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abstract
On the Concept of Iman. Faith (iman) means to affinn and verify the truth of someone's
report in total trust. The concept of tasdiq, which holds the sense of sineere appropriation and
acceptance in addition to its meaning of affinning necessary knowledge or reasoning (nazar) and
the knowledge inferred from evidence (istidlal), occupies a significant place in the definition of
iman. Having also the cognitive and existential aspects that include a candid embracement, faith
is a phenomenon that takes place and is felt in the heart. Therefore, what is essential in iman is the
affirrnation of the heart. Reawn and the terrn qalb that occurs in the Qur'an are alrnost identical
terrns. For this reason, there is a strong relationship between faith, reason, and knowledge.
key words
Faith (iman), affinnation (tasdiq), heart, reason, knowledge, deeds ('amal)

Sözlükte "güvenmek, emin olmak, güven içinde bulunmak; inanılır, güvenilir olmak'' anlamındaki emn (emô.n) kökünden türeyen iman (jaith, ıbrani
ce emunah) kelimesi, birine güvenmek, güven duygusu içinde birini, birinin
sözünü doğrulamak, sözünün doğruluğunu onaylamak (tasdik) demektir. 1
Esasen iman, Arapça'da, yukarıdaki söz konusu anlamları da içererek
bir şekilde tam bir güven duygusu içinde birinin sözünün doğruluğunu
onaylamak (tasdik) ve ona inanmaktır. Arap dilbilim uzmanlarının üzerinde ittifak ettiği anlama göre de iman, tasdik, yani, doğrulamak, bir sözün
doğruluğunu onaylamaktır. 2
ı

Bkz. Cevheri, İsmail b. Hanırnad, es-Sılıah, Daru'l-İlrn, Beyrut 1979, V/2071; Firı1zabadi,
Mecduddin Muhanırned b. Ya'lai.b, Kilmilsu'l-Muhtt, Beyrut 1987, s. 1518, İbn Manzılr, Lisıi
nu'l-Arab, Beyrut 1970, I/107.
2 Bkz. İbn Manzuı; Lisıinu'l-Arab, I/107; Cüveyni, İmarnu'l Haremeyn Abdulrnelik, Aktdetü'nNizıimiyye, (neşr. Muhanırned ez-Zebidi), Darü'n-Nefrus, Beyrut 2003,s.257; Cüveyni, İma
mu'l-Haremeyn, Kitıibu'l-İrşıid, (neşr. Muhanırned Yusuf Musa - Ali Abdulrnunirn Abdulharnid),
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İslam'ın yüce peygamberi Hz. Muhammed'den ve onun tebliğ ettiği ilahi kitab Kur'an nazil olmadan önceki dönemlerde Araplar imanı, tasdik
olarak biliyorlardı. 3 Nitekim Kur'an'da geçen bir ayette Hz. Yakub'un oğul
lan, kardeşleri Yusuf'u kuyuya attıktan sonra akşamleyin babalarına gelip
onu bir kurdun yediğini haber vererek ona, "Ama biz doğruyu söylesek de
sen bize inanmazszn"4 şeklindeki ifadeleri de gösteriyor ki iman, birinin/
birilerinin sözünü güven duygusu içinde tasdik etmek demektir. 5

iman-tasdik
İman sözcü ğünün, yukanda söz konusu edilen bu sözlük anlamına geldiğini söyleyenler sadece Arap dili uzmanları değildir. İslam inancını, onun
temel kaynağı Kur'an'a göre sistemarize etmeye çalışan pek çok kelam bilginine göre de iman, kalbin tasdikidir.
"İmam tasdiktir" ifadesini ilk kullanan kişinin Mürcie'den Bişr el-Medsi
(218/833) olduğu belirtilmektedir. 6 Daha sonra gelen ve Sünni kelam
düşüncesinin en önemli iki kurucu önderi olan Ebu'I-Hasan el-Eş'ari (324/
936) ile Ebı1 Mansur el Matüridi (333/944) de imanı, tasdik olarak tanım
lamışlardır.7 Söz konusu Sünni ekolün bu iki önder kelam bilgininin izleyicileriolan Bakıliani (403/1013), Cüveyni (478/1085), Gazzaıi (505/1111),
Nesefi (Ebu'l-Mu'in) (505/1114) gibi İslam kelam düşüncesinin önde gelen bilginleri de imanın "tasdik" demek olduğunu söylemişlerdir. 8
Her ne kadar Eş' ad öncesi dönemde imanı; niyet, inanç (itikad), bilgi
(marifet) ve kesin bilgi (yakfn) diye tanımlayanlar olmuşsa da/ imanın bir

