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abstract
The Problem of Faith And Semantics. The problem of faith is one of the important issues of Islamıc
culture. Traditionists (Ashabu'I-Hadith) and theologians (AhIu'I-KaIam) particularly Maturidites and Asharites
sistematically solved that problem according to their methods. In their solitions Ashabu'l-Hadith used a
rationalistic method which has a concrate charaetenstic; whereas, theologians used a rationalistic method
which has an abstracı charactesistic. However, both solitions appear to have some problems. In this paper, the
said methods and their subsequent solitions are dealt with. Merwards a semantic method is put forward as an
alternatiye solitions
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İman problemine değişik ekollerce farklı yaklaşımlarda bulunulmuş ve bu
yaklaşımlara uygun olarak da farklı çözümlere ulaşılmıştır. Çalışmada farklı
ekolleri oluşturan hadisçilerin ve kelamcılann somut ve soyut karakterli
olarak vasıflandırılabilecek yaklaşımlan ve çözümleri üzerinde durulmuştur.
Somut ve soyut karakterli yaklaşımlar, akıl ve mantığın belli bir tür
kullanımını ifade etmektedir. Aynca günümüzde kendisinden yararlanılmaslIll
gerekli gördüğümüz anlambilime de çalışmada yer verilmiştir. Anlambilim ile
aklın somut ve soyut karakterli kullanımı, birbirinden oldukça farklı ama
birbirini tamamlayan yaklaşımlar olarak değerlendirilmelidir.

Giriş: Somut ve So/ut Karakter/i/ik Üzerine
Biz günlük yaşamda somut ve soyut kelimelerini beş duyu algılarınuza bağlı
olarak kullanınz. Beş duyu ile algıladığınuz varlıklar somut,
algılayamadıklarınuz da soyuttur. Mesela karşımda duran masa, beş duyu ile
algıladığımdan dolayı somut bir varlık iken beş duyu ile algılayamadığım akıl,
soyut bir varlıktır. Günlük yaşamda kullandığınuz bu kelimeleri, itikadi'
problemlerin çözümü ve bu çözümde kullanılan metodu vasıflandırmak için
de kullanabiliriz. Bir başka ifade ile duyularınuz dışındaki alan için de somut
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ve soyut ifadelerinden bahsedilebilir. Bu durum, somutluk ve soyutluk
anlayışının izaH olduğunu gösterir. Dolayısıyla dış dünya ve metafizik alanla
ilgili olan somutluk ve soyutluk anlayışı, birbirinden farklı olabilmektedir.

İtikacü konularda kullanılan metot ile problemlere getirilen çözümler
arasında somut ve soyut karakterlilik bakınundan bir uygunluk vardır. Yani
itikadi problemlerin çözümünde kullanılan metodun karakteri ne ise
çözümün karakteri de odur. Zaten itikadi problemlerin çözümünde metot
olarak kullanılan akılcılığın somut ve soyut karakterliliğini akıl kelimesinin
lugattaki anlamından yola çıkarak ortaya koyabiliriz.

Akıl kelimesi lugatta tutmak (imsak) anlamında şu şekilde kullanılır: Jii:.
~ ~\J.ılI(İ1açkarnını tuttu). Yani ilaç söz konusu kimsenin bozuk olan
bağırsaklanna iyi gelmiş ve onu bu durumdan kurtarmıştır. AJl...J Ji;iC.f .ı3
şeklindeki kullanım da kişinin konuşmadan menedildiğini anlatır. Bu
kullanımdan hareketle insanı hapseden ve onu hevasından döndüren şey için
de akıl kelimesi kullanılnuştır. Akıl, kişiyi hevasına uymaktan menetmektedir.
Akla, sahibini tehlikelerden koruduğu için akıl denmiştir. Keza lugatte
~i ~ şeklindeki kullanım devenin ayaklannın bağlanmasını anlaur. Bu
kullanımdan hareketle işini (emrini) ve düşüncesini (reyini) birleştiren kişi
anlamına gelen (Js'k ~.J kullanımı ortaya konmuştur!.

Akıl kelimesinin lugat anlamını göz önüne aldığımızda birden fazla şeyi
birbirine bağlamak gibi bir anlam söz konusu olmaktadır. Buradan hareketle
itikadi problemlerde aklın kullanımından bahsettiğimizde, bu problemlerle
ilgili olarak iki veya daha fazla şeyin birbirine bağlanması söz konusu
olacaktır ki, bu da aklın somut karakterli bir biçimde kullanılması anlamına
gelecektir.

Diğer taraftan aklın bir şeyi diğer bir şeyden menetmesini göz önüne
aldığımızda onun bir şeyi diğerinden ayırdığı ve soyutladığı gibi bir anlama
geldiğine ulaşmamız mümkün olacaktır. Bu da aklın soyut karakterli olarak
kullanımını ifade edecektir. Bu yüzden akla, insanı diğer canlılardan ayıran şey
denmiştir.

Şimdi de itikadi konularla ilgili olarak somut ve soyut karakterliliğin ana
hatlarıyla ne gibi anlamlara geldiğini görelim. Somut karakterlilik, mantığın
bilgi ve varlık anlayışlanndan aynlmaması, yani bunların birbirine bağlı olması
anlamına gelir. Zira böyle bir anlayışta mantığın belli bir şekli ve formu
yoktur. Buna mukabil soyut karakterlilik, mantık ile bilgi ve varlık
anlayışlannın birbirinden ayrılabilmesiyle ilgilidir. Zira bu anlayışta, belli bir
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imanProblemiveAnlambilim--- 3

şekli olan mantığı muhtevadan, yani bilgi ve varlık anlayışından ayırabiliriz2•
Bu anlamda kullanılan mantığın belirleyiciliği vardır. Yani biz, bilgi ve varlık
anlayışınuzı bu mantığa göre ortaya koyanz. Başka bir deyişle mantıktan bilgi
ve varlık anlayışına doğru bir gidiş vardır. Halbuki somut karakterli mantığın
böyle bir belirleyiciliği yoktur. Dolayısıyla mantık anlayışından veya bilgi ve
varlık anlayışından olmak üzere çift yönlü hareket mümkündür. Yani mantık
anlayışı bilgi ve varlık anlayışını belirlerken, bilgi ve varlık anlayışı da mantık
anlayışını belirlemiş olur.

Somut karakterlilik, bilginin fiille ilişkisinde ortaya çıkarken soyut.
karakterlilikte bilgi ile fiil birbirinden aynlır.

Somutluk bir bütünü oluşturan parçalarm birlikte göz önüne alınıp, bu
parçalarm birbiriyle olan gerekliliğinin kurulmasıyla gerçekleşirken, soyutluk
bu parçalardan sadece birisinin soyut bir biçimde göz önüne alınması ve
diğerlerinden aynlmasıyla gerçekleşir. Mesela imanı meydana getiren
parçalarm (cüzlerin) birlikte ve birbirlerini gerektiriyor olarak alınması somut
karakterliliği ifade ederken, imanın sadece kalp ile tasdik olarak kabul
edilmesi ve bilgi ile amelin imandan aynlması soyut karakterliliği ifade eder.

Somut karakterlilik, bir şeyin varlığının ister dış dünyada ister metafizik
dünyada var olması ve o şeyin kendine ait olan özellikleriyle diğer şeylerden
ayrılması anlamına gelirken, soyut karakterlilik bir şeyin zihinde veya kalpte
var olması, yani genel bir varlık olması anlamına gelir.

Somut karakterlilik, ayet ve hadislerin problemlerde çokça
kullanımlanyla ilgilidir. Zira nass, problemlerle ilgili olarak ne kadar çok
kullanılırsa o ölçüde yonımlanmanuş ve mecaz! manada kullanılmamış olur.
Buna mukabil soyut karakterlilikte nass daha az kullanıldığından, yorum ve
mecaz! anlamın kullanımı da o ölçüde fazla olabilmektedir.

Somutluk, itikad! problemlerle ilgili olarak bir kelimenin anlamının
Şari'in kastettiği manaya göre oluşması gerektiği ile ilgili iken, soyutluk söz
konusu kelimenin anlamının lugattaki anlam olarak kabul edilmesini
gerektirir. Zira bir kelimenin lugat manası herkes için geçerli olan genel ve
ortak bir manadır.

Somut karakterlilikte değişim vardır. Buna bağlı olarak bir şeyde artma
ve azalma ile derecelenmeden bahsetmek mümkün olur. Buna karşılık soyut
karakterlilikte değişim söz konusu olmadığından, herhangi bir şeyde artma ve
azalma ile derecelenmeden bahsedilemez.

2 Özlem, Doğan, Mantık, İstanbul, 1991, s. 282.
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A- Somut ve So/ut Karakterli/ikBakımmdan iman An/<!)Iış/afl
Klasik İslam düşüncesinde sistemli bir şekilde ele alınan somut ve soyut
karakterli iki iman anlayışından bahsetmek mümkündür. Bunlardan somut
karakterli iman anlayışı hadisçiler (Ashabu'l-Hadis), soyut karakterli iman
anlayışı da kelameılar (Maturidller, Eşariler) tarafından ortaya konmuştur.

A.a-Somut Karakterli iman An/<!)Iışı
Somut karakterli iman anlayışını iki kısımda ele almak mümkündür. Birinci
kısımda imanın ne olduğuna, imanı oluşturan unsurlara ve imanda artma ve
azalma gibi konulara, ikinci kısımda ise iman ve islam kelimeleri arasındaki
ilişki sorununa değinmeye çalışacağız.

A.a. 1- imanm Söz ve Ame/ Yönü
İmanı meydana getiren unsurlan söz (kavI) ve amel olarak ele almak
mümkündür. Zira hadisçiler imanı söz ve amel olarak tanımlamaktadırlar3•
İmanın söz ve amelden meydana geldiği söylenirken söz ile kalbin sözü ve
dilin sözü, amel ile de kalbin ameli ve organların ameli kastedilmiştir!.
Böylece dört unsurun birleşmesiyle imanın meydana gelmesi, bu anlayıştaki
somut karakterliliği göstermektedir.

İbn Teymiyye de farklı bir yaklaşımla imanı meydana getiren unsurlan
ortaya koyarken ayet ve hadislerde imanın iki şekilde kullanıldığını, bunlardan
birisinin mutlak, diğerinin de mukayyet kullanım olduğunu ifade etmiştir. O,
imanın mutlak kullanılışı ile ayet ve hadislerde imanın tek başına kullanımını,
yani 'islam' ve 'salih amel' ifadelerinden ayn olarak kullanılmasını
kastederken, imanın mukayyet kullanışı ile. ayet ve hadislerde imanın 'islam'
ve 'salih amel' ifadeleri ile birlikte kullanımını kastetmektedir. İmanın mutlak
olarak kullanımına Secde SUresi 15. ayet örnek olarak verilebilir:

'. ' ..ı::~':.U"" o' ~i ••.. i~i l'. 1'•• 1 't~ı:ıı',:.11li:iGLı'. ','WıuJ~ rA J r+i.J . ..Y"+"" J . J~ ~ J~ • U:L . - • l>-":'; •
İmanın şubelerinden bahseden hadis de yine mutlak kullanıma örnek

olarak verilebilir: ..lı i ~i .ul ~ (J) lA)lc.1 ~ lJ.JA+'"J ~ Ji lJy.... J H 2JL..,ı~\
lJL..,ı ~\ L.J-O ~ ~~IJ J=.;hll UC ı.jj~1 :..bL..\ lAü~IJ

Yukanda zikredilen ayet ve hadiste iman tek başına yani 'islam' ve 'salih
amel' ifadelerinden ayn olarak kullanılmıştır.

İmanın 'salih amel' ifadesiyle birlikte mukayyet olarak kullanımına da
Fetih SUresi 29. ayet örnek olarak verilebilir: ~L:.JU\ i.k-)~ ~:.1\~i :ıc.)
~ 1:;;.1) ~~ ~ İmanın 'islam' ifadesi ile birlikte yine mukayyet olarak

J ıbn Teyrniyye, Mromu'fttauı Ahıml b. Teyniyy?, cem' ve teıtib: Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım
ve oğlu Muhammed, c.: 1-37, tn., c. 7, s. 642.

4 Ag.e., c. 7, s. 171.
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kullanımına Hucurat SUresi 14. ayet örnek olarak verilebilir: J5 ti.i yı):.tjı ~\,j
._t:'. l~ . "L...ıUII":li es u:..r....lı' •.. ci i • ',' ,_,('""':~ ı.F u - ~ - J __ yj! U:""'J ~Y ('"

İbn Teyıniyye, ayet ve hadislerde mutlak olarak kullanıldığında iman
teriminin anlamını, islam ve salih amellerin oluşturduğunu, mukayyet olarak
kullanıldığında ise iman teriminin anlamını, kalp ile tasdiğin oluşturduğunu
belirtmiştir. İslam ve salih ameller imanın zahirl yönünü, kalp ile tasdik de
imanın batırll yönünü oluşturmaktadır. Halbuki Peygamber, iman terimi ile
imanın ne sadece kalp ile tasdik yönünü (batırll yönünü) ne de sadece islam
ve salih ameller yönünü (zahirl yönünü) kastetmeyip, O her iki yönü birlikte
kastetmiştirS .

İbn Teyıniyye, iman teriminin nassdaki mutlak ve mukayyet
kullanımlanru ve bu terimin söz konusu kullanımlarda kazandığı manaıan ve
Peygamber'in iman terimi ile her iki manayı da kastettiğini söyleyerek, iman
anlayışının somut karakterliliğini ortaya koymuş oluyor. Zira iman, çeşitli
unsurlann birleşmesiyle meydana gelmiş olmaktadır.

İbn Teyıniyye, nassda mutlak olarak kullanıldığında iman teriminin
kulun batıill ve zahiri söz ve amellerinin (kalbin sözü, dilin sözü ve kalbin
ameli, organlann ameli) hepsini içine aldığını da ifade etmiştir6. Yani buna
göre iman terimi, nassda mutlak olarak kullanıldığında sadece islam ve salih
amelleri değil, kalp ile tasdiği de içine almaktadır, Halbuki yukanda nassda
mutlak olarak kullanıldığında iman teriminin islam ve salih ameller anlamında
olduğundan bahsedilmişti. Dolayısıyla burada çelişkili bir durum ortaya
çıkmaktadır.

Keza İbn Teyıniyye, iman teriminin nassda mutlak ve mukayyet
kullanımlanna göre kazandığı anlamlan ortaya koyarak, Peygamberin bu
manaıardan sadece birisini değil, her ikisini de kasdettiğini söylemiştir7•
Ancak bunun delili yoktur, Zira Peygamber böyle bir ifade kullanmamıştır. O
halde bu görüş, İbn Teyıniyye'nin kendi akü yaklaşımının bir neticesi olarak
değerlendirilmelidir. Yani somut karakterli akü yaklaşımın gereği olarak
imanın batırll ve zahiri yönü birleştirilmiştir.

Çeşitli unsurlann (kalbin sözü, dilin sözü ve kalbin ameli, organlann
ameli) birleşmesiyle imanın oluşumunun somut karakterliliğine bir başka
örnek de HaliınJ'nin anlayışıdır. O, iman teriminin 'be' ve 'lam' cer harfleriyle
kullanım1anru (el-İmanu billahi ve el-İmanu lillahi) ve bunlann arasındaki

5 Ag.e., c. 7, ss. 7-14.
6 Ag.e., c. 7, s. 642.
7 İbn Teymiyye, KiıJbu'I-imuı, tahkik: es-Seyyid Muhammed Bedruddin, en-Na'san1, el-Haleb~ Mısır,
1325, s. 3.
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anlam farklılıklanıu göz önüne almaktadır. İman terimi 'be' cer harfi ile
kullanıldığında itikad ve ikrar anlamına gelirken, 'lam' cer harfi ile
kullanıldığında itaat ve boyun eğme anlamlarına gelmektediril. H.al1m1,iman
teriminin iki farklı kullanımından hareketle söz konusu terimin iki yönü
olduğuna dikkat çekmiş olmaktadır. İmanı meydana getiren unsurlan genel
olarak bu şekilde ortaya koyduktan sonra imanın sözle ilgili yönüne
geçebiliriz.

A.a. I.a- imanm Söz Yönü
Daha önce zikrettiğimiz gibi, imanı oluşturan iki ana unsurdan birisi söz,
diğeri ameldir. İmanın söz yönü de iki kısımdan müteşekkildir: 1- Kalbin
sözü, yani tasdik. 2- Dilin sözü, yani ikrar.

A.a.l.al- KalbinSözü (Tasdik)
Hadisçilere göre imanın aslı kalptedir. Kalpte olan imanın iki unsuru vardır:
1- Kalbin tasdiki 2- Kalbin bilgisi (marifeti). Her iki unsura birden kalbin
sözü denir. Kalpte, kalbin sözünden başka kalbin ameli de vardır. Mesela
tevhid, kalbin sözü, tevekkül de kalbin amelidir. Daha sonra da bedenin sözü
ve bedenin ameli geliti. Böylece iman, bu dört unsurun birleşmesiyle
meydana gelir. Biz önce kalbin sözü yani kalbin tasdiki ve bilgisi üzerinde
durmak istiyoruz.

Sadece kalbin tasdikinden ibaret olan iman anlayışı, hadisçilere göre
doğru değildir. Yani imanda tasdik olmakla birlikte iman, sadece kalp ile
yapılan tasdikten ibaret değildir. İmanda başka unsurlar da bulunmaktadır.
Hadisçiler imanın sadece kalp ile tasdikten ibaret olmadığını ispat sadedinde,
tasdik kelimesinin iman kelimesinin muradifi olmadığını ortaya koymaya
çalışırlar. Ayette geçen uı ÜA';"": Ü,jl Lo ifadesi yerine uı ~ Ü,jl Lo ibaresi
söylenmiş olsa, mana doğru olmakla birlikte mü'min lafzından kastedilenin
müslim lafzından kastedilen olduğunu söylemek doğru değildir. Yani mü'min
lafzında, müslim lafzında olmayan başka manalar da olduğundan müslim
lafzı, mü'min lafzını tam olarak karşılamazlO.

Keza ayette geçen .~i 1.,4ı ifadesi yerine .~i iJ.:.I, .~i \.JA j'i ve
.~\ ı..,wı gibi ibareler okunacak olsa, mana doğru olmakla birlikte bu
ifadeler, ı~l lafzının delalet etmiş olduğu manaya delalet etmezler. Yani bir
lafzın diğerinin muradifi olması, onun delalet ettiği şeye de1aIet etmesine

8 Halimi, KiıJbu'I-rri.rbırfi {u'abi'l.imm, C.: 1.3, tahkik: Hilmi Muhammed Fudeh, 1979, c. 1, s. 25.
9 İbn Teymiyye, Mcuruu'frtmıı. A bnai b. Teyniy)F, c. 7, s. 186-187.
10 Ag.e., c. 7, s. 289.
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bağlıdırıı, Böyle bir izah tarzı, hadisçilerin nassın lafzına olan bağlılıklarmı
göstermektedir. Ancak nassın lafzına olan sıkı bağlılık, Kur'an ve hadislerin
her zaman doğru anlaşıldığı anlanuna gelmemelidir. Yani nassın lafzına olan
bağWık ayn bir şey, Kur'an ve hadislerin doğru olarak anlaşılması ayn bir
şeydir. Dolayısıyla nassın lafzına olan bağlılığını, bu ekolün akılcılığının gereği.
olarak değerlendirmek mümkündür.

