için bundan 
sonra ihtilaf edilen ve günümüzde tesirleri açıkça görülen konulara 
yoğunlaşılacaktır. Bu meselelerin birisi, îmanın farklı tarifleri kapsamında ele 
alınan îman-amel münasebetidir. İkincisi ise, îmanın artması ve eksilmesinin 
imkânı problemidir: 

A. Îman-amel münasebeti: 
Bu başlıkta amelin îmandan bir parça olup olmadığı meselesi ele 

alınmıştır. Ameli îmanın bir cüzü sayanlar, amelsiz îmanı tartışmaya açmış-
lar, bunun imkânı ile birlikte, amelin yokluğunda ferdin itikâdî durumunu 
tartışmışlardır. Bu görüşlere taraf olanların, incelediğimiz eserlerde kullan-
dıkları hadislerden bazıları örnek olarak aşağıda zikredilecektir. Haberleri 
seçerken, hem konuya doğrudan temas eden bir muhtevaya sahip olmasına 
hem de tekrar olmaması için ayrı hadislerin seçimine gayret edilmiştir.  

                                                            
54 Tashih ve ta’lîk, Muhammed Halil Herras, Dâru’t-Tıbâati’l-Muhammediyye, Kahire, trs. 
55 el-Mektebu’l-İslâmî, Beyrut, 1993. 4. baskı. Nâsıruddîn Elbânî  tahric etmiştir, el-Mektebetu’ş-Şâmile –

II.  
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1. Kâsım ibn Sellâm 
Müellif, amellerin îmandan sayıldığını isbat için önce Kur’ân âyetle-

rinden deliller serdetmiştir. Onlardan birisi şu âyettir: Ashab-ı kiram kıblenin 
Ka’beye tahvilinden sonra endişeye kapılmış, Mescid-i Aksa’ya yönelerek 
namaz kılan ve vefat eden kardeşlerinin durumunu Hz. Peygamber’e as. 
sormuşlardır. Bunun üzerine şu âyet nazil olmuştur: “Hiç kuşkusuz Allah, 
sizin îmanlarınızı (Önceki kıbleye, Kudüs’e dönerek kıldığınız namazlarınızı) 
boşa götürmeyecektir. Çünkü Allah insanlara, sonsuz şefkat ve merhamet 
sahibidir.”56 Bu âyeti zikrettikten sonra İbn Sellâm, şu soru ile kanaatini açık-
lamaktadır: Artık namazın îmandan bir parça olduğuna hangi şahid/delil 
aranır?57 (Çünkü bu âyette, namaz için îman kelimesi kullanılmıştır.) 

Müellifin zikrettiği hadislerden bazıları şöyledir: 
“Îman yetmiş küsur cüz/parçadır. En Faziletlisi, Allah’tan başka ilah 

olmadığına şehâdet etmek/inanmak en alt tabakası ise yoldan geçişi engel-
leyen bir şeyi kaldırmaktır.”58 

“Hayâ îmandandır.” 59 “Verdiği sözü yerine getirmek îmandandır.”60 

2. İbn Ebî Şeybe 
“Emanete riayet etmeyen kimsenin îmanı yoktur.”61 
“Câbir ibn Abdillah’tan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sa. 

hangi îman daha faziletlidir sorusuna: Sabır ve semahat/cömertliktir, diye 
cevap vermiştir. Mü’minlerin hangisi îmanca en mükemmeldir diye sorulun-
ca da şöyle buyurmuştur: Ahlâkça en güzel olanlarıdır.”62 

3. el-Adenî 
Namaz Îmandandır babında Ebu Said el-Hudrî, Peygamber Efendi-

miz’in şöyle buyurduğunu rivâyet etmektedir: “Bir kişinin mescide devam 
ettiğini görürseniz onun îmanına/mü’min olduğuna şahidlik ediniz.”63 Nite-