3

4
5
6
7

8

9

Mektebetu'l-Haned, Kahire 1950,s.397; Am.idi, Seyfuddin, Ebkô.ru'l-Efkô.r fi Usiıli'd-Din, (neşı:
Ahmed Muhammed el-Mehdi), Kahire 2002,V/9; Id, Adududdin Abdurrahman, Mevô.kıf, (Seyyid Şerif Cürcani Şerhi ile birlikte neşr. Abdurrahman Umeyra), Daru'l-Ceyl, Beyrut 1997, III/
527,533; Taftazfuıi, Saduddin Mes'iıd b. Ömeı; Şerhu'l-Akô.tdi'n-Nesefiyye, (neşr. Muhammed
Adnan Derviş), y.y.t.y., s.186.
Bkz. Eşiui, Ebu'I-Hasan Ali b. İsmail, Kitô.bu'l-Lüma' fi'r-Red c'ılô. Ehli' z-Zeyğ ve'l-Bida' (neşı:
Richard J. Mc Carthy), Beyrut 1953, s. 75; Biikıllfuıi, Kadı Ebubekir Muhammed b. Tayyib,
Temhid, (neşı: İmaduddin Ahmed Haydar), Be:Yrut 1987, s. 389.
Yusuf12/17.
Bakıllfuıi, a.g.e., s.389-390; Cüveyni, İrşô.d, s.397; Cüveyni, Aktdetu'n-Nizô.miyye, s.257-258;
Am.idi, Ebkô.ru'l-Efkô.r, V/9-10.
Eş'ari, Ebu'l-Hasan, Makô.lô.tu'l-İslô.miyftı, (neşr. Helmut Ritter), Wiesbaden, 1980, s.279.
Bkz. Eş'ari, Kitô.bu'l-Lüma~ s.75; Matüridi, Ebu Mansur Muıhammed b. Mahmud, Kitô.bu'tTevhid, (neşı: Fetbullah Huleyf), İstanbul, 1979, s.377; Matüridi, Ebu Mansur Muhammed b.
Mahmud, Te'vilô.tu Ehli's-Sünne, (neşı: İbrahinı Avadayn), Kahire .1971,s.39.
Sırasıyla bkz. Bakıllfuıi, Temhid, s.389-390; Cüveyni, İrşô.d, s.397; Cüveyni, Akzdetu'n-Nizô.miyye, s.257-258; Çaza.Ii, Ebu Hfu:nid, Faysalu't-Teftika, (neşr. Mustafa el-Kabbfuıi),Kahire
1901,s.34; Nesefi, Ebu'I-Mu'in Meymun b. Muhammed, Tabsiratu'l-Edille fi Usiıli'd-Din, (neşı:
Claude Seleme), Dımeşk 1990, I/25-26.
Geniş bilgi için bkz. Kutlu, Sönmez, İslam Düşüncesinde İlk Gelenekciler, Kitabiyat, Ankara,
2000, s.81 vd.
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tasdik olduğu görüşü baskın çıkmış ve bu durum, İbn Teyıniye'ye kadar eleş
tirilıneksizin devam edegelmiştir. 10 İbn Teyıniye, Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'a güven gibi kalbin eylemlerinin varoluşsal temellerini oluşturan
unsurlan yeterince içermediği, onları tam olarak ifade etmediği gerekçesiyle,
imanın sadece tasdikle tanımlanamayacağına vurgu yapmaktadır. 11

Tasdik
İman, tasdik olduğuna göre, "tasdik"in ne olduğunu, ne anlama geldiğini

ortaya koymak gerekmektedir.
İmanın, kendisi marifetiyle tanımlandığı tasdik, herhangi bir haberi haber verenin haberini, hükmünü, samimi bir benimseme ile kesin olarak
kabul edip; haberi ve haberin sahibini yalanlamaktan emin kılmaktır. Tasdikin hakikatı, haberin ve haber·.verenin doğruluğu ile ilgili içten samimi
bir benimseme ve kabul olmaksızın kalp(akıl)de meydana gelen bir nispet
onaylaması değildir; aksine. tasdik, "teslim olmak" anlamına gelecek bir
şekil ve ölçüde içten samimi bir benimseme (iz'an) ve kabuldürY Dolayı
sıyla iman, salt teorik tasdiki bir bilgi değil; onu da aşan, içinde teslimiyeti,
samimi bir benimserneyi de içeren ve bu yönüyle de bilişsel ve varoluşsal
boyutları olan bir gerçeldiktir.
Her ne kadar tasdikin sadece bilişsel değil, varoluşsal bir boyutunun
olması gerektiği de ortada ise de, imanı tanımlayan tasdikde yine de asıl
olan, bilişsel bir temele dayalı bir tasdikin olmasıdır. Dolayısıyla tasdik,
zorunlu bir bilgiyi ya da akıl yürütmeye, delile dayalı çıkarımsal (istidlali)
bir bilgiyi tasdik etmektir. Körü körüne, herhangi bir bilgi ve delile dayanmaksızın bir haberi, bir önermeyi kabul etmek demek, imanda olması gereken tasdik olamaz. Çünkü bilgisiz bir tasdik olmaz; olursa bu, herhangi
bir delil olmaksızın körü körüne soyut bir iman olur. Nitekim Cüveyni de
tasdikte bilginin önemine değinerek, tasdikin ancak bilgi ile beraber sabit
olacağına vurgu yapmıştır. 13
İmanın (tasdikin) Yeri

Daha önce belirttiğimiz üzere, imanı tasdik kavramı ile tanımlayanlar, bazen söz konusu bu iman tanımlarına kalbi de ekleyerek, imanı, "iman kalp