Tasdik lafzının iman lafzının müradifi olmadığına dair az önce zikredilen
deW, çok da kuvvetli görünmemektedir. Zira imanın lugattaki karşılığı ve
anlamı tasdiktir. Halbuki i~i lafzının lugattaki karşılığı ve anlamı i~i lafzı
değildir. i~i lafzı, İbn Teyıniyye'nin sisteminde ı~l lafzının eşanlamlıs ı
olarak kullanılmaktadır. Halbuki bir lafzın lugattaki karşılığı ve anlamı ile o
lafzın eşanlamlısı aynı şey demek değildir. Bunlar farklı şeyler olduğuna göre,
birini diğerinin delili olarak kullanmak da doğru olmaz.

Tasdik lafzının iman lafzı ile aynı manada olmadığına dair bir başka deW
de şudur: Şahid alem ile gayb aleminden bir şeyi haber veren kimse için di:....:.-
(Doğru söyledin) veya ~~ (yalan söyledin) ifadeleri kullanılır. Ancak iman
lafzı, sadece gayb aleminden verilen haberde kullanılır. Bundan dolayı
güneşin doğduğunu haber veren bir kimse için 'O'na iman ettik' ifadesi
kullanılmaz. Ancak 'O'nu tasdik ettik' ifadesi kullanılabilirı2.

Keza tasdik lafzının iman lafzı ile aynı manada olmadığı ortaya konurken
imanın zıddının tekzib olmadığı ifade edilmektedir. Zira tasdik lafzı, tekzib
lafzının zıddıdır. Yani tasdik ile tekzib birbirinin zıddı olduğuna ve tekzib
lafzı, iman lafzının zıddı olmadığına göre, tasdik ile iman lafızlan eşanlamlı
olmamaktadır. İmanın zıddı küfürdür. Zira 'o mü'mindir' veya 'o kMirdir'
gibi kullanırnlar söz konusudur. İmanın zıddı olan küfür, tekzib ile aynı
anlama gelmediğinden, imanın da tasdik anlanuna gelmemesi gerekir. Zira
tekzib ile tasdik zıt anlamlıdır13• Burada küfrün, tekzib ile aynı anlamda
olmadığına dayanılmaktadır. Zira bir kimse diğerine 'Senin doğru söylediğini
biliyorum fakat sana clbi olmayacağım, bilakis sana düşmanlık yapacağım'
dediğinde küfründe artış olmuş olur. Yani küfür kelimesinde, tekzib anlamı
olmakla birlikte başka anlamlar da mevcuttur. Dolayısıyla tekzib kelimesinde
bulunan genel mana, küfür kelimesinde bulunan genel ve özel mananın
toplamı olan manadan farklı olmuş 01uyor14• Böylece küfür ve tekzib

IIAg.e., c. 7, s. 290.
12 Ag.e., c. 7, s. 291 vd.
il Ag.e., c. 7, s. 292.
14 Ag.e., c. 7, s. 127.
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kelimeleri aynı anlama gelmediği gibi, iman ile tasdik kelimeleri de aynı
anlamda değildir.

Yukandaki delili destekler mahiyette olmak üzere imanın her şeyi tasdik
etmek olmadığından bilakis özel bir şeyi tasdik etmek yani Peygamber'in

. haber verdiği şeyi tasdik etmek olduğundan bahsedilir. Dolayısıyla şeriattaki
iman, lugattaki imandan daha özel bir anlam kazanmış olmaktadır. Zira özel
anlamda bazı şeyler vardır ki, bunlar genel anlamda bulunmazlar. Mesela
hayvanın bir türü insandır. İnsanda hem genel ınana hem de kendine has
olan özel mana vardır. Her iki mananın (genel ve özel mana) toplamı olan
mana genel mana değildir. Bunun gibi tasdik ile iman genel mana itibariyle
ortak olmalanna karşın, iman teriminde tasdikte bulunmayan özel anlam da
vardır. İşte bu özel mana ile genel mananın toplamı olan mana (imanın
manası) genel ınanadan (tasdikin manası) farklıdırıS. Burada iman ile tasdik
arasındaki ortak ve genel manayı dikkate almayıp, imanın anlamının genel ve

. özel manalann toplamından oluştuğunu söylemek, problemi somut karakterli
olarak ele almak anlamına gelir. Zira terimler arasındaki genel ve ortak ınana
soyutluğu, bu ortak mana ile terimleri birbirinden ayıran anlam farklılıklan
beraberce somutluğu ifade etmektedir. Burada bir hususa dikkat çekmek
gerekir. İbn Teymiyye, iman için lugattaki tasdik anlamını yeterli görmezken,
amellerin tasdik olarak isimlendirilmesi hususundaki dildeki kullanımı delil
olarak kullanabilmektedir ki buna ileride değinilecektir.

Hadisçilere göre tasdikin kendisinde de bir farklılaşmanın (artma ve
azalmanın) olduğu söz konusu edilmektedir. Bu da problemin somut
karakterli olarak ele alındığının bir başka göstergesidir. İnsanların
tasdiklerinin birbirinden farklı olduğu ortaya konurken şöyle bir misal verilir:
Nasıl ki canlılar kudret, irade gibi sıfatlar bakımından hatta hareket, siyahlık
ve beyazlık gibi arazlar bakımından birbirinden farklı iseler, tasdik ve ilim
bakımından da birbirinden farklıdırlar. Bir şeyin bilinmesi hususunda
insanların birbirinden farklı olmadığını söylemek bir makdura etki eden
kudretin farklı olmayacağını veya bir şeyin göıülmesi hususunda insanlann
birbirinden farklı olmayacağını söylemek gibidir. Nasıl ki ayın göıülmesi
hususunda insanlar arasında farklılık varsa, insanların tasdiki ve ilmi de öylece
birbirinden farklıdır. İnsanlar arasında ayın göıülmesi hususunda bir ortaklık
varsa da bazısının görmesinin diğerinden daha tam olması bakımından
aralarında farklılık vardır. Hatta kalbin bilgisi ve tasdiki bakımından insanlar
arasındaki farklılık daha da fazladırl6•

15 Ay.
16 Ag.e., c. 7, s. 564-565.
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Kalbin tasdikine ilaveten bilgi de hem imandır hem de bütün olan
imandan bir parçadır (cüzdür). Tevhidi duyup da onu tasdik eden bir kimse
sonra bunu delillerlede bilmek isterse, bu dununda istidlaııerdebulunacaktır.
İşte o kimsenin bu istidlaIi bir imandırl7. Bilgi iman olduğundan, bilgideki
artma imandaki artmaya neden olacaktır. Bunu şu misalle izah etmek
mümkündür: Allah'ın isimlerini ve onlarm manaıarmı bilip de onlara iman
eden bir kimsenin imanı, bu isimleri ve manalarmı bilmeyen veya bazısını
bilip de onlara mücmel olarak inananın imanından daha kamildir. Yani
insanın Allah'ın isimleri, sıfatlan ve ayetlerine dair bilgisinin artması, o
kimsenin imanının kamil olduğu anlamına gelirıs.

Hadisçilere göre bilgideki artış, sadece bilmek açısından değil, bilginin
ameli gerektirmesi bakımından da söz konusudur ki, bu da somut
karakterliliğinbir başka göstergesidir.Nitekim sahibinin kendisiyleamel ettiği
bilgi, sahibinin kendisiyle amel etmediği bilgiden daha kamildir. Bunun gibi
Allah'ın, cennetin ve cehennemin gerçek olduğunu bilen kimsenin bu bilgisi,
O'nda Allah sevgisi ve korkusunu, cennete girme ve cehennemden
uzaklaşma arzusunu gerektirir. Diğer bir kimsenin bilgisi ise bunlan
gerektirmez. Dolayısıyla birinci şahsın bilgisi diğerinden daha kamildirl9•
Keza Fatır SUresi 28. ayette Allah'tan korkanın ancak aIimler olduğu
belirtilmektedir. Madem ki Allah'tan korkanlar kitap ve sünnette
övülenlerdir. O halde bu kimseler, zemme müstehak değillerdir. Zemme
müstehak olmamalan da vacib olan fiilleri yapınalanyla olacaktır20• Böylece
ilim ve amel arasında bağlantı kurulmaktadır. Nitekim Nısa SUresi17. ayette
'_.'.r~ 4.111 ~ ,- :ili1 fj ~ •. -. ' ,- '. 4JC:". ~-'Iı -.t"_._-. -. :ili.ıJ11 r~ tj-~IIWİ~ . .J-':! - J •. :U3 u;" uy..J-':! ~ • ~ ..,.... u"""""" u=- - - ı.s-.Y' .
~ t...,JC 4.111 0~J söz konusu insanlarm cahil olarak isimlendirilmesinin

nedeni, onlann masiyetleridir. Yoksa gayri mümeyyiz olduktan için cahil
olarak isimlendirilmemişlerdir.Yani Allah'a asi olan kimse masiyeti esnasında
cahildir21• Bilgideki artış, hem bilginin kendisinde hem de bilgi ile amel
arasında kurulan bağla gerçekleşirken, bilginin hatırlanmasıyla (tezekkür) da
gerçekleşir. Zira gaflet, bilginin gerçekleşmesini engeller. Gafil olduğu halde
bir şeyi bilen kimsenin bu bilgisi, onu hatırlayanın bilgisinden daha azdır.
Dolayısıyla hatırlamaya bağlı olarak bilgide bir artış gerçekleşmektedir.
Nitekim Ashabtan 'Umeyr b. Habib, imanın artıp azaldığını söylemiştir.
Artma ve azalmadan sorulduğunda O, şöyle demiştir: Allah'a hamd

17 Hal1ml, Kitabu'l-rrimacfifua'bi'l.imm, c. 1, s. 38.
18 ibn Teymiyye, KiıJbu'I.imm, ss. 90-92.
19 ibn Teymiyye, MtrmIU'frtıruı A hmri b. Teyniy;E, c. 7, s. 234.
20 Ag.e., c. 7, s. 2 ı.
21 Ag.e., c. 7, s. 22.
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ettiğimizde, O'nu zikrettiğimizde ve O'nu tesbih ettiğimizde bu dunun,
imandaki artmayı gösterir. Buna mukabil O'ndan gafil olmamız ve O'nu
unutmamız ise imandaki azalmayı gösterir22• Böylece bir şeyi hatırlarna bir
çeşit bilgi olmakta ve buna bağlı olarak bilgide ve imanda artış
gerçekleşmektedir.

Bilgideki anış tezekkür vasıtasıyla, tezekkür edilen şeyle amel etmede de
onaya çıkar. İnsan daha önce bildiği bir şeyi hatırlayıp da onunla amel
ettiğinde kendisinde yeni bir bilgi meydana gelir. Bundan dolayı hadiste,
bildiği ile amel edene Allah bilmediğini öğretir denmiştir. Bu öyle bir
durumdur ki, her insan kendi nefsinde bunu tecrübe edebilir23• Bu anlayışa
göre Gafir SUresi 13. ayet', .'.Lij ı:j.. U! :J.~L:J tezekkür ile fii! arasındaki ilişkiyi
göstermektedir. Zira tam bir tezekkür, tezekkür edilene tesiri gerektirir.
Sevileni tezekkür ederse, onu talep eder, korkulanı tezekkür ederse ondan
uzaklaşır24• Ancak bize göre ayette, tezekkür ile fii! arasında bir ilgi
kurulmuyor. Ayet, defalarca tevbe edenin veya Allah'a yönelenin tezekkür
edeceğinden bahsediyor. Dolayısıyla İbn Teymiyye ayeti kendi sistemine göre
anlamış oluyor.

Bilginin tezekkür, tezekkürün de fii! ile olan ilişkisi ve bunlarda meydana
gelen anma ve azalma somut karakterli akılcılığın kullanıldığını
göstermektedir. şimdi de imanın sözle ilgili olan diğer yönüne geçebiliriz.

A.a./.a.2- Di/in Sözü (ikrar)
Dil ile şehadet kelimesini söylemek (ikrar) hadisçilere göre imanın
gereklerindendir. Hal1m1, ikrann iman olduğunu şöyle onaya koyar: KMir
olan bir kimse, itikad ve ikrar ettiğinde mü'min olur. Bundan sonra namaz
dışında şehadet kelimesini söylemesi gerekmez. Ancak kendi durumuyla
(mü'min olup o1mamasıyla) ilgili birtakım şüpheler ortaya çıkar ve bunlan
ortadan kaldırmaya ihtiyaç hissederse 'Ben müslümarum' veya 'şu zamandan
beni müslümarum' demesi kafidir. Yoksa şehadet kelimesini söylemesi
gerekmez. Buradan ikrann iman olduğu anlaşılmaktadır. Zira şehadet
kelimesi iman olmayıp, o kimsenin kendi haline ve durumuna delalet eden bir
şeyolsaydı, o takdirde durumunda kanşıklık olduğu her halde şehadet
kelimesini söylemesi gerekirdi. Bu gerekli olmadığına göre, buradan ikrann
iman olduğu anlaşılmaktadır25•

22 Ag.e., c. 7, s. 566.
2) Ag.e., c. 7, s. 235.
24 ibn Teymi~, KiLWu'/-imm, s. 93.
25 Hal1ml, KiJJhu'/-rrinhaı: fi jW'bi'/-imın, c. ı,s. 29.
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ikra.nn gerekli olmasının bir başka delili de aklı baliğ olan kimseye acilen
itikadın gerekli olduğu gibi ikra.nn da gerekli olmasıdır. ikrardan maksat, eğer
kişinin halini ve dunununu tarif etmek ve ortaya koymak ise, buna ihtiyaç
hasıl oluncaya kadar ertelemek mümkündür. Fakat bilginin meydana
gelişinden sonra itikadın tehirinin caiz olmaması gibi, ikran da tehir etmek
caiz değildir26. Dolayısıyla ikrar da itikad gibi iman olmaktadır.

Hal1m1,Ahzab Stıresi 22. ayeti :uJı wJC:' ~ 1:ıA.1}J yı:?\j\ 0.,¥).JI .st:.ı ı.:.ı:,
~:, \,jl~ UJ ;aA:ı'j ~:, :U;...:.ı:,:uJı ~~:, :u;...:.ı:,ikra.nn imandan olduğuna delil

olarak kullanır. O'na göre Allah:U;...:.ı:, :uJı S.l.-:' ifadesini ayette imandan
sonra getinniştir. Ayette imanın artmasından bahsedilmiştir. Dolayısıyla
:U;...:.ı:,:uJı ~~:, ifadesi ile Allah, imandaki artmayı ifade etmiş olmaktadır27.
Ancak bu delile şöyle bir itiraz da yapılabilir: Allah söz konusu ifade ile
imandaki artmayı ifade etmiş olmayabilir. Bu ifade, düşman birliklerini
(ahzabı) gördüklerinde mü'minlerin söylemiş olduklan bir sözdür. Ve bu söz,
onlann içinde bulunduğu dununu ve hali ifade eden, ona deıaıet eden bir
sözdür. Yani mü'minlerin içinde bulunduklan dunun ve hal, onlann
imanlarmı artmnıştır.

ikra.nn imandan olması hususunda dil ile ikrar olmaksızın sadece kalp ile
tasdikin küfürden çıkmaya yetmeyeceğine dair Al-i İmran Stıresi 84. ayet: Ll!
, . r~' .bLı:...'JrI' w •." '.'. I' ~l~X' r.ı i_ J ,'r~' trJC.J ,'r~' 4.1l\..ı tr..iı..r-J J,. J . .Jb:ıJ~.J - .J ~ ...>!. ıs- Y J _ Y J, .

'Ü~:U ~:, ~ ~t ~ ~~ 'J ~:.ı LJ,4 0~1:'~:'';''';' ile Bakara
SA '138 . -li.::. .. , WL! r1".I.ı~I~.ı...ı •.'i~I".1.'i ..l!uresı . ayet . .., , ı.F ~ . YY U.J J ". F ~ jJA U.

~i ~i ;ı.:, 4.1l1 (6',2.*:( .• delil olarak kullanılmaktadır. Al-i imran Stıresi 84.
ayette Allah, mü'minlere iman ettik tr..i demelerini emretmiştir. Bu da, ikrar
olmaksızın kalp ile tasdiğin imanda yeterli olmadığını gösterir. Zira Bakara
Stıresi 138. ayetteki ~ ~i ~ ~ ı.Jı:.i0lı! ifadesini sizin dediğiniz gibi diyerek
iman ederlerse, sizin iman ettiğiniz gibi onlar da mü'min olurlar şeklinde
anlamak gerekir28.

Diğer taraftan Bakara Stıres i 138. ayeti şöyle anlamak gerekir: Sizin
dediğiniz gibi derlerse, hidayete ermiş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse, onlar
düşmanlık içindedirler. Allah'a düşmanlık küfürdür29. Dolayısıyla küfürden
kurtulmak için dil ile ikrar gerekir. Ancak bu delile, şöyle bir itiraz yapılabilir:
Madem ki Bakara Stıres i 138. ayetinin baş tarafını, sizin dediğiniz gibi
derlerse iman etmiş olurlar şeklinde anlıyorsunuz, ondan sonra gelen hidayete

26 Ag.e., c. l, s. 28.
27 Ag.e., c. l, s. 29.
28 Ag.e., c. l, s. 26.
29 Ay.
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ererler ifadesini niçin söz ile hidayete ermek olarak anlamıyorsunuz. Yani
eğer hidayete ermeyi birtakım fiii ve davranışlar içinde olmak şeklinde
anlıyorsaruz, iman etmeyi de sadece söz ile ifade etmek olarak anlamamak
gerekir.Yine Gafir Su.resi 84. ve 85. ayetler ikrann iman olduğuna delil olarak
kullanılmaktad :CLJ '.r. " ..< ',' <Lı \1; ~ u' .~C::' ~:l:..' ~ \r..i i .1\:9 u:....t i." CJSır. _r- 1J;t:'...>""'".. ..?""J J.. .J' . J.J

u:....t I' I. LJ" .~i ''''.'. J.J ~ ~~
İnkarcılarm Allah'a iman ettiklerine dair sözleri onlan küfürden

çıkannarnıştır. Zira onlar azabı gördükten sonra bu sözü söylemişlerdi. Bu
sözü azabdan önce söyleselerdi küfürden çıkıp imana gireceklerdi30• Buradan
dil ile ikrann iman olduğu anlaşılmaktadır.

İmanın sözle ilgili yönünü (kalbin sözü ve dilin sözü) bu şekilde ortaya
koyduktan sonra, imanın amelle ilgili yönü üzerinde duralım.

A.a.l.b- imanmAme/ Yönü
İmanın amel yönünü iki kısımda ele almak mümkündür: 1- Kalbin Ameli, 2-
Organlann Ameli.

A.a.l.b.l- Ka/binAme/i
Hadisçiler kalbin de birtakım amelleri olduğunu kabul ederek, amellerin
sadece bedenin organlanyla yapıldığı görüşünü yetersiz bulduklanndan amel
anlayışının alanını genişletmiş oluyorlar.

Kalp amelleri ile genelde Allah'ı ve ResUlünü sevmek, Allah'tan
korkmak gibi fiiller anlaşılmaktadır3!. İnsanın mü'min olması için Allah ve
ResUlünün, onlarm dışındakilerden o kimseye daha sevgili olması gerekir.
Tasdik imandan olduğu gibi tasdik ile birlikte Allah sevgisi ve korkusu
bulunmazsa bu iman değildir32• İbn Teymiyye kalp fiillerini imanın gereği
Oevazımı) olarak görüyor. İnsan mü'min olduğunda aksine bir kasıt
olmadıkça kalp fiilleri gerekli olur33• Ancak bunun gerekli olduğunun delili
nedir? Zira aksine kasıt olmadan bir şeyin meydana gelmesi, onun gerekli
olduğunu göstermez. Yani gerekli olarak değil de tabü olarak da o şey
meydana gelebilir. Bu takdirde kalp fiili, tasdikten aynlmış olur.

Mücadele SUresi 22. ayet, kalp fiili için delil olarak kullanılmaktadır: ~ U
:u;...:,;) ~i :ı~~ 0J~I~ ~\jl r'j;ıl) ~~ 0L¥~ G.'J!İman bulunduğunda, onun
zıddı olan Allah'ın düşmanlarını sevmek olmayacaktır. Kalp fiilleri, imanda
gerekli (vacib) olan şeyler olup, imanda tercih edilen iyi ve hoş şeyler

30 Ag.e., c. 1, s. 2&-27.
31 ibn Teymiyye, KiıJbu'I.imuz, s. 93.
32 ibn Teymiyye, Mromu'ftra'ra A Imıri b. Teyniy;ı; c. 7, s. 307.
JJ Ag.e., c. 7, s. 16.
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değildir34• Kalp filli, imanın gereklerinden olduğuna göre kalp fiilinin
bulunmasına bağlı olarak imanda kemiliyet söz konusu olacaktır. Ancak bu
kemiliyet, tercih edilen değil de imanın oluşmasrm sağlayan gerekli (vacib) bir
kemiliyettir. Zira Allah ve Resmü; isim verilmiş herhangi bir amelden bu
ismi, ancak yapılması gerekli (vacib) olan bazı şeyler yapılmadığında
kaldınnışlardır. Mesela 'Fatiha'sız namaz olmaz' hadisinde olduğu gibi. Yani
imanda yapılması gerekli olan bir şey yapılmadığında iman ortadan
kalkacaktır35• Ancak meselenin bu şekilde ele alınması problemlidir. Ayete
göre Allah'ın düşmanlarını sevmek ile iman bir arada olmaz. Fakat hadisçilere
göre kalp filli, imanın unsurlarından birisidir. O halde iman varolmaya devam
edecek veya kalp fiilinin olmamasından dolayı imanın tümü ortadan
kalkacaktır. İmanın tümü ortadan kalkarsa, o takdirde iman, sadece kalp
fiiline bağlı olmuş olur. Halbuki imanda kalp fiilinden başka unsurlar da
vardır. Eğer imanın bir kısmı kalırsa, o zaman da ayetin anlaşılmasına ters bir
durum söz konusu olacaktır. Zira ayete göre Allah'ın düşmanlarını sevmek ile
iman bir arada olmaz.

Kalp fiilinin imanı oluşturan unsurlardan birisi olarak kabul edilmesi ve
kalbin tasdiki ile organların fiilini birbirine bağlaması somut karakterli1iği
gösterdiği gibi, kalp fiilindeki artma ve azalma da yine somut karakterli1iği
gösterir. Zira insanlar tasdikte ve bilgide eşit olmadıkları gibi sevgi ve
korkuda da eşit olmayıp derecelenmeye clbidirler36•

A.a. /.b.2- Organ/arm Ame/i
Hadisçilere göre organlarla yapılan ameller imana dahildir. Bu konuda Halirrı1
şöyle der: Mademki herhangi bir ibadeti yalanlamak (tekzib) küfürdür, o
halde ihlas ile bu ibadetin yapılması, imanın ciizlerinden biridir. Meseleye ters
yönden baktığımızda da aynı durum söz konusudur. Zira hükümleri tasdik
etmek iman ise, onları yerine getinnenin iman olmaması caiz değildir37•
Ancak burada problemli bir durum vardır. Hal1m1, ibadetin yalanlanmasının
(tekzibinin) zıddı olarak ibadetin yerine getirilmesini anlıyor. Halbuki ibadetin
yalanlarımasının zıddı olarak ibadetin tasdik edilmesi kabul edilebilir. Yıne O,
hükümlerin tasdik edilmesini, onların yerine getirilmesi olarak anlıyor.

)4 İbn Teymi~ bu ifadeyle kdamcılara kaı;;ı çıkıruş olmaktadır. Zira keIamcılara göre ameller, imanda
gerekli olmayıp, iyi ve hoş kaı;;ılanan şeyler olup, bunlar da imanın kemaliyecini gösterir. Dolayısıyla
imanın aslı ve hakikati ile imanın kemaliyeti birbirinden ayndır. Halbuki İbn Teymi~'ye göre imanın
aslı ile imanın kemaliyeti birbirinden aynlmaz. Dolayısıyla kalp fülleri, iyi ve hoş kaı;;ılanan şeyler
olarak dei:,>i1de gerekli (vacib) olan şeyler olarak imanın kemaliyetini oluşnırur.

)5 İbn Teymi~,MOCTrUU'fttauıAhrmib. Teyniy;e, c. 7, ss. 14-16.
36 Ag.e., c. 7, s. 556.
37 HaI1m1,KiIJbu'I.rrimac fi fU'l'bi'I.imm, c. 1, s. 38.
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Halbuki hükümlerin tasdik edilmesi ile onlann yerine getirilmesi ayn şeyler
olarak kabul edilebilir.DolayısıylaHallrn.l,kendi sistemine göre meseleyi ele
almış olmaktadır.

Amelin imandan olduğuna bir başka delil de şudur: İkrar edilen şeyde
taan terketmek suretiyle Allah'a karşı istikbar küfür ise, ondan bağış dileme
taat ile olacaktır38• Yine burada da problemli bir durum vardır. Zira taaun
terkedilmesi söz konusu olmadan da Allah'a karşı istikbar olabileceği gibi,
taat olmaksızın da Allah'tan bağış dileme söz konusu olabilir. Dolayısıyla
yazar, yine kendi anlayışına göre meseleyi ortaya koymakta ve istediği
neticeye ulaşmaktadır.

Amellerin imandan olduğu hususunda İbn Teymiyye, amellere mecaz
olarak iman denmesine karşı çıkar. Zira O'na göre hakikat-mecaz ayırımı,
hicn 3. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla böyle bir ayınma
dayanılarak ameller, mecaz! manada iman diye isimlendirilemez. O halde
ameller, hakikat manasında imandır39• Ancak amellerin mecaz! manada iman
diye isimlendirilmesine karşı çıkılırken, amellerin hakikat manasında iman
diye isimlendirilmesine de karşı çıkılmış olunmaktadır. Zira mecaz! manayı
belli bir tür akılcılığave sisteme göre kabul ediyorsak, hakiki manayı da belli
bir tür akılcılığave sisteme göre kabul ediyoruzdur. Dolayısıylaher iki manayı
(hakikati ve mecazı) kabul edenlerin bu kabullerinin gerisinde, belli bir tür
akılcılık anlayışı vardır. Anlayış bakınundan aralarında bir farklılık yoktur.
Dolayısıyla İbn Teymiyye'nin mecaz! manayı kabul edenleri eleştirmesi
problemli görünmektedir. Öte yandan dini bir kelimenin anlamının
belirlenmesinde, hakikat veya mecaz anlamdan birisinin kabul edilmesi,
zorunlu değildir. Bu anlamlardan (hakikat ve mecaz) başka şekilde de söz
konusu kelimeyeanlam verilebilir.Zira bir kelimeyeanlambilime göre verilen
mana, o kelimenin hakikat manası olmadığı gibi mecaz! manası da
olmayabilir.

Hadisçilere göre amel o kadar önemlidir ki, onlar imanın bütününü
amelden ibaret olarak görmektedirler. Zira Allah, her organa bir amel
vermiştir. Mesela kalbin ameli itikad, dilin ameli söz, elin ameli tutmak,
ayağın ameli yürümektir. Amel ismi bu fiillerin hepsine de şamildir.
Dolayısıyla iman da başından sonuna kadar amel üzere bina kılınmıştlr4°.
Ancak burada çelişkili bir durum söz konusudur: Zira imanın bütününün
amel olduğu kabul edilmekle birlikte cüzlerden birisine (organların ameline)

38 Ag.e., c. 1, s. 39.
39 ibn Teymiyye, ME07UU'ftta'UZAhmı:ib T~, c. 7, s. 88.
40 Ag.e., c. 7, s. 293.
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de amel denmektedir. Yani aynı isim hem bir şeyin bütününe hem de bir
parçasına verilmektedir. Halbuki bir isim, hem bir şeyin bütününe hem de
onu meydana getiren bir parçasına verilemez. Zira bütün ile parça farklı
şeylerdir.

Öte yandan ibn Teymiyye, yukandaki anlayışın tam tersi olarak fiilin de
tasdik olduğu görüşündedir. Yani kalp ile olan itikad, tasdik olduğu gibi fiil de
tasdiktir. ibn Teymiyye bir hadisi, tüm amellerin tasdik olarak
isimlendirilmesine delil olarak kullanmaktadır. Hadise göre iki göz zina eder.
Gözlerin zinası bakmaktır. Kulak zina eder. Kulağın zinası işitmektir. El zina
eder. Elin zinası tutrnaktır. Ayak zina eder. Ayağın zinası yürümektir. Kalp
bunu temenni eder ve ister. Ferc (apış arası) de bunu tasdik veya tekzib
eder" 1. Ancak ferein söz konusu durumu veya şeyi tasdik veya tekzib etmesi
ile fiilin tasdik veya tekzib olması birbirinden aynlabilir. Dolayısıyla ibn
Teymiyye'nin kullandığı hadisin delil olması söz konusu olmayabilir.

ibn Teymiyye, amellerin tasdik olarak isimlendirilmesi hususunda
dilcilerin kullanımından delil getirmektedir. Cevhen, sıddlk kelimesini fıssık
kelimesi ile benzer görmektedir. Yani sıddlk kelimesi tasdikin devamlılığını
gösterir ki, bu da sözün amel ile tasdik edilmesi demektir'2. Ancak burada
problemli bir durum vardır: ibn Teymiyye, amellerin tasdik olarak
isimlendirilmesi hususunda dildeki kullanımı delil olarak kabul etmesine
karşın, imanın tasdik olduğunu dile dayanarak kabul eden keIamcılann
görüşüne karşı çıkar ve dini kelimelerin anlamlarının tesbitinde dilden delil
göstermenin doğru olmayacağını, zira Şari'in bir kelimenin anlamına, dildeki
manaya ilave olarak başka manalar ilave ettiğini söyler.

Hadisçiler, amellerin imandan olması hususunda belli bir tür akı1cılık ve
mantık doğrultusunda ayetleri kullanmaktadırlar. Enfal SUresi 2-4 ayetler: W)
'.1r""" f_' üc...ıI"':ır':GLJj'd'.f- :.:.ı:il1I:ıI''''1~~' :ı.ıJI'.<:jl:ıI'. :ılı'. • '',','1UY-> y:! ('lr!.J .r-.J ~ rf-l.J ,~ _ •.J ('lr! ~ _ .J .r . U:L u.J-'=":;-
.' ., -- . .' ~", G.," ".' \h '. • ''.'.'1" ~! . ' ..'" U!.' L:.....,''~i '. ' "'. :ılıO~.J ('lr!.J ' U . .Jol ("e-' u.J-'=":;- rA ,.J u~ rA .J.J ,.J o u~ U:L

~...fi2;'j')J Ha1imi'ye göre mü'minler, ayetlerde geçen söz konusu amelleri
birleştirmişlerdir. Dolayısıyla bu fiiller, imanı oluşturan bir parçadır"3. Ancak
yazar, ayetleri kendine göre yorumlayarak söz konusu fiillerin imandan
olduğunu söylüyor. Zira bu fiillerin imandan olduğuna dair dilsel bir ifade
yok Keza ibn Teymiyye de Beyyine SUresi 5. ayeti ;.J11 1.J"I'.:ı.ı Lı) I.J:';"'! L..J
~i '. ol~' ~\3;.'.t1 i "," ~tL:.lıi ,." ~ '...•"1 :u " .. -,.~' b b' kild• U:L ,.J .J' Y~.J ~.J ro ~ ~ enzer ır şe e
anlamıştır. Ayette önce imandan bahsedilmiştir. iman ise asıldır. Sonra da

41 İbn Teymiyye, KüJhu'/.imm, s. 117.
42 Kasun b. Sellam, KüJhu'/.imm, tahklk: Muhammed Nasıruddın el-Albani, Beyn.ıt, 1983, s. 27.
43 Halimi, KüJhu'/. rriı-hac fi fUtL 'bi'/.imm., c. 1, s. 34.
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salih amelden bahsedilmiştir. Salih amel de dini tamamlayan bir unsurdur.
Dolayısıyla din, iman ve salih amelden oluşmaktadır. Salih amel olmadan
mücerret iman, kafi değildir'l4. İbn Teymiyye bu durumda iman ile salih ameli
birleştirnıiş oluyor. Halbuki ayette bunu belirten dilsel bir ifade yoktur.
Aynca İbn Teymiyye, din ile imanın aynı anlama geldiğini kabul ediyordu. Bu
durumda iman ile hem din kastedilmiş olmakta hem de dinin kalpteki yönü
yani tasdik kastedilmiş olmaktadır. Böylece iman, hem bir şeyin bütününe
hem de onun bir parçasına denmektedir ki bu da çelişkili bir durumun
varlığını gösterir.Ayetlerde amellerin imana atfedilmesi, amellerin imandan
olduğu hususunda delil olarak kullanılmaktadır. Mademki ayetlerde ameller
imana atfedilmektedir, öyleyse sadece kalpteki iman yeterli değildir. Bilakis
ameller de gerekli olmaktadır45 • Yani iman ile amel birleştirilmiş olmaktadır.
Halbuki aynı ayetleri kelamcılar ileride görüleceği gibi amellerin imandan ayn
olduğuna delil olarak kullanmaktadırlar. Dolayısı~ aynı ayetler, farklı
karakterde (somut ve soyut) aklı kullananlarca farklı biçimlerde delil olarak
kullanılmaktadır.

Hadisçilere göre amell~rin hem iman hem de imandan bir parça olduğu
ispat edildiği gibi, amellere bağlı olarak imanda artma ve azalmanın olduğu da
ispat edilmektedir. Keza bu durum da iman anlayışındaki somut karakterliliği
göstermektedir. Mesela Halirrı1, imandaki artmayı şöyle izah eder: İman iki
kısma aynlır. Bunlardan birisi asıl, diğeri de fer'dir. İmanın aslı itikad ve ikrar,
fer'i ise taatlerdir. Taatler de imandır. Zira kalp ve !isan ile meydana gelen
iman, diğer taatlere teşvik eder. Ve böylece mü'min olan kimse, sözünü fiil ile
gerçekleştirmeye kasteder'6. Halirrı1, taatleri imanın aslının gerektirdiği bir şey
olarak görmekle onlan da iman olarak kabul etmiş olmaktadır.

İmanın, parçaların oluşturduğu bir bütün olarak görülmesi durumunda,
imanda artmadan bahsetmenin mümkün olmadığını, zira bütünün dışında o
bütüne bitişecek bir şeyolmadığını ileri sürenlere karşı Hal1m1, şöyle cevap
verir: Farzı ve nafilesiyle tüm taatler, imanın 70 küsur şubesinin dışında
değildir. Zira şeriatta sınırlandırılmış bir şeyi bir kimsenin fazlalaştırması
mümkün değildir. Ancak bu durum, imanın vazedilişi ve hükümler olarak
ortaya konuşu itibariyledir. Buna mukabil insanlann fiilleri ve amelleri
itibariyle imanın şubelerinde artma ve azalma söz konusudur. Yani imanda
farklılaşma, imanın parçalannın (şubelerinin) ortaya konuşu bakımından
değil, insanların amelleri bakımındandır. Farz kılınan namazı buna misal

44 İbn Teyrruyye, Mromu'fttauıAhmrib. Tepiyy!, c. 7, s. 199.
4, Ag.e., c. 7, s. 198.
46 HaIim1, KiıJhu'l.rrirbufi {lIa'bi'l-imm, c. 1, s. 64.
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olarak verebiliriz. Şeriatta farz namaz, sınırlıdır. Ancak onu yerine getirenlerin
fillerinde artma ve azalmadan bahsedilebilir. Farz namazı yerine getirenin
imanı tam, bir kısmını yerine getirenin imanı ise noksandJ.r47• İmandaki artma
ve azalmayla ilgili böyle bir izah tarzı, çelişkili göıünüyor. Zira iman, tüm
fillerin oluşturduğu bütün olarak görülürken, imandaki artma ve azalma
insanın fillerine bağlarııyor. Dolayısıyla iman hem tüm fillerin oluşturduğu
bütün olarak görülüyor hem de iman ile insanın filleri birbirinden ayrılıyor.
Bir başka ifade ile iman ile insanın filleri hem birleştiriliyor, hem de bunlar
birbirinden ayrılıyor.

Amellere bağlı olarak imandaki artma, imanın aslı ile fer'inin birbirini
gerektirmesi (telazum) anlamında da söz konusu edilmektedir. Kalpte tasdik
ve buna bağlı olarak kalp fiili gerçekleştiğinde, bedenin de zaruri olarak söz
ve amel bakımından harekete geçmesi gerekir. Bu böyle olduğu gibi, bunun
aksi de geçerlidir. Bedende gerçekleşen söz ve amelin, imanın kalpteki yönü
üzerinde tesiri vardır'8. İmarun iki yönünün karşılıklı olarak birbirine tesir
etmiş olması, somut karakterliliği gösterir. Çünkü tek yönlü bir
gerektirmeden bahsedilseydi, somut karakterlilik söz konusu olmayabilirdi.
Zira tek yönlü gerektirme sebep ile müsebbeb arasında söz konusu olup,
sebep müsebbebden aynlabilir.