                                                            
56 Bakara, 2/143.. 
57 Kâsım ibn Sellâm, 56. 
58 Kâsım ibn Sellâm, 60. Sahihtir. 
59 Kâsım ibn Sellâm, 63. Muttefakun aleyhtir. 
60 Kâsım ibn Sellâm, 63. Hasen bir hadistir. Hâkim en-Neysâbûrî sahih olduğunu söylemiştir. Bkz. Elbânî, 

Silsiletu’l-Ehâdis’s-Sahîha. 
61 İbn Ebî Şeybe, 5, (7), Sahihtir. 
62 İbn Ebî Şeybe, 14, (43). Sahih bir hadistir. 
63 el-Adenî, 2. hadis. 
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kim Allah Teâlâ da şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a 
îman edenler îmar eder.”64  

Muhammed ibn Ali’nin rivayetine göre Rasûlullah sa. şöyle buyur-
muştur: “Allah’a îman ve amel biri diğerinden ayrılmayan iki dosttur. (el-
Karîn) Onların her biri ancak arkadaşı ile birlikte bulunur.”65 

4. Buhârî 
Kendisi için istediğini, mü’min kardeşi için de istemek îmandandır, 

adını taşıyan yedinci babda Enes ibn Mâlik’den şu hadisi nakletmiştir: “Ken-
disi için istediğini, mü’min kardeşi için de istemedikçe hiç biriniz mü’min 
olamaz.”66 

Sâlim ibn Abdillah’ın babasından naklettiği bir hadiste Peygamberimiz 
sa. kardeşine hayâ/utanmak konusunda nasihat eden, utangaç olmamayı 
tavsiye eden Ensardan bir adam’a rastladı. O kişiye şöyle buyurdu: “Bırak 
kardeşini. Hiç şüphe yok ki hayâ îmandandır/îmandan bir parçadır.67 

5. Müslim 
Abdullah ibn Abbas anlatıyor: Abdulkays heyeti Rasûlullah’ın sa. hu-

zuruna geldi. Şöyle dediler: Rabia kabilesinden olan mahallemiz ile Medi-
ne/sizin aranızda Mudar kafirleri bulunduğu için biz buraya sadece haram 
aylarda (Zulka’de, Zulhicce, Muharrem ve Receb) gelebiliyoruz. Yapacağımız 
ve orada bulunanları davet edebileceğimiz emirlerinizi bize söyleyin. Pey-
gamberimiz sa. şöyle buyurdu: “Size dört şey emrediyorum: Allah’a îman: 
Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in O’nun Rasûlü olduğuna 
inanmak, namazı dosdoğru kılmak, zekâtı vermek, Ramazan orucunu tutmak 
ve ganimet olarak aldıklarınızın beşte birini vermenizdir. Size şu dört kabı 
kullanmanızı da yasaklıyorum: Dubbâ’/kuru kabaktan yapılan kap, 
hantem/yeşil/sırlı küpler, nakîr/hurma kütüğünden yapılan kap ve 
mukayyer/ziftli kap.”68 

                                                            
64 Tevbe, 9/18. 
65 el-Adenî, 12. hadis. 
66 Buhârî, Îman, 7.  
67 Buhârî, Îman 16.  
68 Muslim, Kitabu’l-Îman, 23, Bu kaplar içki için kullanılan kaplardır. Etkileneceği için şıra koymak yasak-

lanmıştır. Ayrıca bkz. Davudoğlu, Ahmed, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, I-XI, İstanbul, 1973, I, 161. 
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Ebû Zer el-Ğıfârî Rasûlullah’a sa. şöyle sordu: Yâ Rasûlallah, amellerin 
hangisi daha faziletlidir? Peygamber sa. şöyle buyurdu: “Allah’a îman ve 
O‘nun yolunda cihad etmektir.”69   

6. İbn Mâce: 
Ebû Hureyre anlatıyor. Rasûlullah sa. şöyle buyurmuştur: “Nefsim 

kudret elinde olan Allah’a yemin ederek söylüyorum ki, îman etmedikçe 
cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de îman etmiş olmazsınız. Size, 
devam ettiğiniz zaman birbirinizi seveceğiniz bir işi söyleyeyim mi? Aranızda 
selâmlaşmayı yaygın hale getiriniz.”70 