10 Smith, Wilfred Cantwel, "Faith as Tasdiq", İslamic Philosophical Theology, (ed.Parviz Morewedge), Albany, 1979,s.ll4.
ll Geniş bilgi için bkz.İbn Teynıiye, İman Üzerine, (çev. Salilı Uçan) Pınar yayınları, İstanbul
1985, s.111 vd.
12 Bkz. Taftazani, Şerhu'l-Akô.id, s.187.
13 Cüveyni, İrşô.d, s.397.
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ile tasdiktir'' 14 diye de tarif etmektedirler. Bu şekildeki iman tanımlanyla
onlar, iman tanım.ında, kalbe de yer vermiş olmaktadırlar. Sünni kelamcıla
rın, imanı, kalbin bir tasdiki olarak değerlendirmelerinin amacı, Kerrfuniye
gibi, imanı sadece "dil ile ikrar" olarak tanırnlayanların 15 onu sadece dilin
bir onayı varsaymalarının, imanı tanımlamada yetersiz kaldığını; imanda
aslolanın, kalbin tasdiki olduğunu, tasdikin bunu içerdiğini vurgulamak
için olmalıdır. Gerçekten de Kur'an'ın pek çok ayetine bakılırsa imanın yerinin kalp olduğu anlaşılmaktadır. 16 Çünkü kalbininkarı söz konusu olduğunda dilin ikrarının gerçek bir iman olmayacağı ortadadır. 17 Kalbin tasdiki
imanı oluşturduğuna göre, Kur'an'da geçen "kalp" kavramının neyi ifade
ettiğini, neleri içerdiğini bilmemiz gerekmektedir.
Kur'an'da Geçen "Kalp" Kavrammin Anlam Kapsamı
"Kalp" kavramı Kur'an'da pek çok ayette geçmekte olup 18 ; söz konusu bu
kavram, akıl ve vicdanı da içerecek şekilde orada kullanılmıştır. 19 Kalbin
bir düşünme organı olduğunu belirten ayetler de vardır; 20 Özellikle Hacc/
46. ayette geçen kalp, aklın fiiline dayandınlmaktadır. Buna göre kalp, derinlemesine düşünmek, olayların önünü ve arkasını görmek; onların sebep
ve hikmetini anlamaktır. 21
Düşünme aklın bir eylemidir; ancak, aklın yanında diğer duyu organları
nın da akli düşüneeye katkısı yadsınamaz. Dolayısıyla insanın doğru düşü
nebilmesi için, beyninin yanı sıra, diğer duyu organlarının da sağlam olması gerekir. Buradan da anlaşılıyor ki kalp kavramı; aklı, akıl yürütmeyi, düşünme ve anlamayı da kapsayan bir kavram olmasının yanında, bedenin
diğer sistemlerini de içine alan insanın biyolojik, fizyolojik, psikolojik, ahiili ve entelektüel bütünlüğünü de ifade eden bir kavramdır. Bu nedenle,
imanın yerinin kalp olması, aklıll devre dışı bırakıldığı anlamına gelmez;
bilakis imanın merkezini oluşturan kalp, aklın yanında, insanın tüm iç dünyasını da kapsayan bir kavramdır. 22
14 Eşan'nin tanımı için bkz. İbn Fı1rek, Mücerred, 5.150-152; aynca bkz. Matüridi, Kitô.bu'tTevhfd, 5.373; Am.idi, Ebkô.ru'l-Efkô.r, V/10-11; Taftazaru, Şerhu'l-Akô.idi'n-Nesefiyye, 5.190191.
15 Bkz. Eş'ari, Makô.lô.tu'l-İslamiyyin, 5.279 vd.
16 Bkz. Mrude, 5/41; En'am, 6/125; Nahl, 16/106; Hucurat 49/14; Mücadele, 58/22.
17 Bkz·. İbn Fürek, Mücerred, 5.150-152.
18 Yüz yinni iki ayete bu kavram geçmektedir.
19 Cozo, Muhanınıed Ali, Mefhumu'l-Akl ve'l-Kalb fi'l-Kur'ô.n ve's-Sünne, Beyrut 1983, 5.17.
20 Bkz. A'raf, 7/179; Kat, 50/37; Muhanınıed, 47/24.
21 Cozo, Mefhumu'l-Akl ve'l-Kalb, 5.188.
22 Geniş bilgi için bkz. Cozo, Mefhumu'l-Akl ve'l-Kalb, 5.45,54; Akbulut, Ahmet, SahabeDönemi
İktidar Kavgası, y.y.t.y., 5.227-228.
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Bununla birlikte, imanın merkezi olan kalp, daha çok, düşünme, bilme,
yürütme gibi bilişsel fiillerin merkezi olarak algılanmaktadır. Nitekim
çıkarımla (istidlal) eş anlamlı olarak kullanılan ve bir bilgi elde etme ve akıl
yürütme biçimi kabul edilen nazar kavramı, bazı İslam kelam bilginlerince,
kalbin hareketi olarak görülmekte; kalbin, delile dayalı çıkarımından (istidlal), akıl yürütmesi (nazar) ve düşünmesinden (teemmül) bahsedilmekte23; ''bilginin yerinin kalp olduğu" belirtilmektedir. 24
İslam'da akılcı düşüncenin mümessili inanç ekallerinden olan Mu'tezile'nin önde gelen bazı kelam bilginleri de kalbin fonksiyanlarına yönelik
önemli hususlan dile getirmişlerdir. Nitekim ilk dönem Mu'tezili bilginlerinden biri olan filozof kelamcı Nazzam,"bilgi"yi, "kalbin bir hareketi" 25 olarak görmektedir. Mu'tezile'nin son dönemlerinin en önemli temsilcilerinden biri kabul edilen Kadı Abdulcebbar ise, kalp ile yapılan akıl yürütmenin (nazar) çeşitli isimlerinden bahsetmekte; düşünme (tefkfr), incelemearaştırma (bahs) ve geniş, derin ve etraflıca düşünmeyi (teemmül, tedebbür;
reviyye), kalp ile yapılan akıl yürütmenin unsurlarından saymaktadır. 26
Sonuç olarak bütün bu akıl yürütme biçimleri kalb ile ilişkilendirildiği
ne ve söz konusu bu faaliyetler, aynı zamanda aklın birer eylemi olduğuna
göre, buradan da açıltça anlaşılmaktadır ki, imanın merkezi sayılan kalbin
akıl ile önemli bir ilişkisi vardır. Dolayısıyla diyebiliriz ki burada söz konusu edilen kalp, bütün bilişsel faaliyetlerin merkezi olan teorik akıldır.
İmanın merkezi kalp; kalp de bir çeşit teorik akıl demek olduğuna göre
de, iman ile akıl arasında ayrılmaz bir ilişki olduğu ortaya çıkar ki, bu durumda iman-akıl ilişkisini irdelemek kaçınılmaz olur.
Kalbin, kanıtlarla çıkarımlarda bulunan ve akıl yürütme eylemini gerçekleştiren teorik bir akıl olduğuna değinmiştik. Kur'an'da geçen "Onlann
kalpleri vardır; onlarla anlamazlar'' 27 ; "Yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşü
necek kalpleri olsun/"28 ; "Kur'an üzerinde düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri
kilitli mi/" 29 gibi ayetler de gösteriyor ki, imanın kendisi vasıtasıyla gerçekleştiği, tasdikin merkezi olan kalp, akılla hemen hemen aynı anlamda kullanılmaktadır. Çünkü evren ve evrende olanlar ile Kur'an üzerine düşünüpakıl

