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. Prof.Di. Emru11ah YÜKsEL
İmam ·~ı-Buliari (Ôhn:· 256/BioJ. "S.ahih"ine ·valıiy ile ilgili bir.
mpkadd1me yaptıktan sonra- :ilk babını "İman" ·konusuyla·
başlatlnaktadır:Çüıi.kü mf1kellefe ilk vaGip ·olan şey imandıi-. -o her
·. şeyili en efdali ~e en şereflisidir: Dıllih e:rrı!ive nehiyleri, iinan temeli
üzeriİıebma edilri:ıektedir. Mü'minin her iki dünyada aa kurtuluş~
onucia mümkpn olma.ktadırl.
.
.
.İMAN Y.AVI!P-..MI:
.· · · hnaiı lügatte t~sdi~ manasma ·geliri. Bir adan1ı· söylecligi_
sözde tasdik eylemek de~ıekUr ki T~:İrkçemir.deinanin~ tabirilleifade
olunı.ır. Nitekim Kur'an-ı Keri.m;in !,m aydi buna delalet etmektedir:·
·"Fakat biz gerçek.söylesek de serı bL~e inancicak degilsin" lXri/17).
Aynı· şekilde. şu ayeti kerim_e· de .imanın -ı<:a1b ile tasdik oldugunu'
göstermektedir: "Çöl- araptan ıman ettik dediler;· De ld: İman
etmediniz, Belki "Müslüman olduk'' deyin. İman kalblertriize henüz ·.
girmedi."
· ·
.
- .(XLXI/14).
- .
c

·tman, ·emn ve. eman kÖkünden ifal.babından olup: h,eİnZe
rriüteaddi manasina-oldtıgunda eman vermek. emin_kııma.k demektir..
. . Hemze sa:Yruret manas~a ktillaruldıgında eiİliil olmak ina'nmak ve .
güvenmek alılarnma geii:f.S ..
· Dini örfteiman~ Peygamberİrniz ~; Muhammed.(S.A.V.}'I, Allah
1 Bedrud.din eı.:·A}rı:ıi, Umdet:ti'l Kım Şer~ Sahihi'lBuhan; Beyı-ı:ıt; t:s.; c. I, s. 101, elKirnuini, el"Buhaıi Blşerhi'l Kirmani, Eeyrut. 1401/1981, cil, s,69
·. · ·.
.·· \ .
2 lbnMaf!Ztirel-Ifriki, Lisaiıu'l-'Arab, Beynıt, 1388/1968, c. 13, s. 23; ASım Efendi,
·. Kamus Tereümesı; Istanbul. 1305 li., c. IV, s. 549; el-Bakılliini, Kitabu't-temhid,- .
Şeyı-ı:ıt, 1957, s.346; lnıfunu'l-}:Iare~eyn el-Cüveyni, Kitabu'l-lrşiid, _!'.fısır, 1950, s.
397; er-~b el-Isfahani, el-Müfrediit, Beyi:ut, ts.• s.26; Seyfuddin el-Amidi, Giiyetu'l~
Menim fi :Umi'l-Keliim, Kaliire, 139 1/1971, s;3®; S. şerif el:-Cıir'cfuli, Şerhu'l-Meva.kıf,
. liı~bul, 1239 h .. c. II, s. 593; Siidüddin et-Taftcl,zani, Şerhıi'l-Maka:sıd, !stanbul,
1277 h., c. II, s. 1.81; Bedrüddin ef-'Ayni.. 'Umdetu'l-~an Şerhi Sahihi'l~Bıihii.ri,
Beyı-ı:ıt. c. ı, s. 102; el-Kastaliini, lrşiidu's-Siiıi Bul~. 1304 h., c. ı, s: 92; Ebu'l-Beka;
- · Kitabu'l-külliyiit, Bulak, 1281 h., s. 85-86;. et-Tehiinevi, Keşşiifu Istılıllıati'l-Füniin,
Ofset. Istanbul, 1984, c. I, s. 94. .
. - . .
·.
.. .
..
· 3 Elmalılı Harndi Yazır; HakDini Kur'an Dili, Ikincı baskı; İstanbul; 1960, c. ı, s. ın; ·
.
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tar~dan getirdlgi k~sin olarak bilin~n her şeyde tasdik etmekdiJ:4.
·. Kim, şek ve şüpheden uzak olarak bu sıfatı taşırsa, o mü'mindir,
müslümanciıı-5. İmanın Zıddı küfürdü:r6. · · -

