
İslam İnancının 
Temel Esasları

Akaidin Tanımı
Akaid, inanılması gereken şeyler ve bu alanla ilgilenen 

ilimdir. Akaid, inanmak, iman etmek anlamına gelen aki-
de kelimesinin çoğul şeklidir. Aynı kökten türeyen itikad 
da gönülden inanmak ve benimsemek demektir. 

İslami bir terim olarak kullanıldığında itikad, İslam’da 
inanılması zaruri olan temel esaslar demektir. Bu temel 
esaslardan bahseden ilme de akaid ilmi denir. İnanılma-
sı zaruri olması bakımından, bu esasları inkâr eden veya 
kabul etmeyenler inkârcı durumuna düşerler, yani kâfir 
olurlar.

İman
İman, bir şeyin doğru olduğuna şüphe etmeden inan-

mak demektir. İslam dinine göre iman Allah’a, Hz. Mu-
hammed (s.a.v.)’in Allah’ın kulu ve resulü olduğuna, Onun 
din adına bize bildirdiklerine tereddüt ve şüphe etmeden 
inanmaktır. 
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Akaid

İman edilecek şeyler, yani mahiyet bakımından iman, 
artmaz ve eksilmez. Ancak iman derece bakımından azalır 
ve artar. Yani iman güçlü veya zayıf olabilir. Eğer imanın 
arttığı kabul edilirse, küfrün noksanlaştığı; imanın eksil-
diği kabul edilirse, küfrün arttığı söylenebilir. Bu durum-
da, bir müminde iman ile birlikte küfrün bir arada olduğu 
kabullenilmiş olur. Ama, bir müminin mümin olabilmesi 
için kesinlikle küfür olabilecek bir şeye inanmaması gere-
kir. Onun için Allah’a, resullerine ve resullerinin getirdik-
lerine inanan, bunlardan hiçbirini reddetmeyen kimseye 
mümin denir.

İman, dil ile ikrar edip kalp ile tasdik etmektir. Sade-
ce dil ile ikrar, yani dil ile “Ben iman ettim.” demek iman 
sayılmaz. Çünkü sadece ikrar etmek iman olsaydı, bütün 
münafıkların mümin olmaları gerekirdi. Bilmek de yalnız 
başına iman değildir. Hakiki manada iman için inanmak, 
inandığını dil ile ikrar etmek ve bunu kalbiyle tasdik et-
mek gerekir. Kalp ile tasdikin mahiyetini insan olarak ki-
şinin kendisi bilebilir.

İkrar etmek demek, “ben iman ettim ki, kesinlikle ina-
nıyorum ki, şehadet ederim ki” gibi bir şeye inanmayı söz-
le, yani dile getirerek ilan etmektir. Kalben tasdik ise, bu 
söylediklerine kişinin kendisinin de inandığını kalbine 
yerleştirmesidir. Dil ile ikrar etmek, kalbin tercümanlığı-
nı yapmaktır. Kalpte olanları ise yalnızca Allah bilir.

İslam dininde imanın hakikati, Allah’a ve Allah tara-
fından bildirilen bütün hususlara kalben inanmak; Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’in ve tüm peygamberlerin getirdikleri-



14

Yetişkin Eğitim Kursu İlmihal Kitabı

İman Esasları

İman etmek, yani mümin olmak, Allah’ın varlığına ve 
birliğine inanmaktır. Bundan sonra inanılması gereken şey-
lerin hepsi de Allah’a imanın vazgeçilmez parçalarıdır. Baş-
ta son peygamber olan Hz. Muhammed (s.a.v.) olmak üzere 
tüm peygamberlere, peygamberlerin bildirdiklerine ve me-
leklere iman gibi hususların hepsi Allah’a imanın kollarıdır. 

İman esasları en özet şekilde Ehl-i sünnet akidesine göre 
hepimizin Âmentü diye bildiği cümle ile özetlenmiştir. 

Âmentü
Âmentü ifadesi ilk kez öz olarak bizzat Peygamber 

Efendimiz tarafından kullanılmıştır. Rivayete göre, İbn 
Said (veya Seyyad) isimli bir çocuk ile konuşması esnasın-
da Peygamber Efendimiz: 

ِه َو    �  َمٰلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلِٰخِر ٰاَمنُْت بِاللّٰ

buyurmuştur. Manası: “Ben Allah’a, Allah’ın melekleri-
ne, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman et-
tim.” demektir. 



15

İman Esasları

Gerek pek çok ayette, gerekse bu hadis ile birlik-
te Cibril hadisi diye bilinen, İslam ve ihsan nedir so-
rularına cevap veren hadisteki iman esaslarının özeti, 
Âmentü’de ortaya konulmuştur. Âmentü, “Ben iman 
ettim.” manasına gelmektedir. Bugün bildiğimiz mana-
da Âmentü’nün yazılı ilk şekli, Hanefî mezhebinin ima-
mı İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Fıkh-ı Ekber adlı ki-
tabında tespit edilmiştir. İmâm-ı Âzam şöyle demiştir: 
“Tevhidin aslı ve itikadın en doğru şekilde olanı için şöyle 
söylemek (inanmak) gerekmektedir: Ben Allah’a, Allah’ın 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra 
dirilmeye, kadere, kaderin hayır ve şerrinin Allah Teâlâ’dan 
olduğuna inandım. Ahirette hesap vermek, mizan kurul-
ması, cennet ile cehennem ve bunların hepsi haktır.”

Âmentü’nün en meşhur şekli Arapça olarak şöyledir: 

ِه َو    �  َمٰلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اْلِٰخِر  ٰاَمنُْت بِاللّٰ
ِه َتَعاٰلى * َواْلَبْعُث َبْعَد  َوبِاْلَقَدِر َخْيِرِه َوَشّر  ِ  ِه ِمَن اللّٰ
ُه * َوَأْشَهُد َأنَّ  اْلَمْوِت َحقٌّ * َأْشَهُد َأْن َل    � إِٰلَه إِلَّ اللّٰ

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه * ُمَحمَّ

“Ben Allah’a, Allah’ın meleklerine, kitaplarına, peygam-
berlerine, ahiret gününe, kadere, kaderin hayır ve şerrinin Al-
lah Teâlâ’dan olduğuna iman ettim. Öldükten sonra dirilmek 
haktır. Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ve 
yine şehadet ederim ki, Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve 
elçisidir (peygamberidir).” 
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Allah’a İman

يَن  ذ� ُء اْلُحْسنٰى َفاْدُعوُه بَِهاص َوَذُروا الَّ ِه اْلَْسَما� َولِلّٰ

۞� َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  ط َسُيْجَزْوَن َما  ِئه� َاْسَما� ُيْلِحُدوَن ف��ى 

“En güzel isimler Allah’ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin 
ve Onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar 
yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.” (Â’râf sûresi, 7:180)

Esmâ-i Hüsnâ’nın 99 isim olduğu Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) tarafından bildirilmiştir. Lakin bu sayı Allah’ın isim-
lerini sınırlandırmak için değil çokluğuna işaret etmek 
içindir. Fakat yine de 99 isim şeklinde meşhur olmuştur. 
Yani, Allah’ın en meşhur olan isimlerinin sayısı 99’dur ma-
nasındadır. İslam âlimleri bu 99 ismin hangileri olduğunda 
tam ittifak hâlinde değildirler. Ancak, Esmâ-i Hüsnâ yani 
Allah’ın 99 güzel ismi en meşhur şekli ile aşağıdaki gibidir.

Allah’ın 99 İsmi

1. Allah (celle celâluh):  َاللُّٰه َجلَّ َجـآللُه

Allah kelimesinin bir anlamının bilinmediği; her şeyi 
yaratan, her şeye gücü yeten ve varlığı kendisinden olan 
Allah’ın bizzat kendisini ifade etmek için kullanılan çok 
özel bir isim olduğu bildirilmiştir. Bir kısım âlimler ise 
kelimenin, kendisine tapınılan manasındaki ilah kelime-
sinin başına Arapçada harf-i tarif denilen, yani isimleri 
belirli hâle getirmek için kullanılan elif-lam (el) takısı son-
rasında Allah şeklini aldığını söylemişlerdir. Allah, sadece 
İslam’ın bildirdiği ilaha has özel bir isimdir.
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Akaid

2. Rahmân: ْحَمُن .Merhamet ededen, acıyan, esirgeyen َالرَّ

3. Rahîm: ِحيـُم -Çok merhamet eden, çok bağışlayan, ken َالرَّ
disine inanarak kulluk edene daha fazla ikramda bulu-
nan, bütün varlıklara fazlasıyla merhamet eden.

4. Melik: ـَمِلـُك ـْ -İnsanlar tarafından görülsün veya görül َال
mesin, bilinsin ya da bilinmesin her şeyin sahibi, her şe-
yin kendisine bağlı olduğu yüce varlık.

5. Kuddûs: وُس دُّ ـُ ـق ـْ -Noksanlığı, kusuru, hatası gafleti, kirli َال
liği olmayan ve olmayacak olan.

6. Selâm: ــاَلُم  Yarattıklarını selamete çıkaran, kendisi her َالسَّ
şeyden kurtulmuş olan, kendisinde eksiklik bulunmayan.

7. Mü’min: ُمْؤِمُن ـْ -Kendisine inananları güvenceye alıp on َالـ
ları koruyan, kendisine de güvenilen.

8. Müheymin: ُمَهْيِمُن ـْ -Her şeyi kendi emri altına alan, kâi َال
natta olan her şeyi yöneten ve koruyan.

9. Azîz: َعـِزيـُز ـْ .Yüce, her şeyin üstünü ve galibi َال

10. Cebbâr: بَّاُر ـَ ـْجـ  İstediğini zorla yaptırma gücüne sahip َالـ
olan, iradesini her durumda uygulayan, isteğine karşı ko-
nulamayan.

11. Mütekebbir: ر ّبِ ـَ ُمَتك ـْ -Sadece kendisi büyük olan, her şey َال
de kendi büyüklüğünü gösteren.

12. Hâlik: َخــاِلُق ـْ -Her şeyi yoktan var eden, tek başına iste َال
diği gibi yaratan, yaratılmış olanların hâllerini tespit ve 
tayin eden.

13. Bâri: ـَباِرُئ ـْ .Bir örneği olmaksızın eksiksiz yaratan َال



43

Mezhep ve Mezhepler

Kitaplara İman

Allah’ın, elçilerine (resul ve nebiler) yani peygamber-
lerine gönderdiği ne kadar kitap var ise hepsine birden 
iman etmektir. 

Allah peygamberlere dört büyük kitap göndermiştir. 
Bu dört büyük kitabın yanı sıra bazı peygamberlere de 
sahifeler hâlinde kitaplar gelmiştir. Bunlara suhûf, yani 
sahifeler denir. Adem (a.s.)’a 10; Şît (a.s.)’a 50; İdrîs (a.s.)’a 
30 ve İbrâhim (a.s.)’a da 10 sahife indirilmiştir.

Kur’ân-ı Kerîm’den önce gönderilen semavi kitaplar 
şunlardır:

Zebur: Dâvûd (a.s.)’a indirilmiş olan kitaptır.

Tevrat: Mûsâ (a.s.)’a indirilmiş olan kitaptır. Yahudili-
ğin temel kitabıdır.

İncil: Îsâ (a.s.)’a indirilmiş olan kitaptır. İsevîlik ya da bi-
linen meşhur adıyla Hristiyanlığın temel kitabıdır. Hristi-
yanlık İslam dünyasında ayrıca Nasranîlik diye de bilinir.

Bu üç kitabın asılları bugün mevcut değildir. İnsanlar 
tarafından bunlara ilaveler ve çıkarmalar yapılmıştır.  
Bu kitaplara tahrif edilmiş, yani aslı bozulmuş kitaplar 
denmektedir.
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Peygamberlere İman

İnsanlar arasından Allah tarafından seçilen ve kendi-
lerine vahiy indirilen kimseler vardır. Bu kimselere bu-
gün Türkçede yaygın olarak peygamberler denir ki, bu 
kimseler Allah’ın elçileridirler. Allah, elçilerine kendisi-
nin nasıl bilineceğini, kendisine nasıl ibadet edileceğini, 
ahiret ve kıyamet ahvâlini bildirmiştir. Dünya hayatında 
insanların nasıl yaşamaları gerektiği gibi hususlar da bu 
bildirimlerle yapılmıştır. Bu bildirimlere vahiy denmek-
tedir. Vahiyler peygamberlere yapılmıştır. Allah’ın elçileri 
aldıkları vahiyleri insanlara bildirirler. Yani peygamber-
ler Allah’tan vahiy alırlar, bu vahyi de insanlara tebliğ 
ederler. Başka insanlar ise vahyî bilgilere ulaşamaz. 

Peygamberler, Allah’tan başka ilah olamadığına, dola-
yısıyla bir tek olan Allah’a ibadete (kulluğa) çağırmışlar-
dır. Kendilerinden önceki peygamberden sonra bozulan 
inancı yeniden düzeltmişlerdir. Peygamberler, başka in-
sanların gösteremeyeceği mucizeleri Allah’ın izni ile gös-
terebilirler.

Bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz, sayıları hakkında 
da kesin bilgiye sahip olmadığımız peygamberlerin hepsi-
ne iman etmek şarttır.
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Peygamberlere İman

İslam geleneğinde bilinen peygamberler şunlardır:

Âdem, Şît, Nûh, İdrîs, Yûnus, Eyyûb, Lût, İbrâhim, İs-
mâil, İshâk, Yâkûb, Yûsuf, Dâvûd, Süleyman, Üzeyir, 
Mûsâ, Harûn, İlyâs, Elyesa, Hûd, Sâlih, Şuayb, Zekeriyya, 
Yahya, Îsâ ve Muhammed aleyhimusselam.

Âdem (a.s.) hem ilk insan hem de ilk peygamberdir. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ise son peygamberdir. Bütün peygam-
berler aynı iman esaslarını bildirmişlerdir. Sadece getir-
dikleri şeriatlarda bazı farklılıklar vardır. Peygamberlerin 
bir kısmı, önceki peygamberlerin şeriatlarını uygulamıştır.

Şeriat, ibadetlerin ne olduğu, nasıl yapılabilecekleri, 
helal ve haramın ne olduğu gibi hükümlerin yanı sıra di-
ğer ahlaki ve hukuki hükümlere denir.

İbrahim (a.s.), şirkin çok yaygınlaşmasından sonra, tev-
hid inancının aslını yeniden yerleştirmek için çok büyük 
vazifeler ifa etmiştir. Bizim Peygamberimiz Hz. Muham-
med (s.a.v.) de ilk peygamberden beri süre gelen tevhid 
inancını yeniden ihya etmiştir. Hem peygamberlik hem 
de vahiy peygamberimizle son bulmuştur.

Peygamber, Resul ve Nebi
Peygamber: Farsçada haber getiren manasında, Al-

lah’ın, kendi buyruklarını ve öğütlerini insanlara bildir-
mek üzere insanlar arasından seçtiği ve elçi olarak görev-
lendirdiği kimseye denir. Türkçede de daha çok bu kelime 
kullanılır. Arapçada ise nebi ve resul kelimeleri kullanılır. 
Peygamber, Arapçadaki nebi ve resul kelimelerine karşılık 
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Ahirete İman

Ölümden sonra yeni bir hayatın olacağına inanmak 
imanın şartlarından bir tanesidir. Ölüm sonrası hayatın 
adına da ahiret hayatı denmektedir. Ahiret hayatının üç 
önemli safhası vardır. 

Ahiret hayatının ilk safhası kıyametin kopması safha-
sıdır. Bundan sonra, insanlar ahiret hayatı için yeniden 
diriltileceklerdir. Buna ölümden sonra dirilmek anlamın-
da “el-Ba’su ba’de’l-Mevt” denmektedir. İnsanlar yeniden 
diriltildikten sonra, dünyadaki inanç ve amellerinden 
dolayı hesaba çekileceklerdir. Bu ise mîzan (amellerin 
tartılıp ölçülmesi) ile başlayacaktır. Buna mîzan ve hesap 
denilmektedir. Hesap görüldükten sonra da ebedî hayat 
başlayacaktır. Ebedî hayatta Allah’ın bildirdiğine göre ya-
şayıp, buna göre iyi ameller işleyenler cennete gidecek, 
kötü amel işleyenler de cehennemde kalacaklardır. İman 
ettikleri hâlde peygamberlerin bildirdikleri gibi iman 
edip iyi amel işlemeyenler ise, amellerinin karşılığında 
cezalarını çektikten sora cennete gideceklerdir.

Ahirete iman, insanda sorumluluk düşüncesini ve 
melekesini geliştirir. Allah’ın, insanların, hayvanların ve 
bilumum mahlukatın hakkına riayet etme duygusunu 
insanın gönlüne, zihnine ve davranışlarına yerleştirir. İn-