7. Tirmizî: 
Enes ibn Mâlik’in rivâyetine göre Rasûlullah sa. şöyle buyurmuştur: 

“Ben, insanlar Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 
kulu ve Peygamberi olduğuna inanıncaya kadar, bizim kıblemize yönelip 
kestiklerimizi yiyinceye/yenilmesi helal olan şeyleri yiyinceye ve bizim kıldı-
ğımız gibi namaz kılıncaya kadar savaşmakla emr olundum. Bu görevleri 
yerine getiren kimselerin hak ettikleri cezalar dışında mallarına ve canlarına 
zarar vermek haramdır. Leh ve aleyhte Müslümanlara verilen haklar onlara 
da verilir.”71 

Câbir ibn Abdillah’ın rivâyetine göre Rasûlullah sa. şöyle buyurmuş-
tur: “Küfür ile îman arasında namazın terki vardır.”72 

Abdullah ibn Şakîk el-Ukaylî şöyle diyor: Ashab-ı kiram, namazın dı-
şında hiçbir şeyi terk etmeyi küfür sebebi saymazlardı.73 

8. Nesâî: 
Enes ibn Mâlik’in anlattığına göre Rasûlullah sa. şöyle buyurmuştur: 

“Hiç biriniz beni, malından ehlinden/aile fertlerinden ve bütün insanlardan 
daha çok sevmedikçe îman etmiş olmaz.74 

Abdullah ibn Hubşî’nin rivayetine göre Peygamber Efendimiz sa. 
amellerin hangisinin daha faziletli olduğu sorusuna şöyle cevap vermiştir: 

                                                            
69 Muslim, Kitabu’l-Îman, 136. 
70 İbn Mâce, Mukaddime, 9 (68). 
71 Tirmizî, Îman, 2 (2608). 
72 Tirmizî, Îman, 9 (2618). 
73 Tirmizî, Îman, 9 (2622). 
74 Nesâî, Kitabu’l-Îman ve Şerâiih, 19 (5011). 
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“İçinde şek ve şüphe olmayan bir îman, hıyaneti/hilesi olmayan cihad ve 
makbul bir hac ibadeti.”75 

9. İbn Mende: 
Ebû Saîd el Hudrî şöyle anlatmıştır: Bir bayram günü Mervan minbere 

çıktı ve namazdan önce hutbe iradına başladı. Bir adam ayağa kalkarak şöyle 
dedi: Ey Mervan, Sünnete muhalefet ediyorsun. Daha önce hiç çıkartılmadı-
ğı halde sen minberi mescidden dışarı çıkardın. Böyle yapılmadığı halde sen, 
bayram namazından önce hutbe iradına başladın. Ebû Said’in sorusu üzerine 
konuşanın kim olduğunu söylediler. Bunun üzerine Ebû Said şöyle dedi: Bu 
zat söylenmesi gerekeni yaptı. Ben Rasûlüllah’ı sa. şöyle buyururken duy-
dum: “Biriniz bir münker/kötülük görürse gücü yetiyorsa onu eli ile düzelt-
sin. Buna gücü yetmiyorsa dili ile/konuşarak kötülüğe mani olmaya çalışsın. 
Eğer bunu da beceremiyecekse, kalbiyle buğzetsin. Bu durum, îmanın en 
zayıf derecesidir.”76 

Ebû Hureyre anlatıyor: Bir adam Rasûlüllah’a sa. hangi amelin daha 
faziletli olduğunu sordu. Peygamberimiz sa. şöyle buyurdu: “Allah’a îmandır. 
Sonra hangisidir? Sorusuna, Allah yolunda cihad etmektir; daha sonra hangi 
amel daha faziletlidir sorusuna ise, mebrûr/makbul bir hacdır”, cevabını 
verdi.77 