23 Bkz. Bakıllani, Ebubekir Muhammed b. Tayyib, Temhfdu'l-Evô.il ve Telhfsu'd-Delô.il, (neşr.
Imaduddin Ahmed Haydar), Beyrut 1987, s.34; Cüveyni, Ebu'I-Maali Abdulmelik b. Abdillah,
el-Kô.fiye fi'l-Cedel, (neşı: Fevkiye H.Mahmud), Kahire 1979, s.17.
24 Gazali, İhyô.u Wumi'd-Dfn, (neşı: Seyyid İbrahim, Kahire 1992, III/20.
25 Bağdacli, Ebu Mansur Abdulkahir b. Tahir et-Temirni, Usulü'd-Dfn, Daru'l-Mak.ı'l-Cedide, Beyrut 1981, s.6.
.
26 Kadı Abdulcebb~ Şerhu Usuli'l-Hamse, (neşı: Alıdulkerim Osman), Kahire 1996,s.45 .
. 27 A'raf, 7/179.
28 Hacc, 22/46.
29 Muhammed, 47/24.
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taşınacak, akıl yürütecek ve

böylelikle Tanrı'nın varlığı ve birliği fikrine ulaolan akıldır. Bu akıl, Kur'an 'da, daha çok kalp kavramıyla ifade edilmiştir. Zaten Kur'anda doğrudan "akıl" kavramı geçmemekte; onun yerine,
''Akledip düşünmüyor musunuz?"30 gibi, onun fonksiyonunu ifade eden ayetler bulunmaktadır. Dolayısıyla Kur'an'ın aklı, fonksiyonel bir akıldır.
şacak

iman-Akıl
İmanın merkezi sayılan kalbin, akıl yürütme (nazar) ve çıkanmda (istidlal)
bulunma gibi eylemleri göz önüne alındığında, onun, neredeyse akılla aynı
anlamda kullanıldığı ortadadır. Bu durum, iman ile akıl arasında sıkı bir
ilişkinin olduğunu gösterir. Zira İslam'da, aklı olmayanın dini de olmaz.
Çünkü aklını kaybetmiş, düşünemez hale gelmiş biri, dinen sorumlu tutulmaz. Dolayısıyla iman, akla, akıl sahibine hitap eden bir kavramdır. İman
konuları akılla bilinebilir ve bu gibi hususlann akılla bilinmesine çalışmak,
aynı zamanda dini bir yükümlülüktür. Çünkü Tanrı'nın varlığı, birliği, evrenin Allah tarafından yaratıldığı ve peygamberliğin gerekliliği gibi iman konulan, akla, akıl yürütmeye dayalı kesin delillerle bilinebileceği gibP 1 ; esasen Tanrı, bu gibi konularda akli düşüncenin önemine pek çok ayette vurgu yaparak onu dini bir veeibe de kılmıştır. 32
Akıl, iman için gerekli bir şarttır. Akıl olmadan sahih bir imanın gerçekleşmesi mümkün değildir. İnsanın yaratılışı (fıtrat) da esasen bunu gerektirir. Çünkü insan, küfür ve imana sahip olmaksızın yaratılmıştır. Tanrı, insana akıl vermesi ile birlikte onu muhatap almış; imanı enıredip küfrü yasaklamıştır. Böylece insanlar da, kendilerine balışedilen akılları sayesinde, kanıtlanyla birlikte Allah'ın varlığını ve birliğini onaylamışlardır ki, işte bu,
onlann imanıdır. 33
İman konusunda akıl o kadar önemlidir ki, vahiy ve peygamber gelmese
de, kendilerine dini tebliğ ulaşınasa da insanlann, evrenin yaratılışından
v.s. hareketle, akıllarını ki.ıllanarak, Allah'ın varlığı ve birliği fikrine ulaşma
larının, onlar için dini bir yükümlülük (vacib) olduğu görüşü kabul görmüş
tür.34 Hatta Eş'ariler bile, Allah'ı bilmeye götüren akıl yürütme (nazar) ile
delile dayalı çıkanını (istidlal), dini bir görev saymışlardır. 35
30 Bakara, 2/44,76; Eniım, 6/32; A'raf, 7/169; Yunus, 10/16; Hud, 11/51; Yusuf, 12/109;
Enbiya, 21!10,67; Mü'minun, 23/80; Kasas, 28/60; Saffat, 37/138.
31 Bkz. Matüridi, Kitabü't-Tevhfd, s.9-ll, 17-29, 202-209.
32 Bkz. Bakara, 2/164; Fussilet, 41/53; Zariyat, 51/21.
33 Bkz. Ebu Hanife, eZ-Fıkhu'l-Ekber, İmam-ı Azam'ın Beş Eseri içinde, (neşr. ve çev. Mustafa Öz),
İstanbul 1992, s.56 ..
34 Bkz. Beyazizade, Ahmed b. Hasan, Uslı.Zu'l-Munife li İmam EbU Hanife, (İmamı Azamin İtikadi
Görüşleri içinde; neşı: İlyas Çelebi), İstanbul 1996, s.79-8.
35 Eş'ari'nin bu konudaki görüşleri için bkz. İbn fıirek, Mücerred, s.250. Ayrıca bkz. Bakıllaru,
Ebubekir Muhammed b. Tayyıb, eZ-İnsaf, (neşr. M.Za!ıidu'l-Kevseri), Kahire 1993 s.25.
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Buradan da anlaşılıyor ki, vahiy ve peygamberler, temel iman konuların
da insan aklını çalıştırmaya yardımcı olınak ve onu harekete geçirmek amacıyla, Tanrı tarafından insanlara birer lütuf olarak gönderilınişlerdir. Elbette meleklerin varlığı vb. iman konulan da vardır; ancak asıl olan, Allah'ın
varlığı ve birliğine (tevhid) olan inançtır ki, esasen akıl bunu tasdik eder;
vahiy ise, aklın tasdikine yardımcı olur, ona rehberlik eder.
İman konuları akü çıkarırnlara dayalı bilgilerdir. Dolayısıyla iman bireyseldir, delile dayanması gerekir. Onun dayanağını teşkil eden en önemli
deliller ise, akıl yürütmeler sonucunda ulaşılan kesin delillerdir. Çünkü İs
lam'da iman konulan subjektif kesinlikten daha çok objektif kesinliğe sahiptirler. Zira bunlara, bilgiye dayalı olarak ulaşılır. Dolayısıyla bunlar, epistomolojik değer yüklüdürler.
Sonuç olarak, akli deliliere dayanan objektif kesin bir bilgi sonucu imana ulaşmak, araştırmaya dayalı bir imanın (tahkikt iman) gereğidir ve imanda
makbul olan da budur. Herhangi bir araştırmaya, kesin bir bilgiye dayanmadan körü körüne bir iman (taklidt iman), İslam'ın benimsediği, onayladığı bir iman değildir. Aklın önemini öteleyen fideist bir iman anlayışı, İs
lam' da benimsenmemiştir. İslam'da akü deliliere dayalı olarak inanmanın
teolojik ve aynı zama.ıi da ahlaki temelleri de söz konusudur. Çünkü insanlar, neye, niçin ve nasıl iman ettiğinden dolayı sorumludurlar. Dolayısıyla
onlar, sorumluluklannın gereği olarak, imanlarını, sağlam temellere oturtmak durumundadırlar.