Hadisçiler, amellere bağlı olarak imandaki artış hususunda çeşitli ayetleri
delil olarak kullanmaktadırlar. Mesela Tevbe SUresi 124. ~ ~j;'":.:.ılyı co ı:ıı:"
-. • •••• - .• - t=ıc...ıi" "jr.' 1 ,- j -. ~1 Co\.! t=ıc...ıı.iA ~jl" .tl.1 • i •. .• "yl izahu.J~ rA.J _ ('+ol ..>5 .JU' ~ _ -- .J ("""'"!. u.Ji:! u-o ayet şo e
edilmektedir: Ayetin iki manasından bahsedilebilir: 1- Ayetteki imanın
artışından maksat, insanların Peygamberin peygamberliğine olan güven ve
bağWıklannın artmasıdır. Zira münafıkların gizli hallerine ancak vahiy
kanalıyla muttali olmak mümkündür. 2- Ayetteki imanın artışından maksat,
nazil olan sUrenin insarıı nefsi ve malı ile müşriklerle cihada teşvik etmesidir.
Eğer bu anlamlardan birincisini kabul edersek, o takdirde sonradan
Peygamberi tasdik etmek onun emirlerinden birisine uymak ve Allah'a
ibadetle gerçekleşmiş olur. Eğer ikinci anlamı kabul edersek, o zaman da
zaten cihadın iman olduğu ortaya çıkmış oluyor49• Ancak ayetin birinci
anlamıyla ilgili izah tarzı problemlidir. Zira Peygamberin peygamberliğine
olan güven ve bağlılığın artması onun emrine uymak ve Allah'a ibadetle de
gerçekleşmiş oluyor. Yani kalp ile tasdike ilaveten amel de imana dahil
edilmiş ve imanda artış bu yolla gerçekleşmiş oluyor. Halbuki bu bir

47 Ag.e., c. 1, s. 110-11 ı.
48 ibn Teymiyye, Ml.U7J(U'fttauı Ahmrl b. Teyrriy}e, c. 7, s. 541.542.
49 Halirnl, KiJdhu'I.nirbu: fi fIIil'bi'I-imm, c. 1, s. 39.
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yorumdur. Ayetin dilsel ifadesinde böyle bir anlam olmadığı gibi,
Peygamberin peygamberliğini tasdik de söz konusu değildir. Keza ayetin
ikinci anlamında da cihadın iman olması yonıma bağlı olarak ortaya
konmaktadır. Yoksa ayette dilsel olarak böyle bir mana mevcut değildir.
Dolayısıyla ayetler belli bir tür akılcılığa göre yonırnlanmakta ve mana
verilmektedir.

Hadisçilerin, imanın ne olduğu, imanı meydana getiren unsurlar ve
imanın artma ve azalmasıyla ilgili görüşlerini ortaya koyduktan sonra yine
onların imanla ilgili olarak iman-islam ilişkisi hakkındaki görüşlerine
geçebiliriz.
A.a.2- iman ve is/am
Hadisçilere göre iman ile isIamarasındakimana ilişkisiiki açıdan ele alınabilir.
Bunlardan birincisi, iman ile islamın ayn, ikincisi de iman ile islamın aynı
anlama gelmesidir.

Birincisine göre iman ile islam ayn anlamdadırlar. Zira müslim olan bir
kimse sadece Allah'a ibadet ediyor, O'na hiçbir şeyiortak koşmuyorsa ve farz
olan iman onda varsa, o kimse cennet ehlindendir. Bununla birlikte Gbrll
hadisinde söz konusu olan iman, o kimsede yoktur. Fakat kendisine
emredilen iman ve islamvardır. O kimse Allah'a ibadet edip başkasına ibadet
etmemesi, O'ndan korkması ve O'ndan ümit etmesi bakımından müslimdir.
Fakat Allah ve ResUlü onların dışındakilerden kendisine daha sevgili
olmadığından, kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmediğinden ve sadece
Allah'a tevekkül etme gibi fiiller kendisinde bulunmadığından bu kimse
gerçek mü'min değildir. Çünkü bunlar gerekli (vacip) bir şekilde imanın
parçaları olup, islamın gerektirdiği şeylerden değildir.Dolayısıylasöz konusu
kimse, müslim olsa da gerçek anlamda mü'min değildir50• Bu durumda iman
ve islam birbirinden farklı şeyler olmuş olur. Yani imanın muhtevası islama
göre daha fazladır.

İslam, kulun sadece Allah'a teslim olması, O'na hiçbir şeyi ortak
koşmaması ve O'ndan başka ilah edinmemesidir. şirk ve kibir, islamın
zıtlarıdır. Zira Allah'a ibadet hususunda büyüklenen kimse O'na ibadet
etmiyor ve O'na teslim olmuyor demektir. Keza hem O'na hem de başkasına
ibadet eden de O'na ortak koşuyor, O'na teslim olmuyor demektir.
Dolayısıyla islam, sadece Allah'a teslim olmak ve boyun eğmektir. Bunlar
islamın zahiri yönüdür. Peygamber, bir hadisinde müslimi, müslümanların
elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir diye tarif ederken, mü'mini de

50 ibn Teymiyye,Mroruu'jiMuıAImaJ.b. T~ c. 7, s. 426 vd.
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insanlann kanlan ve mallan hususunda kendisinden emin olduklan kimsedir
diye tarifetmiştir. Bu durumda Peygamber islamı zahiri yönle, imanı da batırll
yönle açıklamış olmaktadır. İman, bu yönü itibariyle islamdan daha yücedir.
Kendisinden emin olunan kimse, insanlann kendisinden salim olduklan
kimsedir. Fakat insanlann kendisinden salim olduğu her kimse, insanlann
kendisinden emin olduğu kimse değilcfu51• Dolayısıyla iman ile islam
birbirinden farklı şeyler olup, iman muhteva olarak islamdan daha fazladır.

İman ile islam birbirinden ayrı anlamda kabul edilmekle birlikte aynı
anlamda olduklan da kabul ediliyor. Zira müslim olan kimsede onu ateşte
devamlı kalmaktan kurtaracak iman da vardır. O kimse hem müslim hem de
mü'mindir5ı. Dolayısıyla iman ile islam aynı anlama da gelmektedir. Bu
durumda iman ile islam hem ayrı anlamda hem de aynı anlamda olmuş
oluyor ki, bu da çelişkili bir durumu ifade ediyor.

Diğer taraftan hadisçilere göre iman ile islam arasındaki mana ilişkisi din
anlamında göz önüne alındığında, bu iki kelime aynı anlama gelmektedir.
Hal1m1'ye göre her ne kadar islamın hakikati teslim olmak, imanın hakikati
tasdik olsa da iman ile islam aynı dinin iki adıdır. İman ile islamın
hakikatlerinin farklı olması onlann tek bir dinin isimleri olmasını
engellemiyor. Tıpkı gays ve matar sözcüklerinde olduğu gibi. Her ne kadar
gays'ın hakikati ile matar'ın hakikati birbirinden farklı olsa da gays ve matar
sözcükleri aynı müsernmanın ismidirler63• Ancak bu şekildeki delillendinne
problemlidir. Zira gays ve matar sözcükleri lugatta eşanlamlı olabilen
sözcükler olduğu halde, iman ve islam terimleri böyle değildir. Zira iman ve
islam lugatta değil de, belli bir sistem içerisinde aynı anlama gelmektedir. İki
terimin lugatta aynı anlama gelmesiyle, belli bir sistem içerisinde aynı anlama
gelmesi arasında farklılık vardır. Bu farklılık, bir başka açıdan şöyle de izah
edilebilir: Gays ve matar sözcükleri aynı müsernmaya delalet ederken, iman
ve islam terimleri aynı dine delalet ederler. Din sözcüğü de belli bir
müsernmaya delalet ediyor. Yani iman ve islam, din sözcüğü ile eşanlamlı
olmuş oluyor. Bu eşanlamlı kelimeler de bir müsernmaya delalet ediyorlar.
Yani iman ve islam sözcükleri din sözcüğünün anlamı vasıtasıyla bir
müsernmaya delalet etmektedirler. Halbuki gays ve matar sözcükleri aynı
müsernmaya herhangi bir vasıtayla değil de direkt olarak delalet etmektedir.
Yani iman ve islam sözcükleri önce din anlamı 'na sonra da malum bir
müsernmaya delalet ederken, gays ve matar sözcükleri direkt olarak malum

\i Ag.e., c. 7, s. 264.
52 Ag.e., c. 7, s. 240.
53 HaLirrU,KiıJhu'l-~ fi [w'bi'l.imm, c. 1, s. 43.
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bir müsemmaya delalet etmiş oluyorlar. Böylece iki durum arasında benzerlik
olmadığından, sanki benzerlik varmış gibi yapılan akılyürütme de pek sağlıklı
olmanuş oluyor. Somut karakterli iman anlayışını ortaya koyduktan sonra,
şimdi de soyut karakterli iman anlayışına geçebiliriz.

A.b.2- So/ut Karakterliiman An/~/şı
Soyut karakterli iman anlayışı, keIamcılann ortaya koyduklan sistemli bir
iman anlayışıdır. Bu iman anlayışında hadisçilerdekinin aksine bilgi, imandan
aynldığı gibi, amel de imandan aynlır. Kalp fiiline ise yer verilmez. Biz önce
imanın ne olduğunu ve bilginin imandan aynlclığını ortaya koymaya
çalışacağız.

A.b. / - iman BilgiAytrimı
İmanın kalpte olduğunu söyleyenlerden bazılan, onun bilgi (marifet)
olduğunu söylerken, bazılan da kalp ile tasdik olduğunu söylüyorlar54• Eh1-i
Sünnet tabir edilen y.elamcılar, genelde imanın kalp ile tasdik olduğu
görüşündedirler. Zira dilciler imanın kalp ile tasdik olduğu hususunda
müttefiktirler. Yusuf Sı1resi 17. ayette geçen mü'min kelimesi musaddık
anlamındadır.

E bu'l-Muill Nesefl, imanın tasdikten başka bir şeyolduğunu söylemek,
bir kelimenin dilde bilinen anlamını bilinmeyen başka bir manaya nakletmek
olduğunu ve eğer böyle bir duruma cevaz verilecekse, dildeki her kelime için
bunun söz konusu olabileceğini, böylece dilin iptal edilmiş olacağını ve
bunun da muhal olduğunu ifade etffiiştir55. Kelamcı, imanın lugat manası
(tasdik) ile şeriattaki manası arasında bir ayının yapmıyor. Yani imanın dildeki
manası aynı zamanda şeriattaki manasıdır. Ancak meseleyi böyle ele almak,
makul olmayan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Zira biz, imanın hakikati ve
mahiyeti ile imanın taalluk etmiş olduğu şeyleri (iman edilecek şeyleri)
birbirinden ayırabiliriz. Yani imanın hakikati başka bir şey, imanın taalluk
etmiş olduğu şeyler de başka bir şeydir. İmanın dildeki tasdik olan manası
şeriattaki manası ise, ya bu mana ile imanın hakikati kastedilecektir veya
imanın taalluk etmiş olduğu şeyler kastedilecektir. İkisi birlikte kastedilmiş
olamaz. Zira imanın hakikati ile imanın taalluk ettiği şeyler birbirinden farklı
şeylerdir. Eğer bir tanım ile iki farklı şey tanımlanırsa bu makul değildir.

Eğer imanın dildeki tanımı ile şeriattaki tanımı aynı kabul edilip, bununla
imanın hakikati kastediliyorsa, o takdirde kelamcının, imanın şeriattaki tanımı
olan Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplanna ve ahiret gününe

s4Nesefl, Tabsiretu'[.aiiJle, tahkik: Oaude Salarrıe, c.: 1-2, Dırneşk, 1993, c. 2, s. 799.
55 Nesefl, Tabsiretu'[.aiiJle, c. 2, s. 800.
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imanı kabul etmesi doğru olmaz. Zira böyle bir tanım, imanın hakikatinin
tanımı olmayıp, imanın taalluk etmiş olduğu şeyleri (iman edilecek şeyleri)
bildiren bir tanımdır. Yok eğer imanın dildeki tanımı ile imanın şeriattaki
tanımı yani iman edilecek şeylerin tanımı kastediliyorsa, o takdirde de imanın
bu tanımı onun hakikatini veren bir tanım olmayacaktır. Dolayısıyla imanın
dildeki tanımını aynı zamanda onun şeriattaki tanımı olarak kabul etmemiz
mümkün değildir.

Yine kelamcının imanın şeriattaki tanımı olarak, Allah'tan getirdiği :z.arurl
olarak bilinen şeyler hususunda Peygamberin tasdik edilmesiniS6 kabul etmesi
de problemli bir durum ortaya çıkaracaktır. Peygamber'in Allah'tan getirdiği
:z.arurlolarak bilinen şeyler ile dinde meşhur olan şeyler, yani nazar ve istidlale
başvurmadan bilinen şeyler anlaşılmaktadır. Allah'ın birliği, namazın
gerekliliği ve şarabın haramlığı gibi. Ancak Peygamber'in Allah'tan getirdiği
Zarurl olarak bilinen şeylere herkes için geçerli olabilecek bir sınır tayin etmek
zordur. Yani Peygamber'in Allah'tan getirdiği :z.arurl olarak bilinen şeylerin
neler olduğu kişiden kişiye değişebilir. Dolayısıyla yukanda zikredilen tanımı,
imanın şeriattaki tanımı olarak kabul edemeyiz. Zira imanın şeriattaki tanımı,
herkes için geçerli olabilecek bir tanım olmalıdır.

Aynca imanın şeriattaki tanımı olarak Peygamber'in Allah'tan getirdiği
:z.arurl olarak bilinen şeyler hususunda Peygamberi tasdik etmek denirken,
bilgiyi de imanın tanımı içerisine dahil etmiş oluyoruz. Halbuki ehl-i sünnet
kelamcılanna göre bilgi, imandan ayndır. Diğer taraftan iman edip de ölen bir
mü'minin durumu ne olacaktır. Zira o, Peygamber'in Allah'tan getirdiği kesin
olarak bilinen şeylerden bir kısmı hususunda malumat sahibi olmadan ölmüş
olacaktır.

Kelamcılara göre imanın kalp ile tasdik olması, iman ile bilginin aynldığı
anlamına gelir ki, bu da anlann iman anlayışlanndaki soyut karakterliliği
gösterir. Bilgi, imandan başka bir şeydir. Zira sebepsiz olarak bir şey
hakkında bilgi meydana gelirken, aynı şeye iman etme söz konusu olamaz. Bu
genel kabul gören bir durumdur. Aynca bir şeyi bilmeyenin, onu yalanlarnayla
vasıflandınlması veya aksine bir şeyi bilen bir kimsenin de onu tasdik
etmekle vasıflandınlması söz konusu değildir. Yani bir şey hususunda cahil
olana o şeyi yalanlayıcı (tekzib edici) denmediği gibi, bir şeyi bilene de onu
tasdik edicidir denmez. Ancak cehalet, tekzibe, bilgi de tasdike götürebilir.
Yani bilgi, imanın sebebi olması anlamında tasdik olarak isimlendirilebilir.
Yoksa hakikat anlamında bilgi, tasdik olarak isimlendirilemezs7• Bu durumda

sb Taftazan~ Şerhu1.mıkasıd, tahkik Abdurrahman 'Umeyre, c.: ı-s, Beyrut, 1989, c. 5, s. 177.
57 Matunö~ KuJbu't-teıhid, tahkik Fethullah Huley£, İstanbul, 1979, s. 612-3.
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bilginin imandan ayrılması bir şeyın kendisi ile sebebinin birbirinden
aynlrnası esasına dayanır.

Nesefl, imanın tasdik olup, bilgi olmadığını, dolayısıyla bilginin imandan
ayri olduğunu şöyle ispatlar: İman tasdiktir. İmanın zıddı ise küfürdür. Küfür
tekzib anlamına gelmekte olup, tekzib bilgiye değil tasdike münafidir. Zira
bilgiye zıt olan cehalettir. Yani tasdikin zıddı tekzlb, bilginin zıddı cehalettir.
Dolayısıyla iman ile bilgi birbirinden farklı şeylerdir. Zaten bilgi olmadan
iman gerçekle şebilmektedir. Mesela peygamberlerin kendileri hakkında
bilgimiz olmamasına rağmen onlara iman edebiliyoruz. Ayrıca ayetteS8 inkar
edenlerin, oğullarını bildikleri ve tanıdıklan gibi, Peygamberi de bildikleri ve
tanıdıklarmdan bahsedilmektedirS9• Ancak böyle bir bilgiyle birlikte iman
gerçekleşmemiştir. Diğer taraftan mukallidin imamının sahih olması da
imanın bilgiden ayrı olduğunu gösterir. Zira tasdik, itikadın subutiyetine
dayanmaz, yani ona bağlı değildir. Bilakis itikadı kesinleştirir ve
kuvvetlendirir60 • Yani itikadın subutiyeti bilgi ile gerçekleştiğinden, iman
bilgiye dayalı değildir. Ancak bilgi ile iman kuvvetlendirilebilir.

Bilginin imandan ayrı olduğu hususunda iki göri.iş öne sürülmektedir.
Bunlardan birincisine göre imanda söz konusu olan tasdik, mantw tasdikin
bir türüdür. Mantık! tasdik daha geneldir. İmanda söz konusu olan tasdik ile
mantw tasdik arasında seçmenin (ihtiyann) olup olmaması bakımından bir
farklılık vardır. İkinci görüşe göre ise imanda söz konusu olan tasdik bilgi
cinsinden değildir. Zira imandaki tasdikte seçme hakkı vardır. Buna karşılık
bilgi (ilim) bir keyfiyettir ve bir şeyin tesiri altında kalma ile yani zorunlu bir
şekilde gerçekleşir. Bu durumda bilgi ve tasdik başka şeyler olmaktadıt>l. Bu
iki göri.işten ikincisi makul olduğu halde, birincisi makul görünmemektedir.
Zira mantw tasdik, imanda söz konusu olan tasdikten daha genel olarak ele
alınmakta, bir başka deyişle imanda söz konusu olan tasdik, mantw tasdikin
bir türü olarak kabul edilmektedir. Halbuki imanda söz konusu olan tasdik,
mantw tasdikin bir türü olamaz. Zira imanda söz konusu olan tasdikin
mantw tasdikin bir türü olması, imanda söz konusu olan tasdikten başka bir
tür tasdikin daha mantık! tasdikin bir türü olarak ortaya konmasıyla
gerçekleşebilir. Mantık! tasdikin içinde imanda söz konusu olan tasdikten
başka bir tür tasdik daha olmadığından, mantw tasdikin imanda söz konusu
olan tasdikten daha genel olduğundan bahsedilemez. Dolayısıyla burada iki

58 Bakara 146.
59 Nesef~ Tahsirmll.u:1ille, c. 2, s. 808.
60 Taftazanı, Şerhu'l-makasıd, c. 5, s. 218.
61 Taftazanl, Şemu'l-mıkasıd, c. 5, s. 186.
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şey söz konusu edilmektedir: 1- Mantık! tasdik. 2- İmanda söz konusu olan
tasdik. Bu iki şey ya birbirinden ayndır ya da aralannda bağ vardır. Yoksa
birinin diğerinin türü olduğundan söz edilemez.

Kelmıcıya göre iman, kalp ile tasdik ve bilgi de imandan ayn
olduğundan imanda artma ve azalmadan bahsedilemez. Kelmıcı, imanda
artma ve azalma olduğunu kabul edenlerin (hadisçilerin) göıüşünü hayretle
karşılamaktadır. Zira hadisçilere göre kafir olan bir kimse islama girip tasdik
edilmesi gereken şeyleri tasdik ettiğinde, mü'min olmuş olur. Bundan sonra
bir günah işlediğinde imanında azalma olur. Halbuki bu durumda o kimsede
tasdikten başka bir şey yoktur. Zira daha yeni mü'min olmuştu. Böylece
tasdikte artma söz konusu olmadığından imanda da artma söz konusu
olamaz62. Burada kelmıcı, hadisçilerin göıüşünü kelamı bakış açısından
değerlendirmiş olmaktadır. Yani tasdikte artma ve azalmanın söz konusu
olmadığı ve tasdik ortadan kalkarsa, tekzibin ortaya çıkacağı göıüşü esas
alınarak değerlendirme yapılmıştır. Halbuki hadisçiye göre tasdikteki artma ve
azalma sadece fiillerle gerçekleşmez, bizatih! tasdikin kendisinde de artma ve
azalmadan bahsedilebilir.

KeIamcıya göre imanda artma olabilir. Ancak bu artış, imanın
hakikatinde değildir. Zira imanın hakikati kalp ile tasdiktir. Bu bakımdan
imanda artma olmayıp, herkesin imanı eşittir. Kelmıcıya göre imanda artma
üç şekilde ele alınabilir. Bunlardan birincisine göre imandaki artma, imandaki
devamlılıkla gerçekleşir. İkinci anlayışa göre imandaki artış, inanılacak
şeylerdeki artış ile izah edilebilir. Üçüncü göıüşe göre imanda artma, onun
nuru ve ışığının artması anlammdadır63• İmandaki bu üç çeşit artış, görüldüğü
gibi imanın hakikatinden başka olan şeyler ve durumlarla ilgili olarak ortaya
çıkar.

İmandaki artışın, imandaki devamlılıkla ilgili oluşunu Giveyrli şöyle
açıklar: Peygamber, tasdikindeki devamlılıkla diğer insanlardan aynlır. Tasdik,
araz olup, onun kalıcılığı ve devamlılığı söz konusu değildir. Tasdik, bir araz
olması hasebiyle Peygamber için peş peşe gerçekleştiği halde, O'nun
dışındakiler için bazen gerçekleşip bazen de gerçekleşmez. Yani Peygamberin
dışındakilerde tasdikin Peygamberde olduğu gibi devamlılığı ve sürekliliği
yoktur. Bu bakımdan Peygamberin imanı, O'nun dışındaki insanların
imanından daha fazladır64• Ancak meselenin böyle ele alınması problemlidir.

62 Nesef~ Tabsiretu'/-ınüJe, c. 2, s. 810.
63 Taftazaill, Şerhu'/-mıkasıd, c. 5, s. 21 ı.
&4 Cüveyrll, İr/ad, tahkik: Muhammed Yusuf Musa-Ali Abdulımınİm Abdulhamld, Mısır, 1950, s. 399-
400.
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Zira tasdik, araz olduğuna ve Peygamberin dışındaki insanlarda arazlar bazen
gerçekleşmeyeceğine göre bu kimselerde bazı zamanlarda tasdikin yani
imanın olmaması gerekir. Bu durumda kişi, bazen mü'min olduğu halde
bazen de mü'min olmayacaktır. Mü'min olmama durumunda ise imandaki
artma ve azalmadan bahsetmek anlamsızdır.

İkinci olarak imandaki artış, inarulacak şeylerdeki artma ile
açıklanmaktadır. Ebu Hanife'den nakledilen bir görüşe göre sahabe, yeni
gelen hükümlere de iman ettiğinden, imanda bu manada bir artış söz konusu
edilebilir. Aynca buna benzer olarak iman edilecek şeylerdeki icmal ve tafsil
durumlan itibariyle de imanda artmadan söz edilebifu6s. İman edilecek
şeylerin tafsilatında insanlar birbirinden farklı olduğundan buna bağlı olarak
imanda artma ve azalma söz konusu edilebilir. Bu sadece sahabe zamanında
değil her zaman gerçekleşebilen bir durumdur66.

Üçüncü olarak imandaki artma ve azalma, salih amel ile imanın nuru ve
ışığının kalpte artması ve masiyet ile azalması şeklinde açıklanmaktadır. Zira
imanın nuru ve ışığı vardır. Nitekim Tevbe SUresi 32. ayette iJ~ ıJ 0JJ.J~
~\J!t,ı ~\ jjJ inanmayanların Allah'ın nurunu ağızlanyla söndürmek
istedikleri bildirilmektew7• Burada imanın nuru ve ışığı olduğuna dair
ayetten getirilen delil, kuvvetli görünmemektedir. Zira imanın nuru başka bir
şey, Allah'ın nuru başka bir şeydir. İmanın nurundan bahsederken, imanın
kendisi ile nurunu başka şeyler olarak anlarız. Halbuki Allah'ın nurunda ikili
bir ayırım söz konusu değildir. Allah'ın nuru denirken tek bir şeyden
bahsedilmektedir.

İmanın kalp ile tasdik olmasına bağlı olarak bilginin imandan ayn olması
ve dolayısıyla imanda artma ve azalmanın söz konusu olmamasıyla iman
anlayışındaki soyut karakterlilik ortaya konduğu gibi, amelin imandan ayn
olmasıyla da soyut karakterlilik ortaya konabilir. şimdi de amelin imandan
ayn olduğu hususu üzerinde duralım.

A.b.2.2- iman Ame/ Ayırımı
Kelamcıya göre iman, kalp ile tasdik olduğundan, ameller imanın hakikatine
dahil değildir. Zira iman tasdik olup, ondan başka bir manaya
nakledilmemiştir. Aynca azab müşahede edildiğinde imanın fayda
vermeyeceği görüşü de imanın tasdik olduğunu kanıtlamaktadır. Zira bu
durumda amel yoktur. Amel olmadığı halde imanın fayda vermeyeceğinden

6S Nesef~ Tahsirmll-adilJe, c. 2, s. 809.
66 Taf=~ ŞWu'I-mıkasıd, c. 5, s. 214.
67 Nesef~ Tahsiımt'I-cWlle, c. 2, s. 809; Taftazani, ŞWu'I-mıkasıd, c. 5, s. 214.
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bahsediliyorsa bu, amelin imana dahil olmadığını ve imanın tasdik olduğunu
gösterir. Diğer taraftan mü'mine bazı şeylerin emredilmesi68 1;ı:..1 W=.:lll ~ı y
rç..Jı ~ ~ ve onun bazı şeylerden nehyedilmesi69 \;:itJ U ı;ı:..ı W=.:lll ~ı y
de amelin imana dahil olmadığını gösterir70• Kelamcı, mü'minin imanlı
oluşunu göz önünde bulundurarak, imanlı olması ile ona bazı şeylerin
emredilmesi ve nehyedilmesini birbirinden ayınnaktadır. Yani kendisinde
iman bulunandan bir şey yapması istendiğine ve bir şeyden nehyedildiğine
göre iman ile amel farklı şeyler olmaktadır.

Amelin imandan farklı olduğu şöyle de ortaya konabilir. Eğer iman isrrll
tasdik, ikrar ve ibadetlerin tümü için kullanılacak olursa, bu durumda
ibadetlerin bazısı veya hepsinin ortadan kalkmasıyla iman da yok olacaktır.
Halbuki müslümanlar, amel olmaksızın sadece itikad ile imanın sabit olduğu
hususunda icma etmişlerdir. Diğer taraftan iman ismi, her bir amel için
kullanılırsa, o takdirde her bir amel başlı başına iman ve taat olacaktır ki, bu
da dinlerin çokluğu anlamına gelecektir. Zira bir ibadetten diğer bir ibadete
intikal eden, bir dinden diğerine intikal etmiş olacaktır. Bu ise muhaldir7!.
Öyleyse yukanda zikredilen her iki durumda da amelin imana dahil olması
söz konusu olmadığından, amelin imandan ayrı bir şeyolduğu ortaya
çıkmaktadır.

Kelamcı, amelin imana dahil olduğunu savunanlann (hadisçilerin)
imanın 60 veya 70 küsur şube olduğundan bahseden hadisi delil olarak
kullanınalarmı doğru bulmaz ve bu kişilerin hadise muhalefet ettiklerini öne
sürer. Zira hadise göre Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, imanın
bir şubesi olmaktadır. Buna mukabil hadisçi, Allah'tan başka ilah olmadığına
dair şehadeti imandan bir şube olarak görmekle birlikte, bu şubeye iman da
demektedir. Halbuki çeşitli rükünlerden (parçalardan) meydana gelen bir
şeyin ismi, onun bir rüknüne (parçasına) verilemez72 • Yani kelamcı, iman
isminin hem bir bütüne hem de onun bir parçasına verilmesini doğru bulmaz
ki, o bu hususta haklıdır. Zaten hadisçilerin bu konudaki makul olmayan
durumlarına daha önce değinilmişti.

Amelin imana dahil olmadığı hususunda Enfal SUresi 38. ayet 1~ UJ
~ :ı; c.. riJ ~ delil olarak kullanılmaktadır. Küfre son vermek imanla
gerçekleşir. Eğer amellerin hepsi iman olsa, o takdirde kişi, amellerin hepsini

68 Bakara, 183.
69 HUCur.lt, ı.
70 Taftazaill, ferhu'l.rrukasıd, c. S, s. 192.
71 Ag.e., c. S, s. 196.
72 Nesefl, TahsiTf!lu'I-edille, c. 2, s. 803.804.
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yerine getirmedikçe küfre son vemıiş olmaz. Böyle bir şey de mümkün
olmadığına göre küfre son vermek, tasdik anlanundaki imanla gerçekleşi.r"3.
Kelmıcı amellerin hepsinin dahil olduğu bütüne iman isminin verilmesini
göz önünde bulundurarak böyle bir akıl yürütmede bulunmuştur. Hadisçiler
de bu görüştedir. Ancak hadisçiler, imanı oluşturan bütünün her bir
parçasına da iman demektedirler. Fakat hem bütüne hem de bütünü meydana
getiren her bir parçaya iman demek, daha önce geçtiği üzere makul değildir.
Dolayısıyla kelamcının, amellerin imana dahil olmaması hususunda
hadisçilerin görüşünden sadece bütüne iman denmesi hususunu göz önünde
bulundurarak tek yönlü olarak eleştirmesi makul sayılmalıdır.

Amellerin imandan bir parça (cüz) olmaması hususunda Enbiya Su.resi
94 '. '-~:U ~r ~'. I..~t ili '. '.' .,. üGJUı', 'r '-'.. " d lil larak. ayet U~ .J __ . u..;o-> ıJ!>.JA Y'J. . ıJ!> u-:ı ~ e o
kullanılır. Eğer salih amellerin hepsine iman denirse, o takdirde bir şeyin şartı
ile o şartla kaim olan şey, aynı şeyolmuş olurlar ki bu, muhaldir74 • Yani bir
şeyin şartı ile o şartla kaim olan şeyin birbirinden ayn şeyler olduğu ifade
edilmek isteniyor. Dolayısıyla burada bir şeyin şartı ile o şartla kaim olan şey
arasında iki çeşit ilişki kabul edilmiş oluyor: 1- Şart ile o şartla kaim olan şey
birbirinden ayndır. 2- Şart ile o şartla kaim olan şey birbirinin aynıdır. Bu da
probleme iki değerli mantık çerçevesinde bakıldığını gösterir. Böylece soyut
karakterlilik söz konusu olmaktadır. Halbuki bu problemi bu şekilde ele
almak zorunlu değildir. Yani şart ile o şartla kaim olan şeyin birbirini
gerektirmesinden de bahsedilebilir. O zaman da somut karakterlilik söz
konusu olur.

Keza Bakara SUresi 183. ayet de ı>t;ı:.-ll ~ ~ 1';'1 U=.:.ıl ~i y delil
olarak kullanılmaktadır. Zira ayette önce iman ispat edilmiş, emir ve nehiylere
delalet eden ifadeler daha sonra gelmiştir. Yani iman ile ameller birbirinden
aynlnuş olmaktadır75• Ancak söz konusu ayetin amellerin imana dahil
olmaması hususunda bu şekilde delil olarak kullanılması zorunlu değildir.
Zira hadisçiler de aynı veya benzer ayetleri, amellerin imana dahil olduğuna
delil olarak kullanabilmektedirler. Bir başka ifadeyle hadisçiler tasdik ile
amelleri bir bütünün parçaları olarak görebilmekte ve bunları birbirine
bağlayabilmektedirler. Dolayısıyla tasdik ile amelin birbirini gerektirdiğini ileri
sürmektedirler. Bu da bize aynı ayetlerin farklı ekollerce farklı metotlar
kullanılarak farklı şekillerde anlaşıldığını ve delil olarak kullanıldığını gösterir.

IIAy.
74 Ay.
75 Taftazmı, Şeıbu'/.mıkasıd, c. 5, s. 195.
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Hadisçilerin imanın 60 veya 70 küsur şube olduğtından bahseden hadisi,
amellerin imandan bir parça olduğtına delil olarak kullanmalannı kelamcı
yanlış bulur. Zira rav! imanın 60 veya 70 küsur şube olduğtınu söylerken
şüpheye düşmüş olmaktadır. Şüphe edilen bir şeyin Peygambere isnadı doğru
değildir76• O halde böyle bir hadis, amellerin imana dahil olması husustında
delil olarak kullanılamaz. Ancak böyle bir değerlendirme probleme belli bir
bakış açısıyla bakmak anlamına gelmektedir. Zira hadisteki ifadeyi, ravlnin
şüphesi olarak değerlendirmek zorunlu değildir. Gerçekten de Peygamber
böyle bir ifade kullarunış olabilir.

Hadisçiler, imanın şubelerinden bahseden hadisi amellerin imandan bir
parça olduğtına delil olarak kullanabilirken, bazı keIamcılar da söz konusu
hadisin imanın şubelerinden bahsettiğini, dolayısıyla bu şubelerin imanın
aslına dahil olmadığını söylemektedirn . Yani imanın aslı ile imanın şubeleri
birbirinden aynlmış olmaktadır. Böyle bir çözüm soyut karakterliliği78 ortaya
koymakla birlikte genelde kelamcıların bu konudaki görüşlerinden farklıdır.
Zira genelde kelamcılara göre imanın aslı ile iman edilecek şeyleri yani iman
esaslannı birbirinden ayırdığımızda, hem imanın aslı hem de iman esaslan
soyut karakterli olarak anlaşılmaktadır. Yani iman esaslanyla ilgili olarak amel
söz konusu edilmez. Halbuki yukandaki görüşe göre aslı kalp ile tasdik
olması itibariyle iman, soyut karakterli bir şeyolarak göz önünde
bultındurulurken, iman esaslan amelle ilgili olması itibariyle somut karakterli
olarak anlaşılmış olmaktadır.

Kelamcı, imanın aslının kalp ile tasdik olduğtınu ve amellerin imana
dahil olmadığını kabul ederken, imanda anma ve azalmanın olmadığını da
kabul etmiş olmakta ve bu açıdan da soyut karakterlilik söz konusu
olmaktadır. Kelamcı, imanda anma ve azalmayı kabul etmemekle birlikte,
imanda kemaliyetin olabileceğini kabul etmektedir79• Dolayısıyla imanın aslı
ile imanın kemaliyeti birbirinden aynlmış olmaktadır. Yani imanın aslı ve
imanın kemaliyeti birbirinden başka şeylerdir. Halbuki hadisçilere göre
imanın aslı ile imanın kemaliyeti birbirinden aynlmaz. Bilakis aralarında sıkı
bir bağ vardır. Bu da hadisçilerin anlayışındaki somut karakterliliği gösterir.

Kelamcı, hadisçilere göre amellerin imanın kemaliyetinin bir rüknü
olduğtınu dolayısıyla amelleri terkedenin imanın hakikatinden çıkmayacağını

76 Nesefl, Tahimu'l-eiille, c. 2, s. 803.
n İc~Meutktf, Beyrut, tn., s. 287.288.
78 Soyut kar.ı.krerWikburada imanın aslı ile imanın şubelerinin birbirinden ayrılmasında onaya çık-
maktadır.

79 Taftazarll, ferbu'l-mıkasıd, c. 5, s. 193.
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söylerken, hadisçilerin görüşünü kendi görüşü doğrultusunda ve kendi
görüşüne benzer şekilde değerlendinniş olmaktadltl°. Zira hadisçilere göre
imanın aslı ile imanın kemaliyeti birbirinden aynlmaz.

İmanın aslı ile kemaliyetinin birbirinden ayn olduğu esasına göre
kelamcı, imandaki artışın onun nuru ve ışığındaki artış olduğunu kabul etmiş
olmaktadır. Tevbe SUresi 32. ayete göre ~ı'.,!t,ı~i '.1) 1J~ 1.) 2)J~"";'

imanın nuru ve ışığı olmaktadır. O halde imandaki artışı, onun nunındaki
artış olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktltl1• Ancak ayetin imanın
nunındaki artışa delil olarak kullanılmasında problem vardır. Zira ayette
'Allah'ın nur'undan bahsedildiği halde kelamcı bunu 'imanın nuru' şeklinde
anlamıştır. Aynca imanın aslı ile kemaliyeti arasında ayının yapılabileceği göz
önüne alınırsa, söz konusu ayetin imanın nunındaki artışa delil olarak
kullanılması mümkün olmaz. Çünkü ayette Allah'ın nuru tek bir şeydir.
Halbuki imandaki artış, imanın aslı ile kemaliyetinin birbirinden ayn olmasına
bağlanmakta, yani artışın imanın aslında değil de kemaliyetinde olacağı söz
konusu edilmektedir.

Kelamcıya göre imanda artmanın olmadığını en çok kabul etmesi
gerekenler, amelleri imandan bir parça olarak görenlerdirB2, Zira amellerin
hepsinin imana dahil olduğunu kabul ettiğimizde, imanın kerrillinden
bahsetmemiz mümkün olmaz. Zira tamamlanmamış yani noksan olan bir şey
hakkında artıştan bahsetmek muhaldir. Yani bir şey noksan olmayıp tamam
olmalı ki, onun üzerine artış mümkün olabilsins3• Kelamcı, bu delilin
Mutezile'ye karşı kullarulabileceğini, ancak selefe karşı kullarulamayacağını
söylerken selefin görüşünün kendi görüşüne benzer olduğunu kabul etmiş
olmaktadır. Yani selefe göre imandaki artışın onun aslında değil de
kemaliyetinde olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Halbuki selefin, imanın aslı
ile imanın kemaliyetinin birbirinden ayn olduğu görüşünü kabul ettiğini
söylemek zor olsa gerektir.