Ehi-ı·_Kıble,

_.

imanin d.Iİıf örf itibariyle

görüşlere sahiptlrler7.

adıandınlmasında.çeşitli

·

ı. Grup, ·ımanın yalnızca· kalbin fiili oldugunu kabul
etmektedir. Bunlar da ikiayn görüştedirler:

.
a) Muh$kiklerin tp.ezhebidir. Bu görüşte olanlar, İmam el-Eşan
· (ölm. 324/936), Kadı 'Abdu'l-Cebbar (ölm. 415/1025) üstad· Ebü
İshak el-İsfen\yinl(ölriı. 418/ ~027), el-Huseyn b: el-Fadlel-Beceli gibi·
imamlarm çogu ve başlGıJ.andır. Bunlara göre iman, yalnız kfilb ile
tasdikteri ibarettir. Yani...Resüliıllah'ın getiriniş oldugu katiyetic
,bilirıen her şeyi kesin kes mutlak surette tasdik etriı~ktir. Bu tasdik,
ister delil ile,- ister delilsiz olsun ·brrdir.· Onl~.- yalniz kalbin tasdiki
oldugunu_ ileri sürerken qu konuda aza ile ariıelin ımandan ·
· sayılmadıgına işaret eünekte, katiyetıc · kaydıyla da R~sf:tlullah
tarafından · getirildig( kesftılikle bilinmeyen şeyleri çıkarmayı
lciısdetinektedrrler: Kesin kes tasdik· etinek .lfadesiyle, zatına dayalı
tasd.lkin ımanın İneydana gelmesinde yeterli olİnadıguiı 'belirtmek ıÇın
kullanmışlardır. Mutiak tabirine yer verm"eleri de .riıukallidin
ltıkadının dıŞarda tutulmuş olacagı.vehmini ortadan_ ·lciıldıİmak
içindir, Çünkıl çogunluga güre.- mıikallidin ima~ sahihtlr.
b) tmanın sadece kalb ile Allah'ı biım:ekteri ibaret oldugunu
söyleyenierin mezhebidir. Bu görüş· sahiplerine ··göre, dil ele •ikrar,
imanıtı rüknü de degildir,·şartı da degildir. Şöyle ki bir kimse, Allah'ı
· ka1biyle bilip de. lisaniyla ltıkar etse, dil ile ikrar eqıieden önce ölse o
kimse · kamil mu'mindir.. Bu· görüş, Cehm . b. ·safvan (ölm. ·
12~ /745)'mdır.

·

2. Grup, İmanın sadece lisan ile amel oldugunu kabul etmelrttr:
· buruar da ar3ıaİmda iki kısıma aynlınaktadır.
.

-

.

.

a) tmaill,n, yalnızca -u~an rie ikrardari ibaretoldugu~ui; fakat
·onun im~m olması şartıni kalbte marifetin meydana gelme.sine _
_dayandıiırlai. Martfet _ise, lisani.ikrann ·iman olması için şarttır. ·

-------------

-

.

4 S. Ş. el-Cürcıini, ~rhu'l-Mevakıf, c. II, s. 593; Şlhıibuddin b. Babalddin el-M:erca:nı,
~ el-Hikrneti'l~Baligati'l~Ceniyye fi Şerhi'l-'Akaidi'l~hanefiyye, KaZan, 1356 h;: s. 69;
. Abdusselıini b. İbrahim el-Lekıini; Şerhu cevhereti't-Tevhid, Mısır, 1375/1955, s. 52.
5lbn Menzur eı~tfrilô,Lfsarıu'l~'Arab, c. 13, 23.
s Aynı eser, s. 21. •
' ·
.
7el-'Ayni. 'Uinıiettı'l-Kaıi, c. "ı, s·.ıo2_vd.
.