iman- Bilgi
İman ile akıl arasındaki ilişkiler açığa çıktıktan sonra, akıl ile ilişkisi ortada
olan bilginin, iman ile de Hintili olacağı açıktır.
İslam inanç ekolleri içinde iman tanımları içinde bilgiye en çok yer verenler, şüphesiz Mürcii bilginlerdir. 36 Bunlar içinde, insanın hür iradesini
yok saydığı için Cebriye'nin de kurucusu sayılan; ancak, iman tanımıyla
aynı zamanda Mürcie'nin de önderlerinden kabul edilen Cehm b. Safvan
ve takipçileri imanı, sadece Tann'yı, elçilerini ve O'ndan gelen her şeyi bilmek olarak tanımlarlar. Dolayısıyla buna göre küfür, Allah'ı bilınemektir. 37 Amidi'nin aktardığına göre, Şia'nın önemli kollarından biri olan İmamiyye
ile bazı İslam fakihlerine göre de iman, Allah'ı bilınektir. 38

36 Geniş bilgi için bkz. Eş'ari, Makii.lii.t, s. 132-141; Izutsu, Toshihiko, İslam Düşüncesinde İman
Kavramı, Pınar Yayınlan, İstanbul 1984, s.107.
37 Eşiıri, Makii.lii.t, s. 132,133.
38 Amidi, Ebkii.ru'l-Efkii.r, V/7-8.
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İmanı, bilgi (marifet) olarak tanımlamak suretiyle rasyonel bir tutum
içine girdikleri sanılan Mürcie'nin bilgi anlayışlarında farklılıklar söz konusudur. Akla (nazar) dayanmayan bir inancın (itikat) bilgi ve iman olupolmayacağı hususunda bunlar iki ayrı görüş içinde olmuşlardır. Bunlardan
bir grup, akletme olmaksızın gerçekleşen bir kanaatin iman olmayacağını
savunurken; buna karşın diğer bir grup ise, akla dayanmayan bir inancın da
iman olduğu görüşündedirler. 39
İslam inanç sistemi içinde önemli bir yeri olan Ehl-i Sünnet'in önde
gelen kelam bilginlerinden biri olan Matüridi, imanı, sadece bilgiden ibaret sayanları eleştirmektir. İman, tasdik; küfür ise, tekzip iken; bilginin zıd
dı, küfür veya tekzip değil, bilmemektedir(cehalet). Dolayısıyla bir şeyi
bilmeyen bir kimse, onu yalanlama (tekzip) konumunda olamayacağından,
böyle birisi, o şeyi tekzip etmekle nitelendirilemez. Bu da gösteriyor ki,
iman için bilgiden öte kalple gerçekleşen bir tasdik olgusu söz konusudur.
Bununla birlikte, yine de bilgi önemlidir; çünkü bilgi, kalbi tasdike yönelten bir sebeptir. Nitekim çoğunlukla da bilgisizlik, tekzip ve inkara sevketmektedir.40
Matüridl'nin, imanı salt bilgi olarak görenleri eleştirmesi haklı gözükmektedir. Ancak, onun eleştirdiği Cehm b. Safvan, imanı ilimden ibaret sayarken;
muhtemelen onun bilgiden kasdı, tasdike sevkeden bir bilgidirY Zira ibn
Teymiye, Cehm'i, imanı tasdik olarak tanımladığı için eleştirmektediı: 42
Esasen imanda asıl olan tasdik; bir bilginin doğrulanması, doğruluğu
nun kabul edilmesi anlamında epistomolojik içeriği olan bir tasdik olduğundan; imanı daha çok tasdik olarak tanımlayan Eş'ari inanç ekolünün
önde gelenlerinden Cüveyni, keZam-ı nefs olan tasdikin, ancak bilgi ile sabit
olacağına vurgu yapmıştır. 43 Bu nedenle, imanda söz konusu olan tasdiki
salt bir inanç olarak görüp onu bilgiolarak görmemek doğru değildir. Kaldı
ki, imanı tasdik olarak tanımlamayı uygun ve yeterli gören Eş'ari ekolünün
kurucusu İmam Eş'ari bile imanın, Allah'ı bilmek olduğu üzerinde dururken,44 bununla ilgili pek çokayetide zikretmektedir. 45 Eş'ari'nin öğrencile
rinden ve Sünni kelamın öncülerinden biri olan Bakıllani de imanı, yüce
39 Eş'ari, Makdldt, s.144; Esen, Muammeı; İman, İmanla İlişkili Kavramlar ve Temel İman Esasları,
Araştırma yayınları, Ankara 2006, s.13.
40 Matüridi, Kitdbü '1-Tevhfd.. s.380.
41 Matüridi, Kitdbü '1-Tevhid. s.380.
42 Bkz. İbn Teymiye, Ebu'I-Abbas Takıyyuddin Ahmed b. Abdilhalim, Kitdbu'l-!man, (neşr. Haşim
Muhammed Şazeli); Kahire, t.y., s.136-137.
43 Cüveyni, elİirşdd, s. 397.
44 İbn Fiırek, Mücerred, 248-249.
45 Ayetlerle ilgili bkz. Bakara, 2/196,235; Enfal, 8/25; Ra 'd, 13/19; Muhammed, 45/19.

