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3. İHSAN  SOHBETİ 

KONU : İMAN NEDİR ? ŞARTLARI NELERDİR ? 

İlk buluşmamızda sohbet halkalarının önemi ve tarihteki yerine değindik. Bu halkalarda 

nice sahabelerin olgunlaştığını dile getirdik ve geçen hafta da bu yıldızlar halkasından HZ. 

EBUBEKİR SIDDîK‘(ra) efendimizi tanıdık. 

Hz. Muhammed (sav)'in daha İslâm'ı tebliğe başladığı ilk günlerde iman eden hür 

erkeklerin birincisidir demiştik. Bu özelliği sebebiyledir ki, “aşere-i mübeşşere”nin de ilkidir.  

Ayrıca “Raşit Halifeler” denilen dört büyük sahabenin de ilkidir.  

Hakkında Kur’an-ı Kerim’de;  

 ...ثَانَِي اْثنَْيِن إِْذ هَُما فِي اْلَغارِ “

Mağarada bulunan iki kişiden ikincisi..."1 buyurulan büyük sahabidir. Cehennem 

azabından azad olunmuş anlamında “atik, dürüst, sadık, emin ve iffetli” olduğundan dolayı 

da "sıddîk” lakabıyla yadedilirdi. 

Hz. Ömer (ra)'In teklifi ile Kur’an-ı Kerim’in cem edilerek bir mushaf haline 

getirilmesi Hz. Ebu Bekir (ra) zamanında olmuştur. 

Hz. Ebû Bekir (ra), “Mukillîn” denilen az hadis rivâyet eden sahabeden sayılır. Yanılır da 

yanlış bir şey söylerim korkusuyla yalnızca yüz kırk iki hadis rivâyet etmiş veya O’ndan bize 

bu kadar hadis  rivâyeti nakledilmiştir. 

Hz. Ebu Bekir (ra)’in halifeliği iki sene üç ay sürmüştür. Hz. Ebû Bekir (ra) Hicretin 13. 

yılında yakalandığı bir hastalık neticesinde 63 yaşında vefat etmiştir dedik. 

Geçen hafta bu konulara değindikten sonra; “Onların kalplerinde var olan neydi? 

Kalplerine neler nakşedilmişti ve yıldızlaştırmıştı onları? diye sormuştuk. 

İnandıkları neydi ve kalplerindeki nasıl bir inançtı, bu sohbetimizde bu konulara 

değineceğiz. İman neydi ? Şartları var mıydı ? 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Tevbe, 9/40 
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İMAN 

İman Arapça bir kelimedir ve "bir kişiyi söylediği sözde tasdik etmek, doğrulamak, 

söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karşısındakine güven vermek, 

güvenlikte olmak, şüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak" gibi manalara 

gelir. 

Dinimizde ise, “Hz. Peygamber (s.a.v.)'i, Allah’tan getirdiği şeyleri tasdik etmek, 

onun haber verdiği şeyleri tereddütsüz kabul edip, bunların gerçek ve doğru olduğuna 

gönülden inanmak” demektir. 

Bu tarife göre, “imanın gerçeği ve özü, bir şeyi kalbin tasdik etmesidir.”  

İmanın, kalbin bilip tasdik etmek olduğuna işaret eden âyetler ve hadisler vardır: 

Bazıları şunlardır:  

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor; 

ُسوُل ََل يَْحُزنَك الَِّذيَن يَُساِرُعوَن فِي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَالُوا آَمنَّا بِأَْفَواِهِهْم َولَ    تُْؤِمن قُلُوبُهُمْ  مْ يَا أَيُّهَا الرَّ

"Ey Peygamber, kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla inandık diyenlerden ve 

yahudilerden küfür içinde koşuşanlar seni üzmesin..." 2  

ْسََلمِ  ُ أَن يَْهِديَهُ يَْشَرْح َصْدَرهُ لِْْلِ  فََمن يُِرِد َّللاَّ

"Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslâm'a açar..."3  

Allah Rasulü de bir hadisinde kalbinde zerre iman bulunanın halini şöyle müjdeliyor: 