.

s.

.

' ·3
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_· Çunkü· bu marifet, fui~ -adl~dınlmasına dahllc}ir. BÜ görliş,
·caylan 'b. Muslim ed-Dımışki lle el-Fadıl er-Rakaşi (ôlm. 200/815)tye
.aittir.
.
.
.
b) tmanın yalruz lisan ile f1rn1r oldugunu kabul eden el- . ·
Kerramzyenm görlişüdür. Böylecebunlar munafıkın zahiren mu'min,
gizliden kafir oldugunu ileri slin:ııüş olmaktadırlai. -Şu haJde böyle bir
kişi için dlinyada mu 'min, hukmu~ ahirette kafir hükmu sabit olur.
3. Gnıp;inİanın kalbin arneliyle beraber uSan .lle ihlasıİı be~ber
oldugu görlişundedir. Bunlar· da aialann~a farklı görfişler beyan _
· etmişlerdir:
-·
·
a) .Ebu Hai:ıife (ölm. 150/767), -fakL'ılerin' umümu ile bazı
·Bunlara göre iman, dil lle .ikrai, kalb lle
marifettir. Tabii buradaki kalb ile marifetten murad, kesin· itlkattır.
kelamcılann ınezhebidir.

b) Bişr el-Merisi (ölm; 218/833) lle Ebü'l-Hasan el-Eş'ari'nin
görüşudtir. bunlaı:- imanın ~b ve dH lle beraber tasdik oldugunu

k.abul ederler.

-

c). İmanın. _dil ne· ikrar, kalb İle ihHistan ibaret bultındugunu
söyleyenierin görüşudür. Bu grupta olanlar, başka bir cihetten de
arala.ru:ıda farklı görüşler beyan etmişlerdir. Onlamanbir kısmı, JJ.San .
ile ikn1r. alıkamın fenisı konusunda. imanın şartıdır, _demişlerdir;. Bu
sebepten, Resulüllah'ı Allah katmdan·getlrdikleri hususunda~ dili ile
_ ikrar etmedigi.halde tasdik eden kimse kendi ve Allah indinde
: mu'mi:ndir. Ebü.'Hanife bu kanaattedir. İki rivayetten esah olanma
göre, EŞ·cın de.bu görfişte oldugu gibi Ebıi Mansur el-Maturidi'nin
kana au· de böyledir. Bu gruptan diger bir- kısmı da liSan. He ikn1nn,
in1iirun rülmü -oldugunu yalnız ti:ı.sdik gibi asli degil de 2;3id bir rükün
oldugunu s_ôylemişlerdir. işte bu jrü.zden 1krah (cebr) ve acz halinde~
dil ne· ikrar muaf olmaktadır. Fahru'l-lslam el-Pezdevi (ölm.
483/1090}, dil :iıe ikrı1riiı zatd bir rükiin oldugu görüşü, fakibierin
mezhebi; oiıuri ahkamın:ıi:ı . lerası için şart oldugu göruşü. de
kelamcılaniımezhebidii, _demektedfr.

4. G_rup, imanın, dil ile i1rnlr, kalb. _ile tasdik ve azalar ile
amelden_ibatet oldugunu kabul etinelrtedir. Bu fikri benimseyenler,

· İmainMauk (ölm: 179/795J.trnam eş-Şafi'I(ölm. 204/819), İ. Ahmed
b. Hanbel (öhn. 24l/855) el-Evza'i (öhn .. l57 /774), Mu'tezile; Hariciier

ve zeydiyyedir.
A- HadisAshabı için üç

ayrı görüş vardır:

ar' Marifetin kamil. iman oldugu görüşüdür

ki

bu, asıldır.
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Bund.aiı sonra her t~at tekbaşw.a imandır.: Bunİar~ Icilblı:ı·inkannın
.küfür ol_c;iuguıi.u, sonra·o küfurden.sonia her güJlahm telc ·başına
küfür oldugunu He.P sürmektedir-ler~ Yin.e bu:i:ilar, nıalifet ve iK:rar
btıluninadıkça taatıerqerı. hiçbir şe}i iman saymazlar; İnkar mevcut
ofuıadıkça günahlardan hiçbirşeyi de küfür kabul· etmezler.. Çünkü
taatlerin aslı imandır. düiıahlaiın
da kÜfürdür. Asil o1niadan· fer' ..
: meydana· gelmez. Bu >görüş, AbduiHı:li b. Said (İbn Kuliab ölm.
240)S54)'ingörüşüdür.
·
··
'
·

asli

.. ... •bl İman: f~lanyla nafileleriyle: bütün ·taatler içlri islmdir.
Bunlar tümüyle tek imandır: Bii kimse, farzlardan bir Şey terk etse,
muhakkak linanı eksilir,· nafilelerden terk etSe fi:nani e~ilinez: .
climan, nafileler için degil, farzlar Için bir iSimdir..

· B~ Mutezilller d~ arruannda· farklılık göstertrler:·
.
afvasıl b: Ata (ölıiı. 131/748), Ebu'l~Hl]zeyl(Ölm .. 235i849)\re
· 'kadı Abdu '1-Cebb-ar'a gö.re tinan,. her türlü taat niliiideri ibarettir.· Bu
üiatler, ister vacip, ister meiıdup, isterse .Hikatiar; sozler ve. fi.iller
. koriustinda olsun bii-dir: ,

.b) Ehü 'Ali el-Cübbai ·!Ölrn. 303/915) ve Ebü Haşim ,(ölm.
'321/93S)'e göre ii:pan.· nafileler dışmda s~de.ce vacip fiill.erden
· ibarettir.
·
. c) en~Nt!zzarıı (ölrİı. 23i/,845)!a göre iman.. ceza va'dinin.
bulundugu her şeyden sakınmaktan ibarettir._ Bunun taraftarı oian
bir kimseye göre gerek bizim katııriızda, gerekSe Allah katında mü'rhin
~Olınaruİl şartı~· bütün büyük günahlardan sakınmakfu. . ""'
·
.

.

.

.

"

.
. c-. H:arıciler ise: Ait~h'a imariın, Aııah'ı ve Allah'ni koyd1lgu akli
. · . ve nakli her delil bilmeyi, Allah 'ın emr ettigi venehyettigLhüyük ve
küçükher şeyde-Allah'a_itaatı ihtiva etmektenldugımu kabul ederler.
Onlara göre bu sayılan şeylerin tümüimaııdır.
.
.
. .
.. .· Haricilerırı ıp.~zhebL · .Mu~teziıe~in · İnt;zhebine, her ikisinin
de Selefin mezhebine ·yaklaşmaktadır.

mezlıebi

~~

/

. H~disçilet (Ehl-i eser). imanin: şu üç unsurdan meydana ·
geldigini kabul ederler:. Kalb ile tasdik,· dil ne ikrar.. azalar ile ameldir. .
.

.

.

,•

.

:

f

.

.

.

.

.

.

..

· Anca}{ bu mezhepler arasında bir fark vardır. O da şudur: .
Mu'teziİeyegöre, fiillerden·veya·Sözlerdenhangisinden olursa olsun
tacıtJerden,. bfr şeyıte:ı-k eden kimse irn:andan. çıkar. Böyle btr kimse . ·

küfre de girmez, ·azicak ikisi arasmda bit' durumda kalır ld. ona·
''incmzile. beynei-nienzileteyn" denir. Haiicı:tere göre ise böyle bii kimse,
küfre-gırer.. Çünkü onlar, taatlerden herhangi birini terk etıncim,in
küfür oldugunu· Imbul ederl~r.. Selef ise, böyle bir kimsenin trna.ndaı;ı
çıkmayacagı kanaatiı:ı.dedir. -Şeyh_ Ebii İshak eş-Şirazi (ö:Qn~
476/1084), bunu~ .ıtlzıll.·konusunda çıkan ilk. mesele olc:Iugunu:
kaydeder.