Ebû Şureyh el-Huzâî’nin rivayetine göre Allah Rasûlü sa. şöyle buyur-
muştur: “Kim Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsa komşusuna ikram et-
sin/cömert davransın, Allah’a ve âhiret gününe inanan kimse komşusuna iyi 
davransın.  Kim Allah’a ve âhiret gününe îman ediyorsa, misafirine hürmet 
ve ikram etsin/izzet ü ikramda bulunsun. Bir kimse Allah Teâlâ’ya hakkıyla 
îman ediyor ve âhiret gününün varlığına inanıyorsa ya hayır söylesin veya 
sussun.”78 

10. İbn Teymiyye: 
Hz. Peygamber, Abdulkays heyetine şöyle buyurmuştur: “Size sadece 

Allah’a cc. îmanı emrediyorum. Sadece Allah Teâlâ’ya iman etmenin ne ol-
duğunu biliyor musunuz? Heyet Allah ve Rasûlü daha doğrusunu bilir, de-

                                                            
75 Nesâî, Kitabu’l-Îman ve Şerâiih, 1 (4983). 
76 İbn Mende, II, 342. 
77 İbn Mende, II, 390. 
78 İbn Mende, II, 445. 
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yince Efendimiz sa. şöyle buyurdu: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Mu-
hammed’in O’nun Rasûlü olduğuna inanmak, namazı dosdoğru kılmak, ze-
kâtı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetlerin beşte birinin veril-
mesidir.” 79 

Peygamber Efendimiz sa. şöyle buyurmuştur: “Vallahi îman etmiş ol-
maz. Vallahi îman etmiş olmaz. Vallahi îman etmiş olmaz. Kim îman etmiş 
olmaz ey Allah’ın Rasûlü diye sorulunca: Şerrinden ve eziyetinden komşusu-
nun emin olmadığı kimse.”80 

B. Îmânın Artması / Eksilmesi 
Îmanın artması ve eksilmesi ifadelerine farklı manaların yüklenmesi, 

bu konuda farklı görüşlerin ortaya çıkmasın sebep olmuştur. Burada îman 
edilecek şeylerin artması veya îmanın derecesinin artması tartışılmıştır.  

1. Kâsım ibn Sellâm 
Muâz ibn Cebel bir adama şöyle dedi: Gel bizimle otur bir sa-

at/müddet îman edelim. Allah’ı zikredelim.  
Süfyan es-Sevrî, Evzâî ve Mâlik ibn Enes de bu kanaattedirler. Onlar iyi 

amellerin hepsini İslâm’da arttırma kabul ediyorlar. Onları bu kanaate 
sevkeden delil aşağıdaki Kur’ân âyetleridir:81 “(Hudeybiye günü teslimiyetle-
rinin mükâfatı olarak) Mü’minlerin yüreklerine, îmanları kat kat artsın diye 
sükûnet indiren O’dur.”82   

2. İbn Ebî Şeybe 
Ebû Mâlik el-Eş’arî Rasûlullah’ın sa. şöyle buyurduğunu nakletmiştir: 

“Temizlik/abdest îmanın yarısıdır.”83 
Hz. Ali’den nakledilmiştir: İmanın üç temel taşı vardır: Birincisi inan-

mak, ikincisi namaz, üçüncüsü de cemaattir. 84 

                                                            
79 İbn Teymiyye, 12. 
80 İbn Teymiyye, 12. 
81 Kâsım ibn Sellâm, 72. İsnadı sahihtir. 
82 Feth, 48/4, diğer âyetler: Âl-i İmrân, 3/173, Müddessir, 74/31. 
83 İbn Ebî Şeybe, 41 (121). 
84 İbn Ebî Şeybe, 39 (117). 
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3. el-Adenî 
Müellif, îmanın artması ve eksilmesi babında, Süfyan ibn Uyeyne’nın 

şu sözünü nakletmektedir: Îman söz ve ameldir, artar ve eksilir. Kardeşi 
İbrahim, Ey Muhammed’in Babası, eksilir deme diye ikaz edince öfkelendi ve 
şöyle dedi: Sus ey çocuk/genç, azalır da hatta ondan hiçbir eser kalmaz.85 

4. Buhârî 
Kitabu’l-Îman’ın ilk cümlesi: “Îman söz ve fiil/davranıştır.” İkinci cüm-

lesi ise ” Îman artar ve eksilir.” 34. bab, Îmanın artması ve eksilmesi ile ilgili 
hadisler, başlığını taşımaktadır. Buhârî burada iki ayet vermekte86 sonra 
“Bugün size dininizi ikmal ettim.”87 âyetini zikrettikten sonra şu açıklamayı 
yapmaktadır: Kemale ulaştıran şeylerden herhangi biri terk edildiği zaman o 
îman nâkıstır. 

Müellif aynı babda aşağıdaki Enes hadisini naklediyor. Peygamber sa. 
şöyle buyurmuştur: “Lâ ilâhe illallah diyen ve kalbinde bir arpa tanesi kadar 
îman bulunan herkes cehennemden çıkacaktır. Lâ ilâhe illallah diyen ve kal-
binde bir buğday tanesi kadar îman bulunan herkes cehennemden çıkacak-
tır Lâ ilâhe illallah diyen ve kalbinde bir zerre kadar îman bulunan herkes 
cehennemden çıkacaktır.”88 

5. Müslim 
Ebû Hureyre’nin rivayetine göre Allah Rasûlü sa. şöyle buyurmuştur: 

“Bir kişi zina ederken mü’min olarak zina etmez, hırsız çalarken mü’min 
olarak çalmaz, bir insan şarap/içki içerken mü’min olduğu halde içmez.”89 

Ebû Saîd el-Hudrî rivayet ediyor: Rasûlullah sa. şöyle buyurmuştur: 
“Allah Teâlâ, cennetlikleri cennete koyacak. -O dilediğini rahmetiyle cennete 
koyar.- Cehennemlikleri de cehenneme sokacak. Sonra şöyle buyuracak: 
Bakın, kontrol edin, kalbinde hardal tanesi ağırlığında îman bulunan kimse-
leri cehennemden çıkarın. Onlar kömür gibi yanmış olarak cehennemden 
çıkarılacaklar ve hayat ırmağına atılacaklar. Orada sel kenarında otun bittiği 

                                                            
85 el-Adenî, 27-28. hadisler arası. 
86 Kehf, 18/13; Müddessir, 74/31. 
87 Mâide, 5/3. 
88 Buhârî, Îman, 34. 
89 Muslim, Kitabu’l-Îman, 100. 
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gibi büyüyecekler. Siz onu görmediniz mi nasıl sapsarı kıvrılmış olarak çı-
kar?”90 

6. İbn Mâce 
Abdullah ibn Mesûd anlatıyor: Allah’ın Rasûlu sa. şöyle buyurmuştur: 

“Kalbinde zerre büyüklüğünde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cen-
nete giremez. Kalbinde zerre büyüklüğünde hardal tanesi kadar îman bulu-
nan kimse de cehenneme girmez.”91 

7. Tirmizî 
Âişe annemiz anlatıyor: Rasûlullah sa. şöyle buyurmuştur: 

“Mü’minlerin îman yönünden en mükemmeli, güzel ahlâk sahibi olanlar ve 
aile fertlerine iyi davrananlardır.”92 

8. Nesâî 
Amr ibn Şurahbîl, Hz. Peygamber’in ashabından bir kişiden nakletmiş-

tir: Allah’ın Rasûlu sa. şöyle buyurmuştur: “Ammâr köprücük kemiğine ka-
dar/boğazına kadar îmanla doludur.”93 

9. İbn Mende 
Abdullah ibn Mesûd’dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sa. 