"Allah cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme koyacak, sonra da bakın 

kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan birisini bulursanız onu cehennemden çıkarın 

diyecektir" 4 

Ayetlerde ve hadis-i şerifte görüldüğü üzere imanın aslı, inanılması lazım olan şeyleri 

kalbin tasdik etmesidir. Aksi takdirde sadece dil ile bir şeyleri itiraf etmek iman anlamına 

gelmez. Fakat kalbiyle tasdik edip inandığı halde, dilsizlik gibi bir özrü sebebiyle inancını dili 

ile açıklayamayan veya tehdit edildiği için inanmadığını söyleyen kimse de mü‘min sayılır.  

Ammar b. Yasir (r.a.)‘ın durumu bize  bu konuda örnektir. 

Ammar b. Yasir (r.a.) Kureyşli müşriklerin ağır baskılarına ve ölüm tehditlerine 

dayanamayarak kalbi ile inandığı halde diliyle müslüman olmadığını ve Hz. Muhammed'in 

dininden çıktığını söyleyerek baskıdan kurtulmuştu. Bu durum hakkında âyet-i kerîme inmiş 

ve Ammâr'ın mü‘min olduğunu belirtmiştir:  

                                                        
2 Mâide, 5:41 
3 En’âm,  6:125 
4 Buhârî, Îmân, 22; Müslim, Îmân, Bab,82, H.No: 304 
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ِكن مَّن َشَرَح بِا يَماِن َولََٰ ِ ِمن بَْعِد إِيَمانِِه إَِلَّ َمْن أُْكِرهَ َوقَْلبُهُ ُمْطَمئِنٌّ بِاْْلِ ْلُكْفِر َصْدًرا فََعلَْيِهْم َمن َكفََر بِاَّللَّ

ِ َولَهُْم َعَذاٌب َعِظيٌم  َن َّللاَّ  َغَضٌب مِّ

"Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan kimse hariç, kim iman ettikten 

sonra Allah'ı inkâr ederse ve kim kalbini kâfirliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. 

Onlar için büyük bir azap vardır" 5  

Ancak imanın aslî unsuru kalbin tasdiki olmasına rağmen, kalpte olan şeylerin gizli 

olması sebebiyle, kalpten inanılan şeylerin de açıktan bilinmesi gerekir.  

Bunun için de inananın inandığını dili ile söylemesi de gerekir. Buna “dil ile ikrar“ 

denir.  Dil ile ikrar, imanın bir parçası değil ama, dünyevi şartıdır.  İmanın ikrarı ya sözlü olur 

ya da imana işaret eden bir dini amelin tatbiki ile olur.  

Örneğin, cemaatle namaz kılmak gibi.  Böyle inancını ilan eden bir insana, mümin ve 

müslüman muamelesi  yapılır.  

Böyle birisi müslüman bir kadınla evlenebilir; kestiği hayvanın eti yenir; zekât ve öşür 

gibi dinî farzlarla yükümlü tutulur. Ölünce de cenaze namazı kılınır, müslüman mezarlığına 

defnedilir. Aksi takdirde müslümana özgü olan bu hükümler ona uygulanmaz. 

İman konusunda ikrarın da önemli olduğunu Peygamber Efendimiz  (s.a.v.) şu mübarek 

sözleri dile getirmiştir:  

"Kalbinde buğday, arpa ve zerre ölçüsü iman olduğu halde Allah'tan başka Tanrı 

yoktur. Muhammed O'nun elçisidir diyen kimse cehennemden çıkar" 6  

İmanın dil ile ikrarı bu kadar önemli olduğu içindir ki, biz iman; "Kalp ile tasdik, dil ile 

ikrardır" deriz. Fakat imanı bu şekilde tarif etmek, kalbi ile inanmadığı halde inandım diyen 

birisinin mü‘min olmasına yetmez.  

Nitekim bir âyet-i kerîmede; 

ِ َوبِاْليَْوِم اْْلِخِر َومَ   ا هُم بُِمْؤِمنِيَن  َوِمَن النَّاِس َمن يَقُوُل آَمنَّا بِاَّللَّ   

“İnsanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde "Allah'a ve ahiret gününe 

inandık derler.’’ 7  buyurulmuştur.  