· 1rııauı ~ş:-~'fden·lıakıedil~e göre, o şöyle demiştir: "İman,
tasdik. :iknlı- ve ameldir. Yalnız birlnctyi ililaleden, münafik; :tkinctyi
ihlal eden k:Mir; üçfı.ncüyu _ihlai eden fası)tbi:". Fasık tse cehennemde
ebedi oıalak kaımiiz: <ceZa8ıİ.ı~~ ~nra cennete gfrer.'rB•.

..

· Buhan, imaiİı,. ;,~i ~vl) ve ·fi.ildir, .artar ve eksllir''9 diye tarıi
' · etınektedir._Bu tarifte iki husus dıkk.atıniiii Çekmektedir; Biri söz ve
. .fi1l. . digerı"artar.
eksllir yönüdür.. . .
.

ve

/

. Birinci htisustaki· sözden makscit, Usan ile kelime:'! Şehadet ·
getirn'lektlr. Filllariı ise ttikat ve 1hadetler1 içine aldıgı iÇin .azaıann
.. ·fiilinden daha gen~ldir. Böylece kalbin fiilini de ihtiva etinektedirI o.
.

İkinci husus. inianın artması ve eksilmesidir.. BOylece i3uhan,

imanın 'ziyade ve

rioksan kabul edilecegini söylemektedir. Bu takdirde
söz ·ve. fi1l attıele dahildir: Tasdikin kendisi de artar ve eksilir. Yani
_ kuvvet zayıflıkveya duşmüş icmilli,ve tafsiliveyainanı1an şeylerin
: adedi itibartyle adetçe artar ve ekSilir demektediri ı.
·
·
.Buhan, · "Sahih"inde yuk3.ndaki iman tarifini verdikten. 8onia.
:iJ::tu!run artacagma dair Kur'mt:-ı Kerim'den Sekiz -ayet! delil olarak
. getlrir: "İmanlannı ·bir ·kat. _daha ·iman ile teyid için ıiıü 'minleı::Iıi
· kalbine ttmınan veren o ·idi." (XLVlli/4); !'13ız de onların· hidayetini .
· artiitnıştık/' (.xvm/13); "Hak Tea.Ia, hidayet bulanlarm hid~yetlni
artırır." (XIX/77); ''Dogru yola iletilenlere gelince·, Hak Tea.Ia ()nların
~ higayetını·artinr.- oJ?.lara-. (fenaliktan) sakınnıanıİı (mükafaatmı)
verir." (_xıVII/17); · "Mü'iııinlertn imanı artsın." (LXXIV/31}; ·
· "Mü'minlere gelince (bu stlre) onlarriı imanlannnutınr.'' (IX/124); ~ •••
· . düşmanlarl;IUZ size hücum için topiandilar, onlardan korkmaiısınız•. •
. dediklerı zaman bu Iıaber Allah'a olan Jmanlarını bir kat daha artırdı
·.da.•. " '(IIİ/173); "Bu· hal onların. iman ve teslimtyetle'rinl ancak·

ve

A.g.e., s. 1()4. .· .
.
..
.
. .
.
.
··
9 t. el-Buhari. Sahfhu'l-Buharl. el.Matbaa~1-Emlriyye, Misır, 1313 h., c. I, s. 10.
lOel-~Ayni, 'Umdebı'l-Kiiri, c:i. ı, s. lll;. el-Kırmıini, el-Buhari Bişerhi1-Kirınani, c. I, s.,
70; lbn Hacer el-'AskaJibıi,
e. ı, s. 51; el-KaStahini. lrşadu's-sari, c.. ı,.s. . '
85.
.
. Fethu'l-Bari,
.

8

. llAYm yerler.

