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İman kelime olarak güven verme ve doğruluğunu kabul etme gibi 

manalara gelmektedir. Bir terim olarak iman; "Hz. Muhammed'i Al

lah tarafından getirdiği hususlarda kalp ile tasdik, dil ile ikrar" şeklin

de tfuif edilmiştir. Dil ile ifade önemli görülmekