
İMAN VE SALİH AMEL*  

Hani, Ashab-� Kiram ‘ayr�lal�m’ derlerken 
Mutlaka ‘Sûre-i ve’l-Asr’� okurmu , bu neden? 
Çünkü meknûn o büyük sûrede esrâr-� felâh. 
Ba ta îman-� hakikî geliyor sonra salâh 
Sonra hak, sonra sebat; i te kuzum insanl�k
Dördü birle ti mi yoktur sana hüsran art�k.

 (Mehmed Âkif) 

man, ibadet, amel, amel-i salih gibi terimler slâmî termino-
lojide anahtar kavramlar olarak fevkalâde önemlidir. Bu öneme 
binaen bu konular, dinî kaynaklar�m�zda hem kavramsal çerçe-
vede hem de birbiriyle olan ili kileri aç�s�ndan yo un bir ekilde
i lenmi , bu cümleden olarak iman-salih amel ili kisi ve bütün-
lü ü mevzuu da çokça ele al�narak hakk�nda makale ve kitaplar 
yaz�lm� , ayr�ca bu hususlar vaaz ve sohbetlere konu olmu tur.

Bu makalede biz, önce iman ve salih amel bütünlü ü ve 
bunlar�n birbiriyle olan münasebetine ana hatlar�yla temas ettik-
ten sonra, bireysel ve toplumsal birçok problemle yüz yüze bu-
lunan ça �m�z insan� için iman ve salih amelin ne anlam ifade 
etti ini irdelemeye çal� aca �z. Yine bu çerçevede günümüzde 
müminlerin iman ve amel-i salihe yeniden ve daha bilinçli bir 
ekilde yönelmeleri, amelleri itibariyle kendilerini yeniden sor-

gulamalar� gerekti ini vurgulamaya çal� aca �z.

                                                          
*  Bu metin Diyanet leri Ba kanl� � APK Uzman� Dr. Mehmet BULUT taraf�ndan haz�rlanm� t�r.  
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İman ve Salih Amel Bütünlüğü 
Allah’�n Hz. Peygamber vas�tas�yla bildirmi  oldu u hüküm-

lerin, emir ve yasaklar�n hepsine inanmak, bunlar�n hak ve 
gerçek oldu unu kabul etmek eklinde tan�mlayabilece imiz 
iman ile; iyi, güzel, faydal�; Allah’�n r�zas�na sebep olacak, ki i-
nin iman, iyi niyet ve ihlâsla yapm�  oldu u davran� lar olarak 
ifade edebilece imiz salih amelin çok say�da âyette ve ço un-
lukla her ikisinin birlikte zikredildi ini görüyoruz. Bu yo unlu u
Kur’an okuyan herkes rahatl�kla fark edebilir.  

Kur’ân-� Kerîm’de iman ve salih amel konular�n�n kesif bir 
ekilde ve birbirleriyle ilintili olarak yer almas� bize, hayat�m�z�n

bir sarkaç gibi, imandan amele, amelden imana sürekli gidip 
gelmesi gerekti ini ö retmektedir. Nedeni aç�kt�r; birkaç cümle 
ile özetlersek: 

man, amelin olmazsa olmaz yegâne unsurudur; amel de 
iman�n tabii sonucu, ahidi ve tezahürüdür. 

man�n muhafazas�, güçlendirilmesi, canl� ve par�lt�l� tutul-
mas� ibadet ve amelle, slâm’�n güzel gördü ü davran� larda 
bulunmakla sa lan�r. Her halükârda iman nurunu söndürme-
mek için sürekli salih amelde bulunmak gerekecektir. 

man, salih amel ile takviye edildi inde ki i Allah’la münase-
betini güçlendirir, böylece O’nun r�zas�n� kazanabilir. 

Amel, iman�n pratik hayata yans�t�lmas�d�r.

Kalbi huzurun doya doya ya anmas�, iman-amel bütünlü ü-
nün sa lanmas� ile mümkündür. man� güçlendirecek, tehlikele-
re kar � onu çepeçevre sararak koruyacak olan salih amellerdir. 

man cevherinin, bulundu u bedende kendini hissettirmesi, 
gücünü ortaya koymas� ve vicdanî kontrolün tesisi için salih 
amele ihtiyaç vard�r.
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S�radanla an hayat� anlaml� hale getirecek olan salih amel-
dir. Amelsizlik, yarat�l�  amac�na ayk�r� davranma halidir. 

Allah’la yak�nl� �m�z� koruyabilmek, iman�n salih amelle des-
teklenmesi ve ibadetle beslenmesi ile mümkündür.  

badetle, amel-i salihle takviye edilmeyen iman zay�f dü ebilir.

man�n� salih amelle bezemi  bir müminin nazar�nda her ey 
Allah’�nd�r ve her ey Allah’tand�r. Bu inanca sahip olanlar sü-
rekli olarak tercihini hayra, sa’yini hasbili e, davran� lar�n� Allah 
r�zas�na ve bunun par�lt�s� olan vicdan huzuruna ba larlar. 

İman ve Aksiyon 
man, bir eye tereddütsüz inanmak demek oldu una göre, 

bu yüksek kanaatin, sahibine güçlü bir azim ve irade bah ede-
ce i ku kusuzdur. Dolay�s�yla iman, insan� daima güzel i lere ve 
erdemli davran� lara sevk edecektir.

Dünya ve âhiret mutlulu unun mi feri imand�r; ancak, 
unutmamak gerekir ki, hiçbir eseri ve izi görülmeyen, sahibini 
güzel i lere, iyilik ve erdeme, davran�  ve aksiyona geçirmeyen 
bir iman ve inan� �n fazla bir k�ymeti yoktur. Hakiki bir iman 
insan�n bütün ruhî kuvvetlerini etkileyen, onlar� harekete geçi-
ren ve böylece insan� iyi ve hay�rl� i lere sevk eden güçlü inan� -
t�r.

Hayat dinamiktir. Atomdan galaksilere her ey hareket ha-
lindedir. Bunun gibi, iyiye ve güzele do ru hareket etmemek, 
yerinde saymaktan öteye geri kalmak, hatta hayattan kopmak 
anlam�na gelecektir. Ba ka bir ifade ile, yerinde oldu u gibi 
durmak, ayn� zamanda bozulmak ve inhitat etmektir. Amel-i 
salihi bir de bu çerçevede dü ünmeliyiz. 
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Toplumsal düzeyde ya anan bunal�mlar kar �s�nda, iman�-
m�za dinamizm kazand�rma ihtiyac� günümüzde kendini daha 
da çok hissettirmektedir. 

Hakiki İman 
Dinimizin öngördü ü hakiki iman, salih amellerle olgunlu a

ula m�  bir imand�r. slâm’�n tan�mlad� � iman, ki inin içinde 
gizlenip kalan, tutum ve davran� lar�nda makes bulmayan bir 
inanma olay� de ildir. Hakiki bir iman�n ki iyi iyeye, do ruya, 
güzele yöneltmemesi mümkün de ildir; daha do rusu böyle 
olmak durumundad�r. Buna göre iman vicdan�n derinliklerinde 
gizlenip kalamaz; pasif ve hareketsiz olamaz. Ancak bu nitelikteki 
iman, ferdi ve içtimai hayatta kendisinden beklenen fonksiyonlar�
yerine getirebilir. Allah’a ve insanlara kar � mükellefiyetleri eksik-
siz yerine getirmek, kötülüklere kar � durabilmek için bu nitelikte 
bir imana sahip olmak gerekir. Merhum Mehmed Âkif’in, “ man-
d�r o cevher ki, ilâhi ne büyüktür” dedi i iman, i te bu nitelikteki 
imand�r ve bu imana ancak salih amelle ula �labilir. 

Zorluk ve Darlıklarda Yeniden İman ve Salih Amele 
Yönelmek 
Ku kusuz amelde devaml�l�k esast�r; binaenaleyh, salih amel, 

yeri geldi inde bürünecek, gereksiz görüldü ünde ç�kart�l�p bir 
kenara b�rak�lacak bir libas de ildir. u var ki, büründü ümüz
bu elbiseye daha s�k� ve samimi bir ekilde sar�lmak gere ini 
hissedece imiz an ve anlar da olabilecektir.  

Günümüzde oldu u gibi, fert ve cemiyet olarak çetin badire-
lerle, toplumsal çalkant�larla yüz yüze geldi imizde, iman ve 
amel yönünden durumumuzu tekrar tekrar gözden geçirmemiz, 
hatta her halükârda bunu rutin bir eyleme dönü türmemiz ge-
rekecektir. Çünkü kar � kar �ya kald� �m�z iç karart�c� durumlar�n
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arkas�nda inanç ve amel noktas�ndaki zaaflar�m�z�n birinci dere-
cede etkili oldu unu hesaba katmam�z laz�m.

Çevremizde her gün onlarca çirkin ve münker olay ve davra-
n� lar� görüp i itmemiz art�k s�radan eyler olarak kan�ksan�r hale 
gelmi se, insan�m�z�n sürüklendi i ahlâkî çürümü lük kar �s�nda 
fert ve toplum olarak bir mesuliyet duygusu ta �m�yorsak, kötülük-
lerin izalesi do rultusunda yeterli gayreti sarf etmiyorsak, gençli i-
mizin gelece ini kurtarmak ad�na yapabileceklerimiz üzerine kafa 
yormuyorsak, bu anlamda tepkisiz bir toplum haline gelmi sek bu 
durumda hepimizin tek tek iman ve amel noktas�ndan kendimizi 
sorgulamam�z icap eder. man ve amel noktas�ndan hangi zaaflarla 
malûl hale geldi imizi, ibadet ve taat�m�zdan, ahlâkî erdemlerimiz-
den neleri yitirdi imizi dü ünmeliyiz.

Konuyu dünya ölçe inde de dü ünebiliriz: Dünyan�n her ta-
raf�nda insanl� �n kar �la t� � y�k�mlar; iddet ve sava lar, insan-
l� �n topyekûn gelece ini tehdit eden kimyasal silahlar, çevre 
kirlili i, evrenimizin art�k ya anamayacak boyutlarda tahribi, 
toplumlarda görülen genel ahlâkî çürüme göz önüne al�n�rsa 
bütün bir be eriyetin kutsal de erlerden uzakla t� �n� rahatl�kla
öne sürebiliriz. Bu durumda, herkesin kendi durumunu kendi 
kutsal� aç�s�ndan yeniden bir de erlendirmeye tabi tutma zorun-
lulu u ortaya ç�kmaktad�r.

te iman ve salih amele bir de bu aç�dan bakmal�y�z.
Kur’an’�n “hüsranda olmayanlar”1 diye s�ralad� � iman edenler, 
iyi i ler (amel-i salih) yapanlar, birbirlerine hakk� ve sabr� ö ütle-
yenler grubuna dâhil olma gibi bir hedef ve amac�m�z oldu una 
göre, çevremizde ve dünyam�zda olup bitenlerden endi eye 
dü memek, deh ete kap�lmamak mümkün müdür? Bütün bu 
artlarda iman�m�za ve salih amelimize yönelmemiz, iman ve 

amel noktas�ndan hangi zaaf ve hatalar�m�z�n, ne gibi eksiklikle-
rimizin bizi bu derekeye dü ürdü ünü sorgulamam�z gerekir. 

                                                          
1   Bkz. Asr, 103/3. 
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Evet, sorgulamal�y�z ve ibadetlerimizle, güzel i  ve davran� lar�-
m�zla iman�m�za yeni bir aksiyon kazand�rmal�y�z ki, Rabbimizin 
Kur’an-� Kerim’de zikretti i u mükâfatlara erebilelim: 

“Erkek veya kad�n, kim mümin olarak iyi i  i lerse elbette 
ona ho  bir hayat ya ataca �z ve onlar�n mükâfatlar�n� yapmak-
ta olduklar�n�n en güzeli ile verece iz.”2

 “ man edip salih amel i leyenlerin kötülüklerini elbette örte-
ce iz. Onlar�n i lediklerinin daha güzeliyle mükâfatland�raca-
�z.”3

 “ man edip salih amel i leyenleri, karanl�klardan ayd�nl� a
ç�karmak için size Allah’�n apaç�k âyetlerini okuyan bir pey-
gamber gönderdi. Kim Allah’a inan�r ve salih amel i lerse Allah 
onu, içinden �rmaklar akan, içinde ebedî kalacaklar� cennete 
sokar. Allah gerçekten ona güzel bir r�z�k vermi tir.”4