·artınnıştir:" ·Qbcxıri/22). @dan. sanra _bu kanaatlni açıklayıcı ye teyid

e<Uctoıahık ömer İbn Abdt.ılaziZ'lıı Adiy. b.,Adiyy'e yazdıgı mektubu
·. zikreder:'. O 'ineldup me alen şoyledir: ·_"Elbette imrirun,· farz olan ;
ameUerl, dlııi :l:ri~çlari, yasaklan ve. güzel amelleİi ·(süneni) vardıi.. ·
_: Kiİil onları tarnirtrııarsa, :ın:ianının keriıale rdimıiş ohır; klıiı de oİılaiı
~amamlamazsa. imanuu. kemale erdtrmiş olmaz ... :Eger . _yaŞarsain.'.
onlarla amel etmeniZ içm siie onıatı ·açıklaYa.cagıln. Eger ôlürsem, J:?ti
koniıda veb alim yoktur12:_
·
·

Blılıan, iiruinın artacagma dair yukanda zik:recfuen ayetler ·ve
mektuptan baŞka yine bti artma konıısuriôa Kur'an.:.ı Kerim'de geÇçn .
Hz. lliriıhim'fu şu: sÖZünü· de deliİ olal:ak kaydetineırtedir: •"İbnilıinı~ ·
- fakat kaıbiriı ~ce yatışsın! aedi." (II/260)13. Aynca Bulıatl, Mu'~ b.
~Cebel'iri ehEsved·b. Hilal'ehitabenl'Bizimıeotur, biraz i?DanedeUı;n''
sözünü de imanriı-artacagını ~h sadedinde getirmiştir. Şarthler,_
açıklan:ialarında~ Mu'az ·b. Cebel'ın "Biraz irilan edelim" ifadesini
· · :iinaiiİn icabatından oian hususları müzakere edelim,. artıraiıın. yani ..
·ıiayırdan;ahrret ahk~dan, dini şeylerden .bii süre bahsederek
imanımızı z:iyadeleştirelim şeklinde. manalandındar. ·zınihu ifaderun·
imanriiaslına harn1edilmesi mümkün degildir. Çünkü oanaa Mu'az, :
rtıü'mirC bulunuyordu. Şu, halde bundan mrirftd imanıri'·
.. •. .
'14
.
..:.
:ziyadeleştlrilmesidir . . .
.
.
. ._
linarn el.:.Buhan, .İbn Mes'üd'un "Yakın (Kesin bilgi)'in hepsf
.imandıru · sözünu zUcrederek. ''yakin;'. in imanın··aslı olan tasdikten
ibaret. oldugunu, bunun da ziyade ve . noksan kabul ecle'cegini
i söylerpek isteriıiştir15. Çünkü tefekkür v-e' b~rtak:ım ilmf delillerin
takviyesi ile tasdp-t artmış oltır.. ~
·.
. .
.
Y41e J .._El-Buhari, tbri ömer'1ri-"K1ll, gögsfin· (kalbin). de iz
lüzumsuz ·meşgalelert terk· etmedikçe · tak:Vanın hakikatine
tiıaŞaniaz"16 kavlirii imaJ:ıın ziyade ve tıoksa_n kabul edebil~cegirii .
teyid için _zikretniektedir. Bu sözde geçen· "takvamn hakikati",
.. : "imanın .hhldkati" manasında- alınmıştır17. . _Şu. halde. bu 'söz, .bazı
:niü'i:ninleı:iıi :trı:ıanin kütıhÜne·uıaştıklannı gösterineİd:edir1B.
·
.

bıtakan

Buhcln, Mücahid'in XLII. s{treniı:i' 13. aye~e ait yaptıgr "O ~ize
(sana'vahyettik ey'muhıimı:ned!) Niıh'a ertırett;igi tek dini; ~paçık
bey~etu: ~·t~fsiri ile~_İbhAbbas"ın V. sur.enin 48. a~etme;dWr,yaptıgı
12ei-Buhfui, Sabnı; c. I, s. 11.
13Aymyer. ·
.
14el-'Ayni. 'Umdetu'l-Kfui, c. I, s. 115.
15Aynıyei.
.
.
.
16el-BuJUiri;;Sa.hllııl•ı-Buhari; c.I, s. ll. . .
.
.
.
._ .
17 el-~. ı::I7Buhiiri Bişerhi'l-Kirıl:ıaru,, c.l, s. 75: el-'Ayni; 'Umdetu'H~an.' c; I, s .
. 116.
.
.
.
.
18Aynıyer.