İnanılması lazım olan şeylere önce özetle (icmali olarak), sonra da detaylarına inmek 

suretiyle genişçe (tafsili olarak) inanmak gerekir.  

İcmali İman: İnanılması lazım olan şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İcmali 

İman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir. 

Kelime-i Tevhid (Tevhid=birleme):   

“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah = Allah'tan başka hiçbir ilah  yoktur. 

Muhammed O'nun elçisidir.“ cümlesidir. 

 

 

                                                        
5 Nahl, 16:106 
6 Buhârî, Îmân, Bab, 32, H. No: 44 
7 Bakara, 2:8 
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Kelime-i Şehadet  (Şehadet Kelimesi):  

“Eşhedü enlâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh = Ben 

Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna inanır ve 

tanıklık ederim“ ifadesidir. 

İmanın ilk derecesi ve İslâm'ın ilk temel direği bu iki cümlede anlatılan şeylerin kabul 

edilmesidir. Çünkü Allah'ı tek ilah tanıyan, Hz. Muhammed (s.a.v.)'i Allah’ın peygamberi olarak 

kabullenen bir insan, inanılması gereken diğer iman esaslarını toptan kabul etmiş, dolayısı ile 

Peygamber (a.s.)‘ın getirdiği dindeki her şeyi tasdik etmiş demektir. Bu çok önemlidir.  Zira, 

diğer iman esaslarının tamamı bize Hz. Peygamber (s.a.v.) aracılığıyla bildirilmiştir. Öyle 

olunca Allah’ın elçisini kabul etmek, getirdiği hükümleri de tasdik etmek anlamına gelir.  

Bu iki cümlede özetlenen iman esaslarının, tamamı dil ile ifade edilmediğinden böyle 

olan imana icmali iman diyoruz. Bir insanın mü’min sayılabilmesi için, aslında bu kadarı 

yeterli olmasına rağmen, İslam’ın diğer hükümlerini ve inanılması gerekli olan şeyleri teker 

teker öğrenmek de zorunludur. 

İnanılması lazım gelen şeylere biz “İmanın Şartları” deriz. Bunlar altı tanedir. 

Bunlardan bir tanesine dahi Allah’ın inanılmasını istediği şekliyle inanılmazsa, o insana 

mü’min nazarı ile bakılmaz.  

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: 

َل َعلَىَٰ َرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَّذِ  ِ َوَرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ ْبل ي أَنَزَل ِمن قَ يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوا آِمنُوا بِاَّللَّ

ِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه َواْليَْوِم اْْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضََلًَل بَِعيًدا   َوَمن يَْكفُْر بِاَّللَّ

“Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab'a ve daha 

önce indirdiği kitaba iman (da sebat) ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyle sapıtmıştır.”  8  

Bu ayetle birlikte bugünkü sohbetimiz sonlandırıyoruz. Bugün imanı anlatmaya çalıştık.  

Devam eden sohbetlerimizde imanın şartlarını sırası ile ele alacağız. 

Bir sonraki sohbetimizde imanın şartlarından birincisi ve en önemlisi olan Allah’a İman 

konusunu işleyeceğiz.  

- Allah İnancı,  

- Allah’ın varlığı, birliği,  

- Allah’ın zati ve sübuti sıfatları,  

- Allah’ın varlığını ispat sadedinde bazı delillere yer vereceğiz.  

Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. İmanın gerçeği ve özü, bir şeyi kalbin tasdik etmesidir. 

2. İman; Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kıyamet gününe ve kadere 

(hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine) inanmayı esas alır. 

3. İman esaslarının dil ile kabulü ve beraberinde hayatlarına tatbiki sahabeleri 

yıldızlaştırmıştır. 

                                                        
8 Nisa, 4:136 
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Bu hafta  

1. İmanın tarifini ezberleyelim. 

2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadeti anlamlarıyla birlikte kavrayalım 