şöyle buyurmuştur: “Allah Teâlâ, benden önceki ümmetlere gönderdiği her 
Peygamber’e, havârîler ve sahabîler vermiştir. Onlar Peygamberlerinin yo-
lunu/sünnetini takib eder ve emirlerini yerine getirirlerdi. Fakat, onların 
arkasından bozulmuş nesiller gelmiştir. Onlar, yapmadıkları şeyleri konuşur, 
emredilmedikleri şeyleri yaparlar. Böyle bir ortamda, kim eliyle cihad ederse 
mü’mindir. Cihad görevini diliyle/konuşarak yapmaya çalışan kişi de 
mü’mindir. Kalbiyle cihada katkı sağlayan da mü’mindir. Bunu da yapmayan 
kimsede hardal tanesi kadar dahi îman yoktur.”94  

Abdullah ibn Mesûd anlatıyor: “Rasûlullah’a sa. sordum: Amellerin 
hangisi daha faziletli ve Allah Teâlâ’ya daha sevimlidir? Vaktinde kılınan 
namazdır, buyurdu. Sonra hangisidir sorusuna, ana-babaya iyi davranmaktır. 

                                                            
90 Muslim, Kitabu’l-Îman, 304. 
91 İbn Mâce, Mukaddime, 9 (59). 
92 Tirmizî, Îman, 6 (2612). 
93 Nesâî, Kitabu’l-Îman ve Şerâiih, 17 (5004). 
94 İbn Mende, II, 345. 
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Sonra hangi amel daha faziletlidir diye sorunca da Efendimiz sa. Allah yo-
lundu cihaddır, cevabını verdi. Ben soru sormaya devam etseydim Allah 
Rasûlü de amelleri saymaya devam edecekti.” 95 

10. İbn Teymiyye 
Ahmed ibn Hanbel’in rivayetine göre Ömer ibn el-Hattâb arkadaşları-

na: Haydi gelin de îmanımızı arttıralım demiş, sonra da Allah’ı cc. zikretmiş-
lerdir.96 Cündüb ibn Abdillah, Abdullah ibn Ömer ve başka sahâbîlerin şöyle 
söyledikleri rivayet edilmiştir: Biz önce îmanı öğrendik. Sonra Kur’ân’ı öğ-
rendik. Böylece imanımız arttı.97 

Ziyade ve noksan sözleri/lafızları sahabe arasında vardı ve onlardan 
hiçbirisinin muhalefeti/karşı çıkması bilinmiyor. Umeyr ibn Habib el-
Hutamî/Hatmî’nin sahâbî olan dedesinden şu şözler nakledilmektedir: Îman 
artar ve eksilir. Artması ve eksilmesi ne demek sorusuna da bu sahâbî şöyle 
cevap vermiştir: Allah Teâlâ’yı zikrettiğimiz, O’nu hamd ve tesbih ile andığı-
mız zaman bu imanın artmasıdır. Gaflet etmemiz ve unutmamız da imanın 
noksanlığıdır.98 

Değerlendirme 
İman-amel münasebeti ve îmanın artası ve eksilmesi meselelerinde 

on âlimin, görüşlerinde kullandıkları delilleri eserlerinden tanımaya çalışmış 
bulunuyoruz. Bu konularda farklı kanaat ve mezheplerin ortaya çıkmasının 
temelinde, îmanın tarifleri vardır. Daha önce ifade edildiği gibi, îmanı sadece 
kalbin tasdiki, tasdik ile birlikte dilin ikrarı olarak tarif edenlerin yanında 
selef âlimleri ve muhaddisler îmanı, kalbin tasdiki, dilin ikrarı ve amellerin 
yerine getirilmesi olarak anlamışlardır 