A,b3- iman ve islam
Kelamcıya göre iman ile islam aynı şeyolmakta ve eşanlamlı sözcükler olarak
kabul edilmektedirler. Yani her mü'min müslim, her müslim de mü'mindirB4•

İman ve islamdan birinin diğeri olmadan bulunması mümkün değildir. Zira
ikisi de aynı şeyin ismidirler. Ku'ud ve culus nasıl aynı anlama geliyorsa, iman

8C Taftazarli, Şerhu'l-akaid, Dmaadet, 1320, s, 156.
81 Nesefi, Tabsirr!tU'/,idiIIe, c. 2, s. 809.
82 Ag.e., c. 2, s. 809-810.
8JAy.
84 Nesef~ Tabsirr!tU'I-e:iille, c. 2, s. 817.
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ve islam da aynı anlama gelmektedirls. İman ve islamın eşanlamlı olması,
kelamcının metoduna ve sistemine göredir. Buna mukabil anlambilimde
eşanlamlılık sorunu farklı bir biçimde ele alınmaktadır. Anlambilime göre tam
olarak eşanlamlılığın bulunmadığı ifade edilip, sözcükler arasındaki anlam
farklılıklan ortaya konmaya çalışılarak, her sözcÜğün dil bağlamına göre
kazandığı anlamlar tespit edilmeye çalışılır. Bu konuya ikinci bölümde
değinilecektir.

Kelarnı metot ve sisteme göre iman, din anlamına gelmektedirl6• Eğer
iman, islamdan başka bir şey ise, o takdirde kabul edilmemesi gerekir. Zira
Al-i İmra.n SUresi 85. ayette islamdan başka din isteyenden onun kabul
edilmeyeceği bildirilmektedirl7• Kelamcının belli bir metoda ve sisteme göre
iman ve islamı aynı anlamda kabul etmesi, ayetleri de bu doğrultuda
değerlendirmelerine neden olmuştur. Mesela Zuhruf SUresi 69. ayette 0=..:ıı1
~ iy'ı!5.J lı;iy~1~i iman ve islam aynı anlamdadır. Halbuki anlambilime
göre böyle bir anlayış, isabetli görünmemektedir. Ayette iman ile islam aynı
kavram alanına ait sözcükler olarak görülebilir. Dolayısıyla bu iki sözcük
arasında farklılık olduğundan bahsedilebilir. Ayette islam, imandan sonra
geldiğine göre, islamın imanın bir yönünü ifade ettiğini söylemek yanlış
olmayacaktır. Yani burada islam din anlamında, müslim de bu dine mensub
olan kişi anlamında olmayıp, imanın bir yönü olarak kabul edilebilecek olan
teslimiyet anlamına gelebilir.

Kelamcı iman ile islamın aynı anlama geldiğini söylerken bu iki sözcük
arasındaki farklılıklan değil de ortak yönü (anlamı) göz önüne almaktadır ki,
bu da soyut karakterliliğin bir göstergesidir. İman, aklın ve delillerin Allah'ın
birliğine, yaratma ve emrin O'na ait olduğuna ve bu hususlarda O'nun ortağı
ve şeriki olmadığına dair şehadetlerinin tasdik edilmesi anlamına gelirken
islam da kişinin kendisini şeriki olmayan Allah'a ibadetle teslim etmesi
anlamına gelmektedirlS. Bu iki sözcükteki Allah'a boyun eğme ve ortağı
olmadığını kabul etme göz önünde bulundurularak, bu iki kelime eşanlamlı
olarak kabul edilmiş olmaktadır. Yani iman ve islamın lugatta değil ama belli

85 Ag.e., c. 2, s. 818.
86 KeJamcılara göre imanın din anlamına gelmesi soyut karakterWik bakımındandır. Yani iman soyut
karakterli olduğu gibi, din de soyut karakterli olup itikad anlamına gelmektedir. Hadisçilere göre de
iman din anlamına geliyurdu. Fakat hem iman hem de din somut karakterliıdİ. Yani keIamcllarla
hadisçilere göre imanın din anlamına gelmesi somut ve soyut karakterWik bakımından birbirinden
aynlmakıadır.

87 Matunöı, KiıJhu't.teıhid, s. 641; Nesefl, Tahsiret:u'/-ırJilLe, c. 2, s. 818.
88 Nesef~ T ahsiret:u'/.ırJilLe, c. 2, s. 817.
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bir sisteme göre kabul ve boyun eğme manasında aynı anlama geldikleri
ortaya konmuş olmaktadır.

İman ve islamın çeşitli ayetlerde birbirlerine atfedilmeleri kelamcıya
göre onların farklı anlamda olduklarını göstermez. Zira cümle içinde
kelimelerin mefhumlarının farklı olması onların birbirlerine atfedilmeleri için
kafidir. Bu durumda sözcüklerden birisinin diğerinin anlamım tefsir etmesi
söz konusu olacaktır. Nitekim Bakara Stıresi 157. ayette J.. ~\:.,t.o~ ~Ji
~ jJ ~".J salat ve rahmet kelimeleri birbirine atfedilmekle birlikte, bu
kelimeler farklı anlamlarda olmayıp birbirinin anlamım açıklamaktadır89•
Ancak burada çelişkili bir durum ortaya çıkmaktadır. Zira iman ile islamın
birbirine atfedilmesinin, bu sözcüklerin birbirinden farklı anlamda olduklarını
göstermemesi ile iman ve salih amel ifadelerinin birbirine atfedilmelerinden
dolayı farklı anlama gelmelerini bağdaştırmak oldukça zordur. Bu da ekollerin
belli bir tür akılcılığa göre oluşturduklan sistem içerisinde zaman zaman
çelişkiye düşebileceklerini göstermektedir. Bunu da tabii karşılamak gerekir.

Kelamcıya göre iman, islamdan farklı manada olursa, o takdirde Zariyat
SUresi 35 ve 36. ayette ;:;. ~ Jit. ~ u~J LA .~).J\ ;yı~ u~ı:.;. ~:.?-~
~, olduğu gibi birini diğerinden istisna etmek mümkün olmaz. Buna
şöyle itiraz edilmiştir: İstisna için müstesnanın, müstesna minhu içine dahil
olması anlamında ihata ve şümul yeterli olup, bu kelimelerin aynı anlamda
olmalan gerekli değildir. Yani ayette imanın islamdan daha şümullü olduğu,
bir başka ifade ile imanın islamı içine aldığından bahsedileb~o. Bu da farklı
metoda ve sisteme sahip olanların gramer kaidelerini kendi anlayışlarına
uygun olarak yorumladıklarını göstermektedir.

Buraya kadar somut ve soyut karakterlilik bakımından hadisçilerle
kelamcıların iman anlayışlarına ve aralarındaki farklılıklara değinilmiştir.
Bundan sonra ise anlam anlayışımıza değinilecek ve anlambilime göre iman
sözcüğünün Kur'an metninde kazandığı bazı anlamlardan örnekler
verilecektir.

B- Anlambilim ve iman Sözcüğü
Hadisçilerin ve kelamcıların belli bir tür akılcılığa dayalı sistemleri, itikadi
problemlerin çözümünde birtakım çelişkiler içerebildikleri gibi kullanılan
ayetlere dil bağlamından koparılarak uygun olmayan anlamlar verilmekte veya
ayetler alakasız bir şekilde deW olarak kullanılabilmektedir. Bu durumda
çelişkilerden kurtulmak ve ayetleri doğru bir şekilde anlamak için söz konusu

89 TaftazarU, Şerhu'l.rrakasıd, c. 5, s. 209.210.
90 Ag.e., c. 5, s. 208 vd.
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edilen belli bir tür akılcılığa dayalı sisteme bağlı kalmamak ve ayetleri de
anIambilime göre değerlendinnek gerekmektedir. Yaniayetleri anlambilime
göre anlamak ile belli bir tür akılcılığa ve sisteme göre anlamak arasında
farklılık vardır. Bu kısımda anlambilim anlayışımıza ve anlambilime göre
iman sözcüğüyle ilgili bazı ayetlerin anlaşılmasını söz konusu etmeye
çalışacağız.

8.a- An/am An/C!)!IŞlmız

Belli bir tür akılcılığa ve sisteme göre ayetlerin anlaşılması ile anlambilime
göre anlaşılması arasında mahiyet fark vardır. Zira birincisinde hareket
noktası belli bir tür akılcılık ve mantık iken, ikincisinde ise hareket noktası
dildir. Bu bağlamda mantıkı ve felsefi anlamda 'kavram'a yönelen çalışmalar
ile 'kavram'ı dil ile birlikte ele alan çalışmalan birbirinden ayınnak gerekir.
Zaten Zvegintsev de yapılacak en önemli şeyin anlambilimiyle felsefe
arasındaki sının çizmek olduğunu belirtif91.

Akli ve felsefi yaklaşımda hareket noktası mantıktır ve buna bağlı varlık
anlayışı ortaya konur. Halbuki anlambilimde hareket noktası dil olduğu gibi,
herhangi bir varlık anlayışının ortaya konması yerine, dilsel birim ve ifadelerin
anlamlan söz konusu edilmektedir. O halde mantığa dayalı felsefi yaklaşımlar
ile dile dayalı yaklaşımlan birbirinden ayınnamız gerekir.

Yine bunun gibi dilsel ifadelerin analitik felsefede kullanılması ile bu
ifadelerin anlambilimde kullanılmasını da birbirinden ayınnalıyız. Başka bir
ifade ile dilbilimsel anlambilim ile felsefede söz konusu edilen anlam
problemi birbirinden farklı şeylerdir. Felsefedeki anlam sorununda dil analizi
olmakla birlikte, dilin düşünce ve varlık ile ilişkisi söz konusu edilmektedir.
Mantıksal atomculuğa göre dil, düşüncenin ve onun yöneldiği dış dünyanın
görüntüsüdfuJ.l2• Atomik önermelerin tek ve belirli olan somut bir anlamı
vardır. Yani bir kelimenin anlamı, bir önermede gösterdiği nesneye bağlıdır.
Başka bir ifade ile atomik bir önermeyi oluşturan kelimeler, gösterdikleri
şeyler bakımından anlam kazanırlar. Bu durumda dirll, ahlaki ve metafizik!
önermeler olgusal olmadıklan için önerme sayılmazlar. Dolayısıyla bu tip
önermelerin analizleri de mümkün değildif93• Görüldüğü gibi analitik
felsefede dil analizi belli bir bilgi ve varlık anlayışı esas alınarak yapılmaktadır.
Buna mukabil dilbilimdeki anlam anlayışında hareket noktası dilsel birim ve
ifadelerdir.

91 Aksan, A rJanVijim7£ Tüık A nkırrbilini, Ankara 1971, s. 37.
92 Turgut, ihsan, Russell7£ W~tein'dı Mantıksal A tmDJuk, (Basılrnanuş Doktora Tezi), Arık. Üniv.

iWıiy.ıt Fak., 1978, s. 83
93 Ag.e., s. 72.
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Anlambilimde hareket noktasının dil olması ve dilsel ifadelerin
anlamlarının araştınlması, sözcük ile anlam arasında sıkı bir ilişkinin varlığını
ortaya koyar. Yani anlam zihinde uyandığında sözcük, sözcük duyulduğu
zaman da anlam zihinde uyanmaktadır. Bu durumda anlam konusunda
sözcüğü esas alarak ondan hareket etmek ve çeşitli anlamlan ona bağlı olarak
açıklamak yanlış bir tutum olmayacaktlI'H. Mesela 'Balık' sözcüğü doğada
çeşitli türleri bulunan yüzen birtakım varlıklarm ortak niteliklerine dayanan
dile özgü bir soyutlamadır. Bu soyutlamayla yansıtılan kavrama anlam
diyebiliriz. Bu durumda kavramlar, sözcüğe sıkı sıkıya bağlı, dilbirliği olan
kimselerdeki ortak genel tasavvurlar olmaktadıf.ls. Böylece anlamın yani
kavramın sözcük ile olan beraberliği üzerinde dunılmakta, dolayısıyla
kavramın mantık! ve felsefi boyutu ile anlambilimsel boyutu birbirinden
ayrılmak isterunektedir.

Mantık açısından kavram, sadece düşünülebilen ve diğer şeylerden ayn
olarak tasarlanabilen herhangi bir şeydir. Yani kavramın mantıkla ilgili yönü,
bir şeyin düşünülmüş, tasavvur edilmiş olması iken, onun somut veya soyut
karakterli bir şey ve varlık olması kavramın anlamını ifade etmekte ve bu
ontoloji konusu olmaktadır. Bu durumda mantık ve felsefe açısından
kavramın dilsel işareti sayılan terimin bir önemi o1mamaktadıf.l6 • Yani
kavrama işaret eden terim, analiz ve inceleme konusu yapılmamaktadır.
Halbuki anlambilimde düşünce ve varlık değil, sözcük ve sözcükle birlikte
anlam inceleme konusu yapılmaktadır. Dolayısıyla terim ve sözcük
birbirinden farklı şeylerdir. Zira terim ad (isim) olarak yalın halde, fiil olarak
da adlaştırılmış mastar halindedir. Mesela 'masa' ve 'görmek' birer terimdir.
Halbuki sözcük, dil içinde yalın halde, -i halinde ve diğer hallerdeki adlar,
edatlar, zamirler, sıfatlar, ı. şahıs, 2. şahıs gibi çeşitli çekimlerdeki fiillerdir.
Mesela 'masada' ve 'görüyorum' birer SÖZC~7. Buradan şöyle bir çıkanm
yapılabilir: Mantık ve felsefede terimin önemi olmamasına karşın, anlamın
sözcükle olan sıkı ilişkisi, anlamın oluşmasında sözcüğün mastar ve türemiş
biçimlerinin dikkate alınması gerekliliğini ortaya koyar. Bir başka ifade ile
anlamın oluşmasında sözcüğün çeşitli yapılarının rolü vardır.

Buraya kadar anlatılanlar anlamın daha çok sözcük yönüyle ilgiliyken,
anlamın sözcükten başka bir de metin yönü vardır. Dolayısıyla anlamı iki
düzeyde ele almak istiyoruz: 1- Sözcüksel Anlam, 2- Metinsel Anlam

94 Aksan, Arlanbilimw Ttök Anlaırbilini, s. 54-55.
95 Aksan, Her YiTtü)Ie Dil, c: 1-3, Ankara,1977,c: 3, s. 180
96 Öz.lem, Mantık, s. 73.
97 Özlem, Mantık, s. 57-58.
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B.b- Sözcüksel Anlam ve iman Sözcüğü
Sözcük anlambilimi, dilde sözcük olarak adlandınlan öğeleri, bunlann
türemiş ve başka öğelerle bir araya gelmiş biçimlerini anlam açısından
inceleyen bir anlambilim dalıdır. Anlambilimin bu alanı, bağlam, eşanlamlılık
ve tersanlamlılık gibi konulan da aydınlatmaya yönelir.

B.b. / - Bağlam
XX. yüzyıldaki dilbilim akımlanndan özellikle yapısalcılık, dili, tek tek
değerler olarak değil birbiriyle sıkı ilişkili değerlerden kurulmuş bir bütün
olarak kabul etmektedir. Dolayısıyla kelimeyi öteki öğelerden ayınnaya,
onlarla olan bağlanndan koparmaya imkan yoktufl8• Anlambilimdeki
yapısalcılık akuru, sözcüklerin dilde bağlama göre değer kazandığını gösterir.
Mesela 'çocuk' sözcüğü bilinen, belli bir kavramı yansıtır. Ancak bu sözcüğün
kullanışı sırasında ortaya koyduğu kavram, her zaman aynı değildir. Bir başka
ifade ile bu sözcük, ancak öteki sözcüklerle birlikte belli bir kavramı yansıtır.
Eğer 'çocuğu kışta kıyarnette başka bir yere tayin etmişler.' ya da 'Çocuk
askere gitti.' yahut 'Çocuk erken evlendi.' denirse, burada anlatılmak istenen
yetişkin bir ınsandır. Ama 'Çocuk biberonu emip bitirdi' cümlesinde
anlatılmak istenen ise süt bebeğidir. Diğer taraftan 'Çocuk ilkokulun üçünde'
cümlesinde ise çocukluk çağındaki insan anlatılmaktadır. Görüldüğü gibi bir
sözcük, öteki öğelerle birlikte ve onlarla bütünleşerek, onlann da yardımıyla
bir kavramı yansıtmaktadır ki, sözcüklerin bağlı bulunduğu, öğelerin
oluşturduğu bu bütüne bağlam denif./9• Sözcüğün bağlama göre değer
kazanması dilin bir dizge olduğunu kanıtlar. Dili dizge olarak ele alan
anlambilim akuru da yukanda geçtiği üzere yapısalcılıktır.

Dilbilimin eski dönemlerinde kimi bilginlerce sözcükler, içine anlamlann
konduğu boş kutular olarak düşünülmüştürıaa. Bu şu demektir: Belli
sözcüklerin belli anlamlan vardır. Yani sözcüklere mastar ve türemiş halde
olmalan ve bağlamlan göz önüne alırunadan belli anlamlar yüklenmiştir.
Halbuki bir sözcüğün anlamını belirlerken onun mastar ve türemiş
biçimlerini ve bağlamını göz önünde bulundurarak kazanmış olduğu
anlamlan tespit etmek gerekir. Nitekim Saussure'ün gösterge kuramı ve daha
sonraki çalışmalarda dizge anlayışının yayılmasıyla, sözcüklerin dil içındeki
yeri ve dolayısıyla bağlam önem kazanmıştır.

98 Aksan, A ıiaırhilim ıe TiOk A n/£11rbilini, s. 31.
99 Aksan, Her Yi'rrüjie Dil, c. 3, s. 201.(Anlambilim'de yapılmış tez ve yazılmış kitaplardan bazen uzun
alıntılar yapılmıştır. Bu alanın Kelam sahası için yabancı oluşu dikkate alınırsa, bunun arıIayışla
karştlanacağuu umanz.)

100 Ag.e., c. 3, s. 202.
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Bağlanu oluşturan öğelerin bir bölümü dil-içi bir bölümü de dil-dışı
özellikler taşırlar. Örneğin kullanılan dille ilgili tüm özellikler ve metin
içindeki dilsel birimlerin biıbiriyle kurduğu karşılıklı ilişkiler ve benzerleri dil-
içi öğeler, katılımcılann dünya bilgisi, bireysel özellikleri, yer ve zaman dil-dışı
öğelerdirıoı. Dil-içi bağlamla ilgili olarak aşağıdaki iki cümleyi göz önüne
alalım:

1. Güzel Nıhal kaderine boyun eğmedi.
2. Nıhal güzel konuşuyordu.
'Güzel' sözcüğü (l)'de sıfat, (2)'de ise zarf olarak görev yapmaktadır.

Çünkü bu cümlelerde 'güzel' sözcüğü farklı türden sözcükleri nitelemektedir.
(l)'deki 'güzel' sözcüğü Nıhal'i (adı); (2)'deki 'güzel' sözcüğü ise konuşmayı
(eylemi) nitelemektedir. Bu da bize dildeki birimlerin öncelikle birlikte
kullanıldığı birimlerle kurduklan ilişkilere göre anlam ve işlev kazandığını
göstermektedirıoı.

Dil-dışı bağlamla ilgili olarak da şu örnekleri göz önüne alabiliriz:
1.Öğrenci kantininde bir öğrenci, diğerine yanında duran boş sandalyeyi

göstererek sorar:
- Dolumu?
- Dolu.
2. Sinema gişesinde bilet satıcısı, filmi izlemek üzere bilet almak isteyen

izleyiciye şöyle der:
- Dolu ...
Her iki örnekteki 'dolu' sözcüğü, farklı bir anlanu aktarmaktadır. 'Dolu'

sözcüğü örnek (l)'de kantinde oturmak için yer arayan bir öğrenciye burada
oturan olacak, buraya oturamazsınız demek isteyen bir diğer öğrenci
tarafından kullanılmıştır. Örnek (2)'de ise 'dolu' sözcüğü sinemada filmi
izlemek isteyen kişiye biletin kalmadığı, bilet satıcısı tarafından aktanlmış
olmaktadır. 'Dolu' sözcüğündeki anlam farklılaşmasına, yukandaki
örneklerde olduğu gibi, dilin birimlerinin biıbiriyle kurduklan ilişkiyi neden
olarak gösteremeyiz. Çünkü yukandaki örneklerin her birinde 'dolu' sözcüğü
söze dökülmüş tek dilsel birimdir. Dolayısıyla bu sözcüğün anlamındaki
değişmeyi ortaya çıkaran bu sözcüğün kullanıldığı durumlar ve buna bağlı
olarak belirgirıleşen kullanım amaçlandırıo3.

101 İşsever, Tüıkçe M etiıierrleki l}ag1mıtı Öğelerinin M etinbilim ıe KullanıniJilim A çısınlan İfleıkri, (Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi) Arık. Uni\'. Sosy.ıl Bilimler Enstitüsü, 1995, s. 16.

102 Keçik, İlknur - Subaşı Uzun, 1..ejU, Tüıkçe S&!Ü ıe Yazılı Anlatım, Anadolu Üniv. Açıköğretim
Fakültesi Yay.,Eskişehir, 2003, s. 5.

10J Ag.e., ss. 6-8.
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Bu açıklamalardan sonra Kur'an metninde 'iman' sözcüğünün, bağlama
göre ne gibi anlamlar kazandığını bazı örneklerle ortaya koymaya çalışalım.
Zümer SUresi 52. ayet: ~yU~.ı.j 01 '.J~J ~~ J..J J"j')1 ~:ı.1l1 011;..r.y ;JJI
uL¥~r:;ı ayete göre iman eden veya iman edecek bir topluluk için Allah'ın
dilediği kimseye nzkı genişletmesi ve dilediği kimseye de kısmasında işaretler
(deliller) vardır. Yani ayete göre iman etmekle, Allah'ın nzkı dilediğine
yayması ve dilediğine kısması arasında bir bağlantı vardır. Bu bağlantı
işaretlerle kurulmaktadır. Bu işaretler hakkında bize başka ayetlerde bilgi
verilmektedir. Mesela şUra Su.resi 12. ayet Jj)1 ~ ,y:..J'jIJ ülJWI .l,!l\:i....ıJ

~ ~~ JS.i .wı .J.ıA,ı J ~~ W.J ayete göre Allah'ın nzkı dilediğine yayması
ve dilediğine kısması, hem göklerin ve yerin anahtarlarmın O'nun olması hem
de O'nun her şeyi bilen olmasıyla bağlantılıdır. Dolayısıyla iman eden bir
topluluk için Allah'ın nzkı dilediğine yayması ve dilediğine kısması
hususundaki işaretlerden birisi göklerin ve yerin anahtarlarmın O'nun olması,
diğeri de Allah'ın her şeyi bilen olmasıdır. Bununla ilgili bir başka işaret de
Allah'ın lclfirlere azab edecek olmasıdır. Nitekim Sebe SUresi 34-36. ayetler
"yl dir: '.' < i -LL! -. ,.~ <lı .~L'ıGu Gl LA '-.' -h~ Uı ~.'~' •. ur...: i CO-şo e ,~y J. UJ~ -. ~.J . • ,J!YA u'" • ..):!.. U"" •• ,;5 ~ .J J
tJı - .'XI',er ' .ır.ı- ~~ ,.-.1 -.'.' .\1~ ,- ''ı, lt -, ~ '.' < CO- ı:ıtr 1- \.11-'1' .:xllo.>" ~ u:"" J.J-.J • (j":! l,j.Jy .• ı..r..Ju. u" ~ • ~ J J J .".. ~

.u;..r.y \.1 Kavimlerin mal ve evlat çokluğu ile şımaran ileri gelenleri, biz azab
edilecek değiliz diyorlar. Buna karşılık Peygamber'in Rabbim gerçekten nzkı
dilediğine yayar ve kısar şeklinde cevap vermesiyle mal ve evlat çokluğunun
azaba uğratılmamayla ilgili olmadığı, buna mukabil mal ve evlat çokluğunun
Allah'ın nzkı dilediği kimseye yayması ve dilediği kimseye kısmasıyla ve
bunun da Allah'ın azab etmesiyle ilgili olabileceği ifade edilmiş oluyor.
Ni kim ,. A' i d - -- .n'. ,l • Wl - '-'-1ıte Mu mınun Suresı 55. ve 56. ayet efi e U:!f!J>-J- Ü'" ~ rA.l1'-' 0~
UJ'..M U J! ~1jı?JI.j ~ t.)W inanmayanlara mal ve evlat verilmesinin
kendileri için bir hayır olduğunu zannetmemeleri belirtiliyor, İnanmayanlara
mal ve evlat verilmesi kendileri için bir hayır olmadığına göre, onlar için bir
şer olabilir. Bu da onlara azab edilmesinin mümkün olduğunu gösterir. Keza
AL-. I' SA' 178 d Wı' .'U. ". ',',' \'.~WI1 '.~ı::-.:ı11 '. -- • - 'i'ı mran uresı ,ayette e . ~ .J:!="o ~ ~ J..r- u:!- ~ J
0:? yı:ıc MJJ~11JjG~ ;.fJ ~ lclfirlere günah bakımından fazlalaşmalan
için mühlet verildiğinden bahsedildiği gibi, onlar için alçaltıcı bir azabın
olduğundan da bahsedilir. Diğer taraftan Hacc Su.resi 52-54. ayetleri göz
.... alalım. ~ı . ',~ı ':1l .-" ı:ııUI' -.tr . \ '" . ~. wr..... i CO-onune --_ ~ U. (,S"" ~ • • W J >-J"""'.J u'" .. u'" .J J
-. :ın ~ "~I ;;ı', CO -r' -i ~,C:-_ ".,r~ ~i- ...:ilıj ~i :C:'_', ". ',~ı ;;ı', CO ~i '. - ,-'u:!- .U. ~ ~;.e-~ J--. r--:ı~u. ~ ~
l~-_'IA,JI-.'.'II • ı..:ı11-.f.-,r .ı.W'~ ;,'- .. 111.\1'.1- .Hl~ ~~i- •. -, -L~'L:ı--' (""'!"" YJ u:!- ~J. - . ~ - c.r u=:"'! U.J r+! ~ - _ J L>"" yı ("ir}~ ı..F

-'" l .bl- '11 '-j -. :ı11.ı"-':ı.1l1".1- .H -L~:U:'ıı'.;,~;<lı i • ',"~' . A i re!~. ~ ı,s'. y-" u:!- - '+' U.J r+!~ • -. J-¥j;!! ..Ju'" yet e e
herhangi bir peygamberin bir şeyarzu ettiğinde şeytanın onun arzusuna bir
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şey kanştınnasından bahsediliyor. Sonra da Allah'ın ayetlerini sağlamlaştırdığı
(muhkemleştirdiği) ve bunun (ayetlerin sağlamlaştınlrnasının) hem
kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri katı olanlara bir fitne kılırunası için
hem de Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğu bilgisinin kendilerine
verildiği kimseleri Allah'ın bilmesi için yapıldığı ifade ediliyor. Kur'an'ın
Allah'tan gelen bir gerçek olduğu bilgisi, bu bilgiye sahip olanlann Allah'a
iman etmelerine sebep olduğu gibi, bu da yine onlann kalplerinin Allah'a
karşı yayılması ve genişlemesine (ihbatına) sebep olmaktadır. Yani bilgi
imana, iman da ihbata sebep olmaktadır. Burada ihbat kelimesi üzerinde
biraz durmamız gerekir. .::..ı.,ı:J\ kelimesi lugatta genişlemiş olan yeryüzüne
denmektedir. ibnu'l- Arabiyyi, bu kelimenin alçak ve geniş olan yeryüzü için
kullanıldığını ifade ederıo4. Ayetteki ihbat kelimesine el-Habtu kelimesinin
lugattaki temel anlamındanlOS hareketle mana vermemiz gerekirl06. Buna göre
Kur'an'ın Allah'tan gelen bir gerçek olduğu bilgisi, imana neden olurken,
iman da kalplerin Allah'a karşı alçak ve geniş olmasına neden olur.

ihbat kelimesine lugatta huşu' anlamı da verilmiştirl07. Ancak huşu'
kelimesinin anlamı ihbat'a yakın olmakla birlikte aralannda farklılık vardırlOS.
Zira huşu' kelimesinde gözlerin aşağıya doğru indirilmesi ve dolayısıyla kalbin
alçalması ve kalpte bir Ülperti ve saygının meydana gelmesi anlamıl09 varken,
ihbat kelimesinde ilme dayalı irrian1a kalbin Allah'a karşı yaygın (alçak) ve
geniş olması anlamı vardır.

B.b.2- Eşan/am!J!Jk
Birden fazla kelimenin tam aynı anlama gelemeyeceği bugün bütün

dilciler tarafından kabul edilmektedir. Zaten 'bir kavrama bir kelime' ilkesi

104 İbn Manzur, Lisdrıu'l-arab, c. 1-15, Beynıt, 1990, c. 2, HBT maddesi.
105 Bir ses bileşiminin başlangıçta y.ınsınığı ilk ve asıl kavrama temel arıIam adı verilir. Türkçe'de 'di/in

temel arılamı 'ağzımızdaki sert ve ısınp koparmaya yarayan orgarılardan her biri', 'göz'ün 'görme
organı', kızmak e}1eminin ise 'isi verecek kadar sıcaklığı artmak'tır. Taş kelimesiyle de 'doi,'adaki sert
nesne' arıIatılmıştır. Sözcükler kullanıldıkça orılann gösterilerılerinin, y.ınsmıklan kavrarrılann başka
nesnelerle benzerlik, yakınlık ya da ilişkilerine dayanılarak aktarrnalara başvurulrnakta, burılar yavaş
yavaş çok arıIamlı duruma gelmekte yan arıIarrılar kazanmaktadır. (Aksan, /Jer Yönüje Dil, c. 3, ss.
182-184.)

106 Zira ayetlerdeki ke1imclerc bu şekilde mana vermekle söz konusu ke1imelere kişilerin kendi metotlan
ve amaçlan doğrultusunda mana vermeleri örılenmiş olacaktır. Dolayısıyla bir kelimenin temel
arıIamıyla ayetteki arıIamı arasında benzerlik, yakınlık ya da birtakım ilişkilerine dayanılarak bir ilgi
kurulmalı ve buna göre arıIam verilmelidir.

107 ıbn Manzur, Lisfll7u'l-arab, c. 2, HBT maddesi.
108 Günümüz arıIambilim arıIayışına göre kelimelerin eşarılamlılığı yerine orılann arıIarrılan arasındaki

farklılıklar gösterilmelidir. -
lO'! İbn Manzur, Lisanu'l-arab, c. 8, HŞA' maddes~ Gezgin, 'Kur'an'da Huşu' Kelimesinin Semancik

Analizi', ss. 94-96.
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benimsendikten sonra, birden fazla kelimenin aynı kavramı yansıtması
düşünülemez. Bu yüzden bu türıü sözlere yakın anlamlı kelimeler denmesi
daha doğru olacaktırilo, Dilde sözcüklerin sadece birer anlamı yoktur. Bir
sözcük bir yerde farklı, başka bir yerde farklı anlama gelebilir. Mesela 'kara'
ile 'siyah' sözcüklerinin eşanlamlı olduklannı düşünelim. Renk olarak 'kara'
ile 'siyah' eşanlamlıdır, Ancak 'kara haber tez duyulur' cümlesindeki 'kara'nın
yerine 'siyah' getirilemez. Bu durumda eşanlamlı sözcükler vardır yerine, iki
farklı sözcük bazen aynı anlama gelebilir demek daha doğru olur. Dolayısıyla
eşanlamlılar ayn kavramlan dile yansıtan ayn kelimeler olarak görülmüş ve bu
kelimeler arasındaki anlam farklarına eğilen çalışmalar yapılmıştırlll.

Biz de burada Kur'an'dan bazı örneklerle iman ve islam kelimelerinin
anlamlanna ve farklılıklanna değinmeye çalışacağız. Neml SUresi 38. ayet JL!

-o .•• r'. o.t"I-r~l-.'" --t,'.t'.ItlJI".'.IG Ol' kelim 'bllib' din~ -.Fy - u u::ı 'T..'"'~ ~ _ ("'""":- "6":! _ ayette ıs am esı e ır e
mensub olma anlamında değil de boyun eğmek anlamındadır, Zira henüz
belli bir din benimsenmemiştir. Dolayısıyla islam dinine girmeden önce bir
çeşit teslimiyetten bahsedilebilir, Yani ayete, ey ileri gelenler sizden kim
O'nun (Belkıs'ın) tahtını onlar teslim olucular olarak bana gelmeden önce
getirir şeklinde anlam verilebilir. Nitekim aynı sUrenin 29-31. ayetleri şöyledir:
i .l'_~ \j\ ''11 0-' '.Iı.ı.llı . :Gı- -ot:.:ıı:... :Gı ' .. ~::""'~' 11 - .•.,1 'i tlJı 1•• t.IG :.:..Jt!y""' .~ y ~ y - ~ .J u - l>-" • ,~....r- o - '-.r. r..r ~. "6":!_
,~~;XJ;)C. 31. ayetteki 'bana baş kaldırmayın' ifadesi, daha sonra gelen
'bana müslüman olarak gelin' ifadesinin belli bir dine mensub olanlar olarak
değil de teslim olanlar, boyun eğenler olarak gelin anlamına geldiğini gösterir.
Buna mukabil Al-i İmran SUresi 19. ayette ise islam bir dinin adı anlamına
gelmektedir. ~'jl ~i ~ 0.ı:ll1 0J Keza Zümer SUresi 22. ayette de islam
dO anl d kullanılmaktad ~' o' 't ..-h \L\ll '-~:...ııı- -., '--1ın amın a ır: _0.J (J.4.Jy ~.*! r • - 0.J i:->"" ~

'.hfo .. 0~1.ı.ll1 .l::',' "1~~ü11'''-'Allah' ,,~ .. "I' i" -~ ı-ı •.••.••• C..F - J - j>ÇJ (J.4 r+!~ -_ U:!,J3 ın gogsunu s am a açtıgı
Rabbinden bir nur üzere olan kimse, böyle olmayan gibi midir? Ayete göre
isıam, din anlamındadır. Zira göğsün islama açılması söz konusu
edilmektedir. İman ise yaşanan bir durum ve hal olup, kalpte olan bir şeydir.
Kalpte olana göğsün açılması söz konusu olmayacağından burada islam
kelimesinin din anlamına geldiğinden bahsedilebilir.

Saffat SUresi 103. ayette ~ UıJ L..t..Iw! ise islam, teslim olmak
anlamındadır. Ancak imanlı olduğu halde teslim olmak anlamındadır.
Dolayısıyla islam burada imanın bir derecesi ve vechesi durumundadıro Keza
Neml SUresi 81. ayette de islam teslim olmak anlamındadır. ep'+: ~I L..J
-o '.r ,. h \liGlı 'o ',' o' Uı ' •• ol '_.~1~ " ',:'11 o o1" bOu~ ~ . _.. l>-"~ (J.4 • ~ u. ~ C.P -.r- yanı ıs am, ımanın ır

1 LO Aksan, A riarrbilim 'll? TWk A ııIarrbilini, s. 72.
ııı Aksan, Her Yfrtiije Dil, c. 3, s. 193.
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derecesini ve vechesini teşkil etmek anlamına gelmektedir. O halde islam
kelimesi, bir dinin adı anlamına geldiği gibi, hem bir eline girmeden önceki
teslimiyet hem de imandan sonra gelen ve onun bir derecesini ve vechesini
teşkil eden teslimiyet anlamına gelmektedir.

B.b.]- TersanlamMık
Sözcük anlambiliminde ele alınan konulardan birisi de karşıt ve ters anlam
taşıyan sözcüklerin oluşturduğu tersanlamlılıktırl12• Biz de burada Kur'an'dan
bazı örneklerle iman kelimesinin tersanlamlılannı ortaya koymaya çalışalım.
K hf SA • 29 . ü~1 di ',~l:'.t:. ~ ." . ','.t:. ~ .. , '.1::': . l~'_11 lt"e uresı . ayet. . ~ ç. UAJ (.):4 ~ ç. ~ r-"'.J (.):4 ~ ~ J

ti-!,ıl:;" ~ 1.l:..1 ı:.ıü ~ ayete göre iman ve küfür zıt anlamlıdır. Zira
hakkın Rabbinizden olduğu ifade edildikten sonra iman ve küfür diye iki şık
ortaya konuyor ve dileyen iman etsin, dileyen inkar (küfür) etsin deniyor.
Daha sonra da zalimlere ateşin hazırlandığı ifade ediliyor. Fatır SUresi 7. ayet
, .. :C: •• I. f'" .'.' ..:.ıL:..lt-l1 i L ..' i ,.i '.:ııı' ~i.:.~ı::ıc '-'.' i •.1'< '. :ııı~ ....?- J ~ (T.. ~ J y.o ~ J - . (T J..?"" ~

küfredenlerre şiddetli azabın, iman eden ve salih amel işleyenlere rnağfiret ve
büyük bir mükafatın olduğu ifade ediliyor. Ayete göre küfür ile iman ve salih
amel tersanlamlı olmuş oluyor. Ancak imandan sonra salih amel zikredilerek
onun önemi ortaya konmuş oluyor. Zira küfrün tersanlamlısı olarak sadece
imandan da bahsedilebilir. Diğer taraftan küfrün inkar etme yanında kötü
amel boyutundan da Fussilet Stıresi 7. ve 8. ayetlerde söz edilebilir. U u=.:ııı
. ,.. "'. ,. 1'-'.' 'L:..lt-lı i .I.:.' i "i '. :ııı>.\ '. "IS" " . \jLJ ,. 'IS>',II'. ",'U~.Y-C ....?- (T ~. ~J y.o ~ U•. uJ~ rA U~ .. rAJ o J' u.JJ~

ayetlere göre küfrün hem inkar yönü hem de kötü amel yönü ortaya çıkıyor.
Zira zekatı vermeyenlerin aynı zamanda ahireti inkar edenler olduğundan
bahsediliyor.

Ha SA' 56 5 tl .. i ,.i . :ııu" .... '.1:'_', .uı . ,.,. :cltJıcc uresı . ve 7. aye ere gore y.o ~ ~ ~. :+-~
'. l ~\::ıc '.'., :.iLiJ' tJ ÜjGl, i '~. i '.~ı::'.:ıır . ,.~ıı..:.ıth . ..:.ıL:..lt-l1i .i .:.' ..U:!6-'". (T. J . , .. ~ J J..ı- ~ J.r-:::-. ....F ., ~ J ıman

ve salih amelin tersanlamlılan olarak küfür ve tekzibden bahsedilmektedir.
İmanın yanında salih amelden bahsedilirken, küfür ve tekzib ile birlikte kötü
amelden bahsedilmiyor. Zira hem küfür ve tekzlbden sonra kötü ameli
zikretmeye ihtiyaç yoktur ve hem de küfür ve tekzibden sonra genelde kötü
amel de gelir. Yani küfür ve tekzib ile kötü amel arasında, iman ile salih amel
arasında olduğundan daha sıkı bir bağdan söz edilebilir. Zira iman ile ameli
bir bakıma birbirinden ayırmak mümkün olduğu halde küfür ve tekzlb ile
kötü ameli bu ölçüde birbirinden ayırmak söz konusu değildir.

112 A¥.san, A rIanViLim, s. 81-82.
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B.c- Metinsel Anlam ve iman Sözcüğü
Anlambilime göre iman sözcüğünün anlamının ortaya konmasında söz
konusu sözcüğün içinde geçtiği metnin anlamının da bir rolü olacaktır.
Metnin anlamının ortaya konmasında önemli hususlardan birisi
bağlantılılıktır. Bir metnin en önemli özelliği birbiriyle ilişkili tümcelerden
oluşmuş olmasıdır. Tümeeler arasındaki bu ilişkiler, metnin bağlantılı
olmasını sağlamakta, bu bağlantılı yapı nedeniyle de metinsel birimlerin
birbiriyle olan ilişkileri anlaşılıp yorumlanabilmektedir. Dolayısıyla bağlantı,
metinlerin anlamsal açıdan sahip olduğu, bu nedenle de metinlerin bu
düzlemde incelenmesini gerektiren bir kavram olarak kabul edilmektedirl13•

iki tümeenin bağlantılı olabilmesi için, bunların işaret ettiği olaylar
arasında koşul, neden, sonuç, sıralılık gibi birtakım anlamsal ilişkilerin olması
gerekmektedir. Yani birbirine bağlanan olaylardan birinin diğeri için bir koşul
olması, onun oluşmasına neden olması veya sonucunu oluşturması, diğer
olayın içinde bulunduğu tümceye zamansal ya da uzamsal olarak eklenmesi ya
da onunla buna benzer bir anlamsal ilişkiye girmesi gerekmektedir. Aşağıdaki
tümceleri göz önüne alalım.

(1) Ali ödevini yaptığı için azar işitmedi.
(2) Onur eve gitti, biz de sinemaya.
(3) Okuduğum kitabı bitirdim ve yamm.
(4) Masada birtakım fotoğraf malzemeleri ve dergiler vardı.
(5) Orada büyük bir deprem olmuş, her şeyyerle bir olmuştu.
Bu örneklerde söz konusu edilen olaylar arasında yukandaki gibi ilişkiler

olduğundan dolayı bu tümeeler bağlantılıdır. Zira (l)'de Ali'nin ödevini
yapması, azar işitmemesi için bir koşul durumundadır. (2)'de Onur'un eve
gitmesiyle bizim sinemaya gitmemiz, yapılan etkinlik açısından benzer olması
nedeniyle, birbiriyle bağlantılıdır. (3)'deki tümcelerin her ikisi de bir kimsenin
zaman içinde ardarda gerçekleştirdiği eylemleri içermektedir. (4)'üneü
örneğin tümeelerindeki kavramların göndergeleri aynı zaman dilimi içinde ve
aynı uzamda bulunmaktadır. (5) 'te ise birbirine bağlanan tümeeler arasında
bir neden-sonuç ilişkisi vardır. Tümcelerde dile getirilen olaylar arasında bu
çeşit ilişkilerin bulunmadığı örnek (6) bağlantılılığı daha iyi bir şekilde ortaya
koyar.

(6) Ben televizyonu kapattım ve Aslı çocukken sarılık geçirmedi.
Görüldüğü gibi anlamsal bağlantı bakımından söz konusu örnekteki olaylar
arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Yani iki tümcede dile getirilen olaylar ne

11)işsever, Türkçe M etinLerrJRki Bağlantı QteIerinin M etinbilim ıe Kulla7TUl'i7ilim A çısınlan İf!eıleri,s .48. 49.
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uzamsal ve zamansal ilişki kurmakta, ne de diğer anlamsal ilişki türleri
açısından birbirine bağlarunaktadır. Bu sebeple bu iki tümcenin birbiriyle
anlamsal bağlantı kurduğu söylenemezl14•

B.c./- Ek/eme Bağ/antısı
Bu bağlantı vasıtasıyla metin çözücü, birbirine bağlanan iki tümcenin mesela
zaman, karşıtlık ya da koşul değil ekleme ilişkisi içinde olduğunu anlamakta,
metni buna göre yorumlamaktadır. Dolayısıyla ekleme bağlantısı, metnin
anlamlı olmasını sağlayan unsurlardan birisidir. Mesela aşağıdaki örnekte
kullanılmış olan bağlaç, ardarda gelen birimler arasında bir ekleme ilişkisi
olduğunu bildirmektedir.

LA - Hayranım ben B hanıma, Ixmzekasına, Ixminsancıl sevgisine ...
Bu örnekte kullanılmış olan hem .. ixm (de) bağlacı, tÜffice-içi düzlemde

bir bağlantı sağlamakta ve B hanırnın bireysel özelliklerinin ardarda
sıralanmasında kullanılarak, bunlann birbirine eklendiğini bildirmektedir.
Burada kurulmuş olan ekleme ilişkisi, eklenen dilsel birimleri anlamsal
düzelmede birbirine eşitlemektedir. Bu şekilde kurulan ekleme ilişkileri,
birleştirme yoluyla yapılmakta, böylece birbirine eklenen birimler bir bütünün
parçalan olarak algılanmaktadırllS•

Ekleme bağlantısını biz de iman sözcüğünün geçtiği ayetlerle ilgili olarak
kullanmaya çalışalım. Taha SUresi 82. ayet: ~ L:..JL:ı ~j ;).ıijy~0J ~Ui1';!j
.-S~\ ayette Allah'ın bağışlamasına mazhar olanlann yapmış olduklan şeyler
bağlaçlarla birbirine bağlaruyor. Yoksa kelamcılarda olduğu gibi imanın
amelden ayrı olduğu veya hadisçilerde olduğu gibi imanın ameli
gerektirmesinden bahs edilmemektedir. O halde bu tür yaklaşımlar (imanın
amelden ayrı olduğunu veya imanın ameli gerektirdiğini onaya koyan
yaklaşımlar) kullanılan belli bir tür akılcılığa bağlı olarak onaya çıkmakta ve
bir yorumu ifade etmektedir. Halbuki ayetin anlambilime dayalı anlamı göz
önüne alınırsa, böyle anlayışlann (kelamcıların ve hadisçilerin anlayışlannın)
söz konusu olmadığı görülebilir. Bu durumda Allah'ın bağışlamasına mazhar
olan kimselerin fiilleri birbirine bağlarunakta ve bunlar bir bütünü meydana
getirmektedirler. Bu bütünü kendilerinde oluşturan kimseler de bağışlanmaya
mazhar olanlardır. Keza Ra'd SUresi29.ayette ~.,1.~~Ui 1};Cj 1~i 0=..:ı11
.;-:-ıL.. ~J;.iJ iman eden ve salih amel işleyenlere müjde ve güzel dönüşten
bahsedilerek bu iki fiil ile ilgili bilgi verilmekte ve bu fiiller teşvik edilmiş
olmaktadır. Yoksa iman ile salih amelin birbirini gerektirdiğinden veya

\\4 A.g.e., ss. 51-53.
115 Ag.e., s. 88-89.
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bunlarm birbirinden ayn olduğtu1dan bahsedilmemektedir. Yine Nur SUresi
62. ayette 1;ı;ı.:ı;ı;J &'~ ;.1 ~ ~ Iy~ ı:ı):.,~;"'j:"~~ ıy:.i ~]i 2Jy,..)JIW)
.. t::. .._'_',1 ~ ':ıtı:..,ı Ij\j.ıJ ' " .ullı'. , ',' '. ]1 ~ r ~ ':ıt:..:ı'. ]1 '.i; ':ıt:..:ı .'~ ~ y . ,,-""'.JJ, . I,).J¥ J: ~ ' J y, • ~ 1,). y, • ~
• ,. ". ;.ııl '.1 ;.ııl ~'.' .. ". i' ". '." '.'.' .jl.! .... kirns i . ..~.J .J.JiC 1,). re-' ~ J ~ ~ u'"' i,) mumtu1 e enn ıman

edenler ve Peygamber'den izin almadan aynlmayanlar olduğtu1dan
bahsedilerek bu konuda bilgi verilmiş ve söz konusu füller teşvik edilmiş
olmaktadır. Şura SUresi 36. ayette ise c..:., 9~1 ~y;JIt tr..! fo;;:' ı:.Y- ~ Jr tA
2J.,1S~~j ~:., ıy:.i ~:ı1J~i:.,~ ~i ~ iman eden ve O'na tevekkill
edenler için Allah'ın yanında olanlarm, daha iyi ve daha devamlı olduğtu1dan
bahsedilmektedir. Ayette imanın tevekkillü gerektirdiğinden söz edemeyiz.
Ancak iman ile tevekkillün birbirine eklendiğinden (bağlandığından). ve
birbirleriyle ilgili olduğtu1dan bahsedebiliriz. Bir başka ifade ile bu iki
sözcüğün (iman ve tevekkill) aynı kavram alanına ait sözcükler olduğtu1dan
ve tevekkillün, imanın bir derecesi ve hali olduğtu1dan söz edebiliriz.

B.c.2- Karşılaşbrma Bağlanbsı
Anlam bakımından metnin bağlantılılığını sağlayan bir diğer bağlantı türü de
karşılaştırma bağlantısıdır. Karşılaştırma bağlantısı, metnin birbirine bağlanan
birimleri arasında çeşitli açılardan bir karşılaştırma işleminin yapıldığını
bildinnektedir. Aşağıdaki örneklere bakalım.

(1) A.ü. - Hayır, beni orada. Yani beni değil tabii de yani, genelde
insanlan o konuda ilgilendiren, böyle doruklardan kop; müthiş bir serüven o.

İ.A. - Evet, korktu1ç bir serüven. Ama, bu batıda da var yani. Örnekleri
yalnız bizde değil. Yani batıda da çok var. Maalesef var yani.

(2) A.Ü. - Peki, peki Muhsin Ertuğrul Beyle birlikte çalıştıruz mı?
İ.A. - E vet. (".)
A.Ü. - Gerçekten böyle çok acımasız, gayet sen falan mıydı?
İ.A. - Efendim, acımasız değil. Fakat disiplin seven, ki tiyatro muhakkak

askerlik gibi disiplin istiyor. (...) Şimdi bakıyorum da, biraz, bu gençlerle
uğraşmak pek zor oluyor yani. Gerek sinema setlerinde gerek tiyatroda
zamanında gelmeyen insanlar oluyor yani. Bu, eskiden böyle değildi. Ve
bizim disipIinirnizdir; o, konservatuvarda aldığımız ilk derstir, Zamanında her
şey ... (...)

A.Ü. - Peki o zaman, o dönemin oyunculan da bir farklı değil mi? Yani,
eee, daha bir böyle çok büyük itibar görüyorlar. Her sofra açık; her kapı açık.

İ.A. - E vet, yani mesela. Bizim Asil Rıza Beyden falan duyarız, Mediha
Hanımdan duyarız, Atatürk her zaman bunlan çağınrmış sofralannda
bultu1urlarmış ve bultu1dururmuş. ... Bizim zamanımızda pek, böyle bir
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cumhurbaşkanı, yani, davetine gitmedik. (...) A mı, şimdi İstanbul'da
sanıyorum ki aktör ve aktristler birtakım yerlerde baş tacı ediliyorlar. Bu çok
güzel bir olay. Gerek İstanbul sosyetesi içinde gerek halk arasında çok
seviliyoruz yani.

(1) ve (2)'deki örneklerde kullanılan da ve amı bağlaçlan, bağladıklan
birimler arasında bir karşılaştırma ilişkisinin bulunduğunu bildirmektedir.
Örnek (l)'de kullanılan her iki da bağlacı, konuşucu tarafından 'biz' (Türkiye)
ile 'batı' arasında konuşmanın o anki konusu (böylesi korkunç serüverıler)
açısından bir karşılaştırma yapıldığını ve bu karşılaştırma işleminin sonucunda
da, konuşucunun, karşılaştırdığı düzlemler (biz ve batı) arasında bir benzerlik
ilişkisi gördüğünü bildirmektedir. Örnek (2)'de kullanılan da bağlacı da
karşılaştınlan düzlemler arasında yine bir benzerlik olduğunu bildirmekte,
ancak, yine bu örnekte geçen amı bağlacı karşılaştırma işlemi sonucunda
birbiriyle karşılaştırılan birimler (bizim zamanınuz ve şimdi) arasında
konuşucunun bir karşıtlık gördüğünü bildirmektedirl16• şimdi de ayetlerden
bazı örneklerle karşılaştırma bağlantısını ortaya koymaya çalışalım. Kehf
S~ . 55 A.:ı:...OJ --t .1 Ul ,H- \ ' ., '" -- -,'-'1" L:.. jl i • ',' .1 - Wı - -0- c.-uresı . ayet: ~ u . (+!.J J~J.s~ r-A". • Yf'.,J: u v" ~ J

~ yl~1 ~~ Ji 0.;l:,tJı Hidayet geldiğinde insarılan iman etmekten ve
Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan, orılara evvelkilerin sünnetinin
gelmesi veya azabın orılara karşılanndan gelmesidir. Ayene inanmayan ve
Rablerinden mağfiret dilemeyen insarılarla öncekiler arasında benzerlik
bakımından bir karşılaştırma yapılmaktadır. Yani Peygamber zamanındaki
inanmayan insarılarla öncekiler arasında gidişat bakımından veya azabın
kendilerine gelmesi bakımından benzerlik vardır. Keza Enbiya SUresi 6.
ayene 0L¥~ ;.+31 I.A~I ~'J.,:; ~ OI..i C. kendilerinden önce helak edilen
kavimlerin iman etmediği ifade edilerek, orılann mı inanacağı sonıluyor. Yani
bu insarılann da inanmayacağı ifade edilirken, söz konusu insarılarla öncekiler
arasında benzerlik yönüyle bir karşılaştırma yapılmış oluyor. Meryem SUresi
93-96 ".1t- i~" ~- " ~I:ısı 1:LıC. . -, • .tı -i Uı o' tJı- •..:.n:.:...ıı '. - 'it .i~J r-A Jr-A . ~Y ı..F .~.J J- J ı.FU'"~u.
i~' '0-' •. !I".1'L'.-: ..:.ıL:...lUııJ.:-- i '-ı-. :ı11.'1 1:ı"~GiiI-'-.ı.iiı' d. J ~ y ("e'" ~ _ _ ~ J Y-O u:.. u.. .J! - _ f'~ - _ ıman e en

ve salih amel işleyerılerle böyle olmayarılar arasında karŞıtlık ilişkisi
kurulmuştur. Yani karşıtlık bakımından bir karşılaştırma yapılmıştır. Zira
inanmayarılar kıyamet günü Allah'a tek başına gelecektir. İnanmayarılann
Allah'a tek başlanna gelmeleri, aralannda sevgi gibi bir bağın olmadığını
gösterir. Zaten çeşitli ayetlerde117 orılann birbirlerini sormamalanndan veya
aralanndaki ilişkilerin kopmasından hana birbirlerine düşman olmalanndan

LL" A.goe., so 9&-99.
117 Mu'minun Suresi 101. ayet, Kaf Sı1resi 280 ayet.
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bahsedilmesi de bunu ifade etmektedir. Buna mukabil Allah, iman eden ve
salih amel işleyenler için bir sevgi meydana getirecektir. Dolayısıyla bu yönler
itibanyla bu iki grup arasındaki karşıtlık ilişkisi kurulmuş olmaktadır. Keza
. 1\. 1 rd - ~i - . '..'.'1 ' '.-'- '-!t - ~H ,- ı'~ıi. - , 1Isra suresı 9.ve 10. ayet e e L>.!. 0,!,ı;0':"'" ~J f'.J! ~ ~ c.,?~ Ü y" .L.A Ü.
L...ıLI t:ıı:ıc. ','.1 ü~t ö- . ':lu -. • ',' 'i -. ~i <. t ,. .. :< I' , t '.'.1 '. t üWUı -..t.',-. alih

_. ("o"' - ..>?" • u.J¥ ~ ~ U J ~ ..» ("o"' u - - u."........ s
amel işleyen müminlerle ahirete inanmayanlar büyük bir mükafat ve elim bir
azab bakımından karşılaştınlıyor, Ayetlerde karşıtlık ilişkisi söz konusudur.
Karşıtlış ise hem salih amel ile ahirete inanmamak hem de büyük ecir ve elim
bir azab arasındadır.

Sonuç
İman problemine klasik kültürde birbirinden farklı akli yaklaşımlarda
bulunulmuş ve dolayısıyla da farklı çözümler ortaya çıkmıştır. Bu farklı
yaklaşım ve çözümlerin kendi içlerinde ve birbirlerine göre hem olumlu hem
de olumsuz yönleri söz konusu olmaktadır. Bu durumu da doğal karşılamak
gerekir. O halde farklı görüşlere müsamahalı yaklaşarak, keıamıa bağlantılı bir
biçimde anlambilimin kullanılmasıyla problemleri farklı bir şekilde
değerlendirebilme irnlclru ortaya çıkacaktır. Klasik itikadi kültürde kullanılan
aklın somut ve soyut karakterliliği ile zamanımızda ortaya çıkan anlambilim,
birbirinden farklı olmakla birlikte, itikadi problemlerde birbirlerini
tamamlayan ve bütürıleyen özelliktedirler.