                                                          
2  Nahl, 16/97. 
3  Ankebût, 29/7. 
4  Talâk, 65/11. 
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Dua-Salih Amel İlişkisi 
Burada de inmek istedi imiz bir di er husus da udur:

Öyle iç karart�c� olaylarla, y�k�l� larla, yüre imizi a z�m�za ge-
tiren beklenmedik hadiselerle kar �la �r�z ki, bunlar kar �s�nda 
ancak iman ve salih amelimizle ayakta kalabiliriz. te, bir insan 
ve bir kul olarak üstesinden gelmesi zor bir imtihanla kar � kar-
�ya kald� �m�zda duam�za vesile edebilece imiz nitelikte salih 

amelimiz/amellerimiz bulunmal�d�r.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in bize anlatt� �,5 girdikleri ma arada 
mahsur kalan üç ki inin yakar� lar�n� hat�rlayal�m. Hani, bu üç 
ah�s, ya murdan korunmak için girdikleri ma arada, ma aran�n

a z�n� bir kayan�n kapatmas� sonucu mahsur kalm� lard�r. Kendi 
fiziki güçlerini kullanarak buradan kurtulmalar� imkâns�zd�r. Dua-
dan ba ka çareleri yoktur. Nitekim onlar da öyle yaparlar: Yap-
m kendilerince kabule en ayan oldu unu dü ün-
dükleri birer iyiliklerini dualar�na vesile k�larak, içinde bulunduk-
lar� durumdan kurtulmalar� için Allah’a yalvar�rlar. Darda kalm�
bu ki ilerin, Yüce Allah’�n ho nutlu unu sa layacak iyiliklerini 
dualar�na vesile k�lmalar�, bizim için son derece ö retici ve ibret 
vericidir. 

Tekrar ifade edersek, muztar oldu umuz öyle durumlar olur 
ki, bunu Cenâb-� Allah’a açarken duam�za vesile k�labilece imiz 
salih amellerimiz bulunmal�d�r. Nitekim Yüce Allah, kendisine 
yakla mam�z için vesileler aramam�z� emrediyor.6

Sonuç olarak unu söyleyebiliriz: Geni lik ve darl�k zaman-
larda iman, ibadet ve dua ile irademizi güçlendirmeliyiz. nan-
c�m�za salih amellerimizle dinamizm kazand�rmal�y�z. Hayat�m�-
z�n her karesinde iman�m�z�n ve amelimizin gücünü arkam�zda 
hissedebilmeliyiz. 

                                                          
5  Buhârî, “Edeb”, 5; Müslim, “Zikir”, 100. 
6  Bkz. Mâide, 5/35. 
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Her türlü i  ve hareketimizde Allah’�n r�zas�n� aramay� ölçü 
edinmeli, hayat�m�z�n sürekli muhasebesini yapmal�y�z. 

Acziyetini müdrik bir kul olarak Dergâh-� zzete s� �n�p Erzu-
rumlu brahim Hakk� gibi;  

Nâçar kalacak yerde, 
Nâgâh aç�l�r ol perde, 
Derman olur her derde. 
Mevlâ görelim neyler, 
Neylerse güzel eyler. 

Diyerek Allah’a iltica etmeli ve O’na güvenmeliyiz. 

Ashab-� kirama imtisalen biz de Asr sûresini hat�rlatarak -
Merhum Mehmed Âkif, kli e olarak yaz�m�z�n ba �na ald� �m�z
m�sralar�yla bu sûreyi ne güzel iirle tirmi tir!- konumuzu bitire-
lim:

 “Asra andolsun ki, insan gerçekten hüsrandad�r. Ancak 
iman edenler, iyi i ler yapanlar, birbirlerine hakk� ve sabr� ö üt-
leyenler bunun d� �ndad�r.”7

Toplan�p ayr�l�rlarken Asr suresini okumay� bir itiyat haline 
getiren ashab-� kiram�n bu davran� �n� anlamaya çal� mal�y�z. 
Zira günümüzde buna çok daha fazla ihtiyac�m�z vard�r.

                                                          
7 Asr, 103/1-3. 