D00001c49s1y2008.pdf 19.02.2010 11:46:38 Page 48 (1, 2)

iman Kavrami Üzerine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 87

Allah'ı tasdik olarak tanımlarken, imanın/tasdikin, ilim olduğuna ayrıca
vurgu yapmaktadır. 46 Aynı kişi, "el-İnsô.f' adlı eserinde ise, Ehl-i Sünnet'e
göre imanın bilgi ve kalp ile tasdik olduğunu belirtmektedir. 47
Eş'ariliğin ilk dönem temsilcilerinden bazılannın iman (tasdik) ve bilgiyi özdeşleştirdiği sezinlenmektedir. Bununla birlikte, onların, imanı, tam
bir bilgi olarak mı; yoksa bilgiyi de içeren bir kavram olarak mı tanımladık
lan meselesi tartışmalıdır. Rosenthal, Eş'arilik, Mat:ı.lridilik, Mu'tezile gibi
pek çok düşünce ekolünün imanı bilgi ile aynı anlamda kullandığına vurgu
yaparken; 48 buna karşın Izutsu'ya göre, özellikle Eş'ariler, imanı, bilgiye dayanan ve fakat onu da aşan iraili (voluntarist) bir tasdik olarak görürler. 49
Esasen bu tesbit doğrudur; çünkü herhangi bir şey hakkındaki bilgi, sadece
bilgi olarak kalır, insanı, kendi özgür iradesine dayalı kesin bir kalbi tasdike
götürmezse, o bilgi, tek başına imanı tanımlama da yeterli olamaz. 50
Esasen tasdik de bilginin bir bölümü bir bilgi türü kabul edildiğille göre, 51
İslam kelam bilginlerinin imanı tanımlarken kullandıkları bilgi, herhangi
kuru bir bilgi değil, delile dayanan bir bilgidir52 • Bu, aynı zamanda tasdiki
bilgidir. İslam kelamcılannın imanı tanırolarken söz konusu ettikleri tasdiki, yani önermesel bilginin zıddı, yanlış inanç demek olan cehalettir (cehl)
ki, bu, bilgisizlik değil;\ersine, bir şeye olduğundan farklı bir şekilde inanmak (itikad)tır. Aynı zamanda, bu tür bilgi, inançlar arasında tercihte kararsızlığın ifadesi olan şüphe (şekk) ile zanna karşıt bir bilgidir. 53 Buradan
da anlaşılıyor ki, imanın tanımında yer alan bilgi, zan ve şüpheye yer bırak
mayacak şekilde kesin deliliere dayalı olarak çıkarsanmış, çıkarımsal tasdiki bir bilgi olup, bu, aynı zamanda doğru, kesin inançtır.
Sonuç olarak kesin deliliere dayalı tasdiki bir bilginin ifadesi olan iman,
şek ve şüpheden uzak olarak kalbin güvenilir bir şekilde tasdik ettiği kesin
kalbi/akli bir bilgidir. Böyle bir bilgi, kesin bir bilinç halini ifade eden, beraberinde kesin bir inancı (iman) doğuran bir bilgidir. Bu tür bir bilgi, kalbin/
aklın tasdikine mahzar olınuş, salt bir bilgi alınanın ötesinde kalbin güvenini kazanmış, orada yer edinmiş, doğruluğu kesin kabul görmüş tasdiki
bir bilgidir ve imanda esas olan da, işte bu kesin tasdiki bilgidir.

46 Balallani, el-Temhfd, 5.189.
47 Balallfuıi, el-İnsaf, 5.3Sl-3S2.
48 Rosenthal, Fraıız, Knowledge Triwnhant: The Concept of Knowledqe in Medieval İslam, Leiden,
1970,5.108.
49 Izutsu, The Cancep of Belief in İslamic Theology; A Sernantic Analysis of İman and İslam, Tokyo,
196S,5.137 vd.
SO Bkz. Taftazani, Şerhu'l,Akaid, 5.198.
Sl Bkz. Haneli, Hasan, Mine'l-Akfde ila's-Sevra, Beyrut 1988, V/37-38.
S2 Bkz. Nesefi, Ebu'l-Muin, Tabsıratu'l-Edille(neşr. Claude Selerne), Dımeşk 1990,I/30.
S3 El-Cüveyni, ei-İrşad, 5.3S-36; İbn Fı1rek, Mücerred, 5.248.