Îman-amel münasebeti ile ilgili bölümde zikredilen Âyet-i Kerime’de, 
namaz ibadeti îman olarak ifade edilmiş, hadis-i şeriflerde hayâ, sabır, cö-
mertlik, emanete riâyet, verilen söze sadâkat, komşuya eziyet etmemek, 
misafirlere ve komşulara ikramda bulunmak, iyiliği emir, kötülükten vazge-
çirme görevini yerine getirmek, hatta geçenlere rahatsızlık veren bir şeyi 
yoldan kaldırmak gibi amel olarak nitelendirilebilecek birçok davranış îma-

                                                            
95 İbn Mende, II, 542. 
96 İbn Teymiyye, 191.  
97 İbn Teymiyye, 192. 
98 İbn Teymiyye, 191. 
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nın şubeleri olarak ifade edilmiştir. Sevgili Peygamberimiz îmanla amelin 
birbirinden ayrılmayan iki dost olduğunu ifade etmiş, en faziletli amelin 
hangisi olduğu sorusunu, Allah’a îman ve Allah yolunda cihad olarak açıkla-
mış, Abdulkays heyetine îmanı anlatırken, namaz, zekât, oruç ve humus 
vergisinden bahsetmiştir. Küfür ile îman arasında namaz vardır buyuran Hz. 
Peygamber sa. mescide devam etmenin îmanın işareti olduğunu belirtmiş-
tir. Ayrıca hadis-i şeriflerde mü’min olabilmek için, kendisi için istediği şeyle-
ri kardeşi için de istemek ve birbirine karşı sevgi ve muhabbet göstermek 
gerektiği, îmanın kemale ermesinin ahlâk-ı hamide ile mümkün olduğu, 
Rasûlullah sa. sevgisinin îmanın ayrılmaz bir parçası olduğu açıkça ifade buy-
rulmuştur. 

Îmanın artması ve eksilmesi ile ilgili bölümde ise, Allah Teâlâ’nın “Bu-
gün size dininizi ikmal ettim” buyurması sebebiyle, dînî emirlerde bir eksikli-
ğin olması halinde îmanda da bir eksiklik olacağı belirtilmiştir. Hadislerde 
geçen, “Temizlik îmanın yarısıdır” cümlesi, “kalbinde zerre kadar îman bulu-
nan kimse” ifadesi, îmanın kemalinin ahlâk vb. amellere bağlanması, îmanın 
artıp eksileceğine delil sayılmış, zina, içki içmek ve hırsızlık gibi haram 
fiilerin, îmanda noksanlık meydana getirdiği ifade edilmiştir. Peygamber 
Efendimiz, Ammâr ibn Yâsir için “Ammâr, köprücük kemiğine kadar îmanla 
dolu idi” buyurmuştur. Hz. Ömer, arkadaşlarına, haydi gelin îmanımızı arttı-
ralım demiştir. Bir sahabînin, ziyade ve noksanı açıklarken îmanın, zikir ve 
hamd ile artacağını, gaflet ve unutma ile noksanlaşacağını söylemesi, terim-
lere farklı bir anlam boyutu katmaktadır.  

Görüldüğü gibi, konuya ilk asırlardan beri büyük bir önem atfedilmiş, 
eserlerde ciddi boyutlarda yer verilmiştir. Delil olarak kullanılan hadislere 
baktığımız zaman, îman-amel birlikteliği üzerinde bir ittifakın bulunduğu 
görülmektedir. Dînin temel hükümlerine îman edilmesi, hayatın da bu hü-
kümlere göre düzenlenmesini gerektirir. Îtikâdî değerler mutlaka yaşanılan 
hayata yansımalıdır. Hayatın her alanında îmanın izleri görülmelidir. Yol 
güvenliği ve rahatlığını engelleyen bir şeyi oradan gidermek dahi îmanın bir 
parçasıdır. Ancak, îmanın gerektirdiği davranışlardaki uygulama eksiklikleri 
küfür sebebi sayılmaz. Çünkü bu âlimler, ameli îmanın kemalinin bir parçası 
kabul etmişlerdir. Bir çok âyette îman ile salih amel yan yana zikredilmiş, 
mü’minlerin salih amelleri işleyerek maddî-mânevî gelişmelerini sağlamaları 
ısrarla istenmiştir.  Çünkü insan, sadece inanılması gerekli şeyleri tasdik 
eder, ameli umursamayan bir tavır sergileyip yasakları çiğnerse, dine, Al-
lah’a Peygamber’ine olan bağlılığı yavaş yavaş azalır. Sâlih amellerle destek-
lenmeyen îman kemale eremez. 
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Sonuç 
Asr-ı saâdete en yakın devirlerde te’lif edilmiş eserlerden itibaren 

