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A) Etimoloji ve Tanım. Sözlükte "kur
tuluşa ermek, boyun eğmek, teslim ol
mak; teslim etmek, vermek; barış yap
mak" anlamlarındaki silm (selm) kökün
den türemiş olan İslam'ın etimolojisini 
yapan ilk alimlerden İbn Kuteybe kelime
yi "boyun eğmek ve iradi olarak uymak 
suretiyle barış ortamına girmek", İbn 
ManzOr da "boyun eğmek(inkıyad) ve ita
at etmek" şeklinde açıklamıştır. Sonra
ki kaynaklarda genellikle bu açıklamalar 
tekrar edilmiş, "sulh ve selamet gayesiy
le boyun eğmek, tabi ve teslim olmak" 
manaları öne çıkarılmıştır. İslam'ın söz
lük anlamındaki inkıyad ve itaat her ne 
kadar mutlak ise de kelimenin örfteki 
kullanımı sadece "doğruya ve hakka uy
ma" manası taşır. Yanlışa ve kötüye bo
yun eğme şeklinde bir teslimiyet İslam 'a 
aykırıdır ve isyan olarak nitelendirilir. 

Kur'an-ı Kerim'de İslam kelimesi sekiz 
yerde geçmekte, ayrıca çok sayıda ayet
te aynı kökten fiil ve isimler bulunmakta
dır (bk. M. F. Abdü lbaki, el-Mu'cem, "sim" 
md ) Fiil halinde geçtiğinde daha çok 
"AIIah'a yönelmek" (mesela bk. ei-Bakara 
21112; Lokman 31/22) , "O'na teslim olmak" 
(el-Bakara 2/131; el-Mü'min 40/66), "tev
hid inancına sahip bulunmak" (el-Enbiya 
21 / 1 08), "AIIah'a teslimiyetın gereğini 
yapmak" (ez-Zümer 39/ 54) manalarında 
kullanılmıştır. Kur'an'da İslam . Allah ka
tındaki hak dini n karşılığı ve özel adı ola
rak belirlenmiş. ondan başka hiçbir dini n 
Allah tarafından kabul edilmeyeceği vur
gulanmıştır (Al-i im ran 3/19, 85). Ayrıca 
müslümanlara din olarak İslam'ın uygun 
görülmesi, hidayete erme yönünde Al-

lah'ın yardım ve desteğinin en üst düzeyi 
şeklinde nitelendirilmiştir (ei-Maide 5/ 
3). Gerçek ve dosdoğru din anlamındaki 
"din-i kayyim, sırat-ı müstakim" gibi Kur-
· ani terkipler, İslam'a tekabül eden asli 
dini tanıtma amacını taşırken Hz. İbra
him için "hanlf" ve "müslim" vasıflarının 
yan yana ve eş anlamlı kullanılması da 
(Al-i im ran 3/67) İslam'ın saftevhid inan
cının ve hak dinin devamı olduğunu gös
termektedir. 

Hadis kaynaklarında özellikle "lman" 
bölümlerinde İslam kelimesini ihtiva eden 
çok sayıda rivayet bulunmaktadır. Allah 
katında dinin İslam olduğunu vurgula
yan (Tirmizi, "Mena~ıb ", 32) ve bunu "ko
laylaştırılmış Hanlflik" şeklinde açıklayan 
(Müsned, ı , 236; Buhar!, "Iman", 29) ha
disler ilgili ayetlerle bütünlük arzetmek
tedir. Ayet ve hadislerde İslam kavramı 
ile hanlf ve fıtrat kavramları arasında bir 
anlam ilişkisi kurulduğu görülmektedir 
(mesela bk. er-ROm 30/30; Buhihl. " Ce
na'iz", 79, 80, 93; Müslim, "Kader", 22-25) . 
İslam alimleri tarafından genellikle ka
bul edildiğine göre fıtrat "AIIah 'ın insan 
tabiatma bahşettiği yaratıcısını tanıma 
eğilimi. hakkı benimse me yatkınlığı". Ha
nlflik de "AIIah'ın başlangıçtan itibaren 
insanlığa bildirdiği, insan tabiatma en uy
gun olan tevhid dini. Allah tarafından va
zedilen asli din" anlamındadır. Hz. İbra
him'in yahudi veya hıristiyan değil hanlf
müslim olduğunu belirten ayetle (Al-i im
ran 3/67) Allah katında dinin hanif-Müs
lümanlık (Tirmizi, "Menal5ıb" , 32) olduğu
nu vurgulayan hadisten de Hanlflik'le İs
lam'ın eş anlamlı kabul edildiği anlaşıl
maktadır. Hadislerde ayrıca müslümanın 
nitelikleriyle itikadi, arneli ve ahlaki alan
da yerine getirilmesi gereken dini veeibe
ler üzerinde d urulmuş . İslam'ı tarif eden 
meşhur Cibrll hadisinde bu veeibeler
den kalpteki imanı ızhar ettikten başka 
dört temel ibadet zikredilmiştir (Buhar!, 
"Iman", 37; Müslim, "Iman". 1-7; islam' la 
ilgili diğer hadisler için bk. Wensinck, el
Mu'cem, "sim" md.). 

İslam kelimesini ele alan ilk dönem 
alimleri, daha çok iman kavramıyla ilişkisi 
bakımından ona tanımlar getirmeye ça
lışmışlardır. Bu çerçevede Eş'arl İslam'ı 
"AIIah'a tam teslimiyet. hükümlerine bo-
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yun eğme ve emirlerine uyma" şeklinde 
tanımlarken (İbn FGrek, s.155; krş. Bakıl
lanl, et-Temhfd, s. 392) Matürldl"kişinin 
kendini bütünüyle Allah'a teslim etmesi. 
sadece ve tamamıyla O'na kulluk edip or
tak koşmaması" diye bir tarif yapmıştır 
(Kitabü't-TeuJ:ıfd, s. 394; krş. Nesefl, ll , 
817). Sonraki dönemlerde yazılan sözlük
lerde ise daha kapsamlı tanırnlara rast
lanmaktadır. Mesela Ragıb ei-İsfahanl 
İslam' ı, "kalpteki inancı dille ifade edip fi
illerle gereğini yerine getirmek suretiyle 
Allah'a takdir ve hükmettiği her hususta 
boyun eğip teslimiyet göstermek" şek
linde tarif etmiş. Seyyid Şerif el-Cürcanl 
de "Hz. Peygamber'in haber verdiklerini 
samirniyetle benimseyip onlara uymak" 
diye bir tanım getirmiştir (et-Ta'rf{at, "İs
Him" md.). İslam ' ın din olarak tarifinde 
Allah'ın birliği ilkesinin yanı sıra O'na bü
tün kuşkulardan arındırılmış bir teslimi
yetle bağlanma vurgusu önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Klasik kelam literatüründe imanın içe
riği ve sınırı ele alınırken onun İslam'dan 
farklı olup olmadığı meselesi de tartışma 
konusu yapılmıştır. Mu'tezile ve Matürl
dl kelamcıları, kelimelerin terim anlam
larını göz önünde bulundurarak bunların 
aynı şeyi ifade ettiğini söylemiş (Matürl
dl, s. 398), Eş'arller ise sözlük manaların
dan hareketle farklı olduklarını ileri sür
müşlerdir. Eş'arl'ye göre İslam imandan 
daha kapsamlı bir terim olup imanı da 
içine alır, ancak İslam diye nitelenen her 
şey imanı karşılamayabilir. Eş'arl kelam 
ekolünün önde gelen alimlerinden Bakıl
lani bedevlierin imanı hakkındaki ayetle 
(el-Hucurat 49/ 14) iman, İslam ve ihsan 
kavramlarının tanımlandığı Cibrll hadisi
ni zikrederek imanın "tasdik", İslam'ın ise 
"boyun eğmek" anlamına geldiğini, do
layısıyla bunların birbirinden farklı oldu
ğunu söyler (el-inşa{. s. 89-90). Selefiyye 
alimleri de bu konuda Eş'arller gibi dü
şünmektedir (İbn Teymi yye, Kitabü'l
lman, s. 30) . itikadl mezhepler arasında
ki bu tartışmada iki kavramın aynı şeyi 
belirttiğini savunanlar, iman ve İslam'ın 
birbirini tamamladığı ve her ikisinde tas
dik ve teslimiyetın esas olduğu görüşün
den yola çıkarken farklılığı savunanlar, 
tasdik söz konusu olmadığı halde görü-
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nürde teslimiyet göstermenin imkanın

dan hareket etmişlerdir. 

İslam kelimesinin semantik tahlilini ya
pan Toshihiko lzutsu'ya göre Cahiliye dö
neminin hakim telakkisi olan şirk inancı
nın aksine Kur'an'ın mesajıyla Allah kai
natın mutlak hakimi ve tek rabbi olarak 
kabul edilmiş; O'nayapılan kulluk ise ita
at, teslimiyet ve tevazu ifade eden terim
ler arasında en önemlisi olan, "kişinin bi
lerek ve samirniyetle kendisini Allah'a 
teslim etmesi" anlamına gelen İslam te
rimiyle belirtilmiştir. itaat ve teslimiyeti 
anlatan huşü. tazarru gibi diğer Kur'an 
terimlerinden farklı olarak İslam, eskiden 
başlayıp devam eden bir şeye değil yeni 
başlayan bir dönüşüme işaret etmekte
dir. Bu durumda müslim de Allah'a kayıt
sız şartsız teslim olmak suretiyle bir atı
lım cesaretini gösteren kimsedir. 