D00001c49s1y2008.pdf 19.02.2010 11:46:38 Page 49 (1, 1)

88

- - - - - - - - - - - - - - - A Ü i F D XLVII/ (2008), sayı 1

iman-islam
Sözlükte, esasen bir ~eyi, bir bilgiyi doğrulamak, doğruluğunu kabul etmek (tasdik) anlamına gelen "iman" kavramı ile itaat etmek, boyun eğmek,
bir ~eye teslim olmak, esenlikte kılmak gibi anlaınlara gelen "İslam" kavramı, açıkca görüldüğü üzere lafız itibariyle birbirinden farklı iki sözcüktür. 54
Bununla birlikte, İslam'ın inanç sistemini ilk olarak en derli toplu bir ~ekil
de özetle sunan bilginierin ba~ında gelen İmaını Azam Ebu Hanife, iman
ve İslam'ı, birbirinin içi ve dı~ı gibi görmekte; İslamsız imanın, imansız da
İslam'ın olmayacağına özenle vurgu yapmaktadır. 55 Buradan da anla~ılıyor
ki o, her ne kadar lafız itibariyle iman ile İslam farklı iki sözcük olsa da,
temelde aralarında bir fark görmemektedir.
İman ile İslam'ın özde~ olup olmadığı konusu tartı~malı bir konudur.
Bu ikisi arasında fark olduğu dü~üncesinde olanlar, bu dü~üncelerini, Hucurat C49/14) süresinde geçen bir ayet ile me~hur Cibril hadisine dayanmaktadırlar. Nitekim söz konusu sürede geçen; "Bedevfler; 'inandık' dediler.
De ki: 'Siz iman etmediniz, ama boyun eğdik (müslüman olduk)' deyin." sözü,
iman henüz kalplerine yerle~memi~ olan bedevlierin "müslüman" olma durumunu ifade etmek üzere kullanılan bir sözdür. Dolayısıyla, iman kalplerine henüz yerle~memi~ olan ta~ralı bedeviler, sanki mümin olarak değil de
müslüman olarak değerlendirilmektedir ki, bu durum, bazı bilginleri, iman
ile İslam arsında bir fark olduğu dü~üncesine götürmü~tür. Aynı ~ekilde,
me~hur "Cibril hadisi" nde, melek Cebrail'in Hz. Peygamber'e önce "iman
nedir?" diye sorduğu soruya Hz. Peygamber'in; "Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ahiret gününe ve kadere iman etmendir." ~ek
linde cevap vermesine rağmen O'nun (Cebrail), ayrıca Peygamber'(a.s.)e
İslam'ı da sorması, bazı İslam bilginlerini, bu iki kavram arasında fark olduğu dü~üncesine sevketmi~tir. Çünkü Cebrail'in iman sorusuna yukarıda
ki cevabı veren Hz. Peygarriber, "İslam nedir?" sorusunu ise; "Allah'tan ba~ka
tanrı bulunmadığını ikrar etmen, namaz kılınan, zekat vermen, Ramazan
orucunu tutman ve Kabe'yi ziyaret etmendir''56 diye cevaplamı~tır.
İslam ile imanın ayrı ayrı ~eyler olduğunu ileri sürenler, i~te bu hadisten
hareketle, Cebrail'in, imanı sorduktan sonra bununla yetinmeyip ayrıca İs54 Bkz. Ebfı Hanife, el-Fıkhu'l-Ekber, Haydarabad 1342, s.10; Matüridi, Ebfı Mansur Muhammed
b. Muhammed Mahmud, Şerhu'l-fıkhı'l-Ekber, (neşr. Abdullah b. İbrahim el-Ensan), Kataı; t.y.,
s.151; Aliyyu'l-Kfıri, Şerhu'l-ftkhı'l-Ekber (neşr. Muhammed Bedreddin), Kahire 1323, s.B0-81.
55 Ebıi Hanife, el-ftkhı'l-Ekber, s.10.
56 Bkz. Buhari, "lman", 37(Buhari'de geçen söz konusu hadiste kadere iman konusu yer almaktadır.); Müslim, "lman", I, 6-7; Ebfı Davıld, "Sünnet", 16; Tirmizi, "Imô.n", 4; Nesa!, "Iman" 5-6;
İbn Mace, "Mukaddime", 9-10.
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lamı

da sormasını, kendi düşüncelerine delil getirmişlerdir. Dolayısıyla, söz
konusu ayet ve hadisten de hareketle iman ile İslam arasında bir yönüyle
fark bulunduğunu dile getirenlere göre iman, içteki bir olguyu (kalbin tasdiki) ifade ederken; buna karşın İslam, daha çok dıştaki bir olguyu, insanın
görünür arnellerini ifade etınektedir. 57
Böyle bile olsa iman ve İslam birbirini tamamlayan, biri olmadan diğe
rinin anlamı olmayan iki kavramdır. Nitekim "İslam'dan başka bir din arayan kimseden bulacağı hiçbir din kabul edilmeyecektir"58 ayetinde söz konusu edilen İslam, imanı da içeren hatta onunla aynı anlamı taşıyan Allah'ın
dininin adıdır. Bunun gibi, "Sen, ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin' 160 ayeti de açıkça gösteriyor ki, temelde bu ikisi, aynı
ya da en azından birbirine yakın anlamları içeren, ancak lugat bakırnından
farklı olan iki kavramdır.
Sonuç olarak imanın gereğini yerine getiren kişi, gerçek bir Müslüman
olduğu gibi, İslam'ın şartlarını inanarak gereğince yerine getiren kişinin de
gerçek bir mürnin olduğu kuşkusuzdur. Bu bakırndan son tahlilde iman ve
İslam aynı şeyler olmaktadır. Bununla birlikte iman daha öznel, İslam ise
daha nesneldir.
59

iman- Amel
İman, daha çok içteki /kalpteki bir olguyu, İslam ise daha çok dıştaki bir
olguyu, yani insanın görünür arnellerini ifade eden kavrarnlar olduğuna
göre, iman ile arnel arasında da oldukça sıkı bir ilişkinin olması kaçınılmaz
dır. Bununla birlikte, hicri I. asrın ikinci yarısından itibaren iman-arnel iliş
kisi bağlarnındaki tartışmalar hep süregelmiştir.
Hariciler başta olmak üzere, Mu'tezile61 ile Ashabu'l-hadis'in çoğunlu
ğu, am eli, imanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmişlerdir. 62 Buna karşın, başta Mürcie olmak üzere, onun, özellikle irnaİı konusundaki görüşleri
itibariyle takipçileri olan Ehl-i Sünnet kelarncılanna göre ise iman ve arnel
ayrı ayrı şeylerdir. Dolayısıyla arnel, imanın bir parçası değildir. Bunlara
göre, imanın hakikatı tasdik iken, buna karşın arnelin hakikatı ise uygula-

Bkz. Matüridi, Kitabu't-Tevhid, s.393-394.
AI-i imran, 3/85.
Daha geniş bilgi için bkz. Matüridi, Kitıibu't Tevhfd, s. 393.
Nemi, 27/81.
Geniş bilgi için bkz. Amldi, Seyfuddin, Ebkô.ru'l-Efkô.r fi Us!ıli'd-Dfn, (neşr. AM.Mehdi), Kalıire
2002, V/8.
62 Buhan, Ebı1 Abdiilah Muhammed, el-Cô.miu's-Sahfh; Kitabu'l-lmô.n, (neşr. S.Kurt), İstanbul
1981, I/7.
57
58
59
60
61
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madır. Dolayısıyla aralannda tümel-tikel ilişkisi söz konusu değildir. Yine
bunlara göre, Kur'an'da geçen "İman edenler ve salih amel işleyenler" ifadesinde iman ve anı el ayrı ayrı zikredilmiştir. Eğer ikisi aynı şey olsaydı "iman
edenler" dendikten sonra, ayrıca bir de "salih amel işleyenler'' denmesille
gerek duyulmazdı. Bunlar ayrıca Kur'an'da geçen ''Allah'ın mescitlerini, ancak
Allah'a, ahiret gününe inanan ve namazı kılan, zekatı veren ... "63 şeklindeki
ifadeyi dayanak göstererek de iman ve arnelin ayrı ayrı şeyler olduğunu
söylemektedirler. 6 4

Sonuç
Netice itibariyle iman, birinin sözünün/haberinin doğruluğunu tam bir
güven duygusu içinde doğrulayıp onaylanıak demektir. İman kavramının
anlamını ifade etmek üzere onun yerine kullanılan tasdik sözcüğü de esasenzorunlu bir bilgiyi veya akıl yürütme (nazar) ve delile dayalı çıkarımsal
(istidldlf) bir bilgiyi onaylanıak anlamına geldiği gibi, içten sanıimi bir benimseme ve kabul anlamını da içerir. İman, sadece teorik bilgiyi onaylamanın ötesinde, teslimiyet ve sanıimi bir benimserneyi içeren bilişsel ve varoluşsal boyutları da olan bir tecrübedir.
İman, kalpte gerçekleşen ve hissedilen bir olgudur65 • Bu nedenle, imanda asıl olan kalbin onayıdır. Kur'an'da geçen kalp kavramı, akıl kavramı ile
hemen hemen özdeştir. Nitekim kalbin bir düşünme organı olduğunu belirten ayetler de vardırfi 6 • Akıl, iman için gerekli bir şarttır; akıl alınadan
sahih bir imanın gerçekleşmesi olanaksızdır. Akli deliliere dayanarak elde
edilen objektif kesin bir bilgiden hareketle imana ulaşmak, araştırınaya ve
sorgulanıaya dayanan bir imanın (tahkiki iman) gereğidir. İslam'da kabul
gören (makbul) iman işte budur. Herhangi bir araştırmaya, kesin bilgiye
dayanınayan körü körüne iman (taklidf iman) makbul sayılmaz. Dolayısıy
la İslam, aklın önemini yaqsıyan fideist bir iman anlayişını onaylamaz.
İman ile akıl arasındaki ayrılmaz bağ, kaçınılmaz olarak iman-bilgi iliş
kisini de gündeme getirir. Öyle ki İslam inanç ekallerinden bazıları imanı,
bilgi; inançsızlığı (küfür) ise Allah'ı bilmernek olarak tanımlanıışlardır. İmanı,
tasdik olarak tanımlayanlar da imanda bilginin önemini vurgulamışlardır.
Çünkü bilgi, kalbi tasdike yöneiten bir sebep iken; buna karşın bilgisizlik,

63 Tevbe, 9/18.
64 Bkz. Nesefi, Ebul-ınujn, et-Temhfdjf Usuli'd-Dfn, (neşr. Abdulhayy Kabil) Kahire 1987, s. 100;
İbn Teyıniye, İman, (çev. Ceınal Güzel), İstanbul1996, s. 120-122.
65 Bkz. Mrude, 5/41; En'arn, 6/125; Nahl, 16/106; Hucurat, 49/14; Mücadele, 58/22.
66 Bkz. A'raf, 7/179; Hacc, 22/46; Muhaınıned, 47/24; Kaf, 50/37.
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çoğunlukla insanı inkara (küfür) sevk eder. Bu bakımdan bilgi, imandan
önce gelir.
İman ile İslam lafız itibariyle farklı olmakla birlikte, son tahlilde, özdeş
tirler'7 . Bunlar, birbirinin içi ve dışı gibi olup birbirini tamamlarlar. İman,
içteki bir tasdik iken; İslam, daha çok, onun dıştaki yansımasıdır. Dolayı
sıyla İslam, aynı zamanda imanın eyleme dönüşmüş yönü gibidir. Kalbin
eylemi olan imanın meyveleri ise, insanlığın yararına uygun, güzel eylemler (ameller) yapmaktır. Nitekim Kur'an'da "İnanıp hayırlı, yararlı işler yapanlar... " ifadesi çokça yer almaktadır' 8 •
Özetle iman, Allah'ın varlığını, birliği(tevhid)ni; Elçisini ve O'na getirilerrlerin doğruluğunu akli deliliere dayalı olarak onaylamak demektir. Kur'an'da geçen iman konuları; Allah'a, peygamberlere, kitaplara, meleklere
ve ahiret gününe imandan oluşur' 9 Bunlara inananlara "mümin" denir. Esasen imanın bu kavramsal tanımı, kelimenin sözlük anlamına da uygun düş
mektedir70.
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Bkz.
Bkz.
Bkz.
Bkz.
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