7

'~Her bttİruz iÇın bir kanfin verdik ve bir yol açtık" tefsiriyle Ktir'ari ve

~ S~iınetln deiillerinin- ~anın artıp eksilecegıne muzaharet ettig~ .

_.
-·-·
·
· ·söyleriıekted.irl9.
Diger tariıftan Btihan, yukanda iinanın taıiftni verdikten soma·
imanırt artması veekSiln:lesiyle ilgili yap~~ g~nel aÇiklamalardan _
başka, "iıııa.rmi artinasi ve eksilmesi babı" diye özel bir başlikaitında>
da bu konuyu ele almaktac:lri-. Bıi başlıkta daha önce verdigt .''BiZ de
·onların hidayeiliıi artırmıştık." (XVIIJ/ 13);. "Mü'nllilleriıi iınani_ artsın··
:(LXXIV/31tayetlerini tekrar_zikretifkten soma ''Ey MÜ'minl~. size·
dfuinizi işte bugüzi ikrııal ettim". N/3) . ayetini ilave etmiştfr2 o.
Buhan bu ayetin peştiıden şöyie diyor:. ''Şu halde bir kimse bti
~emalden bir. Şey_· terk ederse, o eksik olmaktadır.i•21 Böyiece
M.üeİlifimii, bu ayetlerle ve aÇıklamasıyla· imanm diniii -ahkatnıiıin ·
yerine getlriİmesiyle kemale ~recegini ve ziyadeleşecegini, herhangi b tr ~
ameli:ıi ·terkiyle eksilecegini. iSpatlamaya çalışinaktaaır; Biı görüşü
·teyid için şu hadis-i şeriflertnakletmektedir: "Enes (RA)'den: Şöyle
· demiştir: Nebf.Yy..:i 1'4tıh~ere:ı;n (S.A) buytırdu ki: Lailahe illailah deyip_
·de kalbinde ·bir arpa agırlıgınca hayır (yani iman bulumin kimse,
Cehennem'den çıkacaktir. La ilahe ilialİalı deyip de kalbiride bir
brigday agırlıgınca hayır· (yanı iman) bulunan kimse Cehennem'den _
çıkacaktır-. ta İlahaillallah. deyip de kalbinde bir zerre agıriıgınca hayır ·
(yani iman) -bulunan kimse Cehennem'den çıkacaktır."22. · ~mam el- · ·
Buhan, bu hadis-:i şerifle imanın ziyade ve noksan kabu~ edecegirie
istldlal etmektedir. Çilnkü bir arpa agıriıgıbir bugday agiriıgındari, o da bii zerre agıriıgından büyüktür..J?ôylece taSdik. arneller sayesinde
· keı:nale erer. 23. · .
· - ... · ·
·
.
·
Bliyük hadis alirnirnfz, şu haberi de· dinfu rükünleriyle k~i:İiaıe ·

erdigiıii göstermek için nakletmektedir: "ömer b. el-Hattab (RA 'a d~

Tank b. Şihab) dan: _Şöyle deı:bişttr: Tatfe-:i Yehüddan bir kimse ona:
''Ya Emire'l-:MÜ'~; siZin Kitabınızda okiı~ıikta.oldugtinuz bir
ayet var ki biz Yahudilere nazil- olmuş. olaydı ye~-i nüzülünü.
bayram ederdik."- demiş. (Ömer·radiyallahu anh): '1fangi ayettir o?''
diye so:fuıiış .. Yahiidi:"Ey Mü'minler, size· dininizi işte bugun ikrrıa1
ettlm.Üzerfuizdekfiilinetimi it;rnam ettim ve (bütiin edyan arasından
İslam'ısize din (-i-nıakbiil) olarak ayırdım." cevabını vermiş. (Bunun
üzeriiıe) ömer (RA) demiş ki biz, bu Ayet-i Kertme'nin nazil oldugu ··
__ günü de yeri de (hakkıyla) biliyor (kıymetini takdir. ediyor) .lız: (Bu
.J\yet-i
kertme)_.;,;_·
Nebıyy.:ı Mükerrem
(S.A.V.)'e bir cuma
günü Ar~e'cİe
..;;...;
. .
..
. .
.

___

.:,..·

19ei-~ el-Bi:ıııaii BişerhfHGm:ıam,.c.I,-.s. 75.
20ei-buhfui, &ıhihu'l-Buhari, c.I, s .. ı7:
21Ayİnyer.
. . _ . ·
_
_ .•
22 Ayni yer; ez:..Zebidi, Sahili-i Bubiiri Mtilitasır'İ Tecrid-i 8arih Terceınesl, Miltercfıiiı:.-Ahmed Nafm. İkinCi Baskı, Ankara, 1957, c. I, s. 52. . ·
..
· . ..
·
23eVAyni, "Umdetu'l-Karl. c:I, s. 260-261.
·
.

. (vakrede)
kiDm iken i:ıazıi
o1muştur."2~.- .
.
.
.
·.

İ3uraya.kadar a.İılattıklarmİıza bir göz atacak olurSak. hııam el-_
Buhan hakkında şunlan ka_ydedebillrJz:_ ·
_ _
• . . . a) onun iman kOnusunu tetkikteld metodu şöyledir: o·_fman
timlıni yapbkt~ sonra. bu konudaki ayetleri zikretı:İ:ıekte; daha ~
5onfa_-·bunu, _hadis-i -Şerlflerle. ashiıbm ve tAbi'iniii tefsfi'lertYle,
açıklamalanyla teyid
._

.

--

etmektedir. .
•

·

i

· b) o. lınaıi .tadfinde selefin ç<>gunlugun~n kabu~'ettlgi tarlfle
miltabakat halindedir. bfliıidigi üzere· onlani göre ıman. dil ile ikrar•
. k.şlb ile tasdik. azA ile ameldir. o· ~ar ve eksi1Jr.25

ikrar.

öte yandan ttnanı. dil ile
kalb ile tasdikten ib~et 'kabul
eden İmattı-i Azam Ebu Hanife2_6; et TahAvi (ölm. 321/933)27 gibi
selef aliınle~den aynlmaırtadır. _ _ _
.

·.-

.Bundan sonraki incelememizde -Buhari'nin tı:ıl:anm amelle.
ahiakla mu~sebetl?biiy(ik günah ışıeyenin durumu. tmal:ı. tsıaıiı.
th~gibi görüşleri Uu:rinde quracagız.
-

·

24et-Buhaıi; sahihu'H3uhari, c. I, s.
sarüı Tei:t:emesl. Mı1terçlıni:

18;

.. -

ez-~bidi; Saiını-1 Bubari Muhtasarı Tecrld-1

Ahmed Naim, c. I, s. 53-54. - .

-

·. _

.

25Ebı~'l-Hasari el-Eş'fui, Makalaru'l-lsliimiyyfn; Tahkik eden: Mulıamnıed MuhyO.ddin

._ 'Abdul-Hainid,_ Kahire, 1389/ 1969; c. I, s. 347; ez-Zebidi, tt:hıifu's-5ade•••• Beyriıt.
•, _Ofset. ts., c. n, 8, 254; es-5ub!p, Tal>akatu'ş'-Şafi'zyye, MıSır, 1954-, c. I, s. 98 Vd.; et-

c. n, s. -173; Sadru'd~Dfn, Ali b, All b. Muhammed b.
Ebf'l-'lzzi el~Hanefi:, Şeriıu't-Tahavi, er-Rfyad, 1396 h., s. ~; Ebtı'l-~ el-Kı1lliyat.
_s. 86; et-Tehfuıevi, Keşşafu Ist:ılahıiti'l-Fılnun, c. i, s. 96; el-Cilrcarii, Şerhu'l-Mevakıf.
c.n,s;593.·
.
- ·
· ·.·
/
_
.
26MoDa ~ı1sey1n b. İskender el~Hanefi:; el-Cevheretu'l-Munife fi Şerhİ Vasiyyetf'l-lnıanı .
el-'A'~ Ebi Hanife, Haydanibad, 1365 h.; s. 76.
27Sadru'd-DinAli b: Ali, Şerhu't-Tahavi, s. 283 vd.
T~ Şeriıu'l-Makasıd;