Cahiliye döneminde, insanın kendi gü
cüne güvenmesi, sınırsız benlik, hiçbir 
otorite karşısında eğilmeme gibi Kur'an'
da "cahiliye karakteri olan taassup (ha
miyyete'l-cahiliyye)" (el-Fetih 48/26) şeklin

de nitelenen ve insanı Allah'a teslim ol
maktan alıkoyan özellikler belirginleş

mektedir. Bir insanın müslüman oluşu ise 
onun bencillikten kurtulmasını, gücüne 
fazlaca güvenmekten vazgeçip alçak gö
nüllü bir kul olarak Allah'ın huzurunda 
durmasını ifade eder. Bu durumda bir 
yanda Allah'a karşı kibir, gurur ve küstah
lığı temsil eden cahiliye. öte yanda tevazu 
ve teslimiyeti simgeleyen İslam kavramı 
vardır. Cahiliye kelimesi semantik açıdan 
tahlil edildiğinde "cehl" kökünün en ufak 
bir kızgınlık anında iradesini kaybeden, 
kontrolsüz bir ihtirasla öfkesine kapılıp 
sonucu düşünmeden ileriyle atılan sabır
sız kişinin sorumsuz davranışını nitele
mekte kullanıldığı görülür. İslam öncesi 

Arap kültüründe bu anlamdaki cehlin 
karşıtı ise hilimdir. Hilim duygularına ha
kim olan, her durumda sakin kalmasını 
bilen insanın tavrını nitelemektedir. İs
lam'ın doğuşuyla birlikte cehl kavramı in
sanlar arası ilişkilerdeki etkinliğini kaybe
dip inanmayanların Allah'ın hidayetine 
ve bunu sağlayan dine karşı gösterdikle
ri kin ve düşmanlığı temsil eden bir tavır 
olarak anlaşılmıştır. Fakat cehlin karşıtı 
olan hilim kavramı da artık dini anlamda 
İslam'a denk bir içerik taşımamaktadır. 
Çünkü Kur'an'a göre yalnız Allah kulları
na karşı halim olur (el-Bakara 2/225; Al-i 
imran 3/155), kullar Allah'a karşı halim 
olamaz. Gerçek kulluk Allah karşısında te
vaz u ve teslimiyete ulaşmaktır. Fert bü
tün kibir ve ihtiraslarından vazgeçip tam 
teslimiyete eriştiğinde artık bunun adı 

hilim değil İslam'dır. Buna göre İslam 
adeta hilim kavramının esaslı bir şekilde . 
tadil edilmiş halidir (lzutsu, s. 187-207). 

İslam'afarklı açılardan hareketle geti
rilebilecek değişik tanım ve açıklamalar 
sonuç olarak birbirini tamamlar nitelik
tedir. Bu sebeple gerek genel din tasav
vuru ve vahiy geleneği ya da diğer sema
vi dinlerle farklılığı ön plana çıkarılarak, 
gerekse müslümanların ayıncı özelliğini 
oluşturan inanç ve ibadet esaslarına. duy
gu, düşünce ve davranış yönüyle müslü
man fert ve toplumların tarihten günü
müze akseden genel görüntüsüne ağır
lık vererek yapılacak tanıtımlar ayrı ayrı 
anlam taşır. Böyle olduğu için de İslam, 
Hz. Muhammed'in temel öğreti ve esas
larını vahiy yoluyla Allah'tan aldığı ve ilk 
uygulamalarını bizzat kendisinin gerçek
leştirdiği, zamanla müslüman toplumlar 
tarafından insanlığın diğer zihni ve arneli 
birikimlerinden de istifade ile geliştirilen 
din ve dünya görüşünün; insan, toplum, 

·Allah katında yegane din Islam' dır· mealindeki avet (Al-i imran 3/191 

2 

devlet gibi insani konularda kendine has 
ilkeleri ve felsefesi bulunan tarihi tecrü
benin. kültür ve uygarlığın genel adı ol
muştur. 
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[i] MusTAFA SiNANOGLU 

B) Vahiy Geleneği İçinde İslam. İnan
ma duygusu insanın temel özelliklerinden 
biridir. Değerler sistemi oluşturma ve bu
nu bir iman kaynağına bağlanarak yap
ma bütün insanlar için ruhi ve içtimal bir 
zarurettir. Çünkü inanan ve böylece diğer 
canlılardan ayrılan insanın bu niteliği fıt

rldir. İnsanlık tarihi ve bilimsel araştırma
lardinin insanla birlikte var olduğunu, 
dinsiz bir toplumun ve inançsız bir insa
nın olamayacağını göstermektedir. Ken
dini ve çevresindeki varlıkların niteliğini, 
var oluş sebeplerini sorgulayan insanın 
aklıselimi çeşitli kültürlerde farklı isim
lerle anılıp farklı sayıda ve mahiyette ta
savvur edilse de üstün bir kudretin varlı
ğını kabul etmektedir. Günümüz araştır
malarında "kutsal" diye adlandırılan bu 
alan. tarihin her döneminde ve en ilke
linden en gelişmişine kadar bütün cemi
yetlerde mevcuttur. Bunun gibi çeşitli 
kültürlerin kozmogoni ve antropogonile
rinde genelde insanın belli bir amaç için, 
özellikle de tanrı veya tannlara hizmet ve 
kulluk, ayrıca tanrıyı temsil ederek koz
mik düzeni korumak için yaratıldığı kabul 
edilmektedir (Eliade. Histoire des croy
ances, ı, 72; Hooke, s. 30, 46) . Dolayısıyla 