“Kitabu’l-Îmân” müellifleri, îman-amel münasebetini birçok hadis zikrederek 
işlemiş, davranışlarımıza intikal etmeyen bir iman anlayışının doğru olmadı-
ğına dikkat çekmişlerdir. Îtikâdî mezheplerin taraf olup savundukları farklı 
anlayışları ele almak bu makalenin hedefi değildir. Ancak hangi sebeplerle 
olursa olsun, ibadet ve diğer ameller olmadan da mü’min olup, îman daire-
sinde kalınabilme imkânını tervîc eden görüşler İslâm toplumunda ciddî 
kırılmalara yol açmış, bu anlayışın uzantısı olarak Müslümanlar arasında 
yeni, farklı din anlayış ve algılamaları yeşermeye ve yayılmaya başlamıştır. 
Meseleye bu açıdan bakıldığı zaman günümüzde inanmış ve inanmaya aday 
insanlar için en tehlikeli yanlış düşünce, îman-amel bütünlüğünü ve zorunlu-
luğunu zedeleyen anlayışlar olmaktadır. Bu bütünlük ve zorunluluğu, dini 
zorlaştırma, yaşanamaz hale getirme, Sevgili Peygamber’imizin kolaylaştır-
ma ilkesine aykırı davranma şeklinde algılamak yanlış olur. Çünkü bu görü-
şün dayanağı Yüce Rabbimizin inzal buyurduğu Âyet-i Kerîme’ler ve Sevgili 
Peygamber’imizin îrad buyurduğu hadis-i şeriflerdir. 

Günümüz kelâmcılarının ve diğer ilim mensuplarının îmanın gerçek-
leşmesi ve sağlıklı bir biçimde devamını ilgilendiren îman-amel münasebeti 
meselesini mezhep mensubiyeti ve müdafaa kaygısından uzak olarak ele 
almaları gerekliliğini söylemek, umarım haddini aşmak olarak telakki edil-
meyecektir. Müslüman toplumların hali ve istikbali açısından son derece 
ehemmiyet arz eden iman-amel münasebetinin Hz. Peygamber’in irşadları 
ışığında ele alıp değerlendirilmesi ve insanımıza intikal ettirilmesi, ilgili ilim 
mensuplarının hepsi için tehir edilmesi mümkün olmayan bir görev haline 
gelmiş bulunmaktadır. 
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 فة عرب املراحل التارخيية وانعكاساهتا ليومنا هذاكتب اإليامن املؤل
 امللخص

درس يف املقال ما يسمى بكتب اإليامن التي ألفت اعتبارا من القرن الثالث, ونوولت األحاديث التي وردت 
 .َّفيها, ثم قيمت

ُفعرب التاريخ عرف اإليامن بتعريفات عديدة خمتلفة من قبل الفرق املختلفة ِّ تعريفات من حيث َّوأثرت هذه ال. ُ
 ظهروبخاصة يف الفرتات التي مل هيتم فيها بعالقة اإليامن بالعمل .  باعتقادات وأعامل املسلمني التي احتوهتاعنارصها

ٌولذلك ال بد من تتبع إدراك معنى اإليامن بدون العمل لد مسلمي اليوم, .  احلياة الدينية والعمليةُذلك ضعفلنتيجة 
 . ذلك الفهم واخلطأوالقيام بام جيب إلصالح
 اإليامن, العمل, احلياء, الصالة, البخاري: كلامت املفتاح

 
 
 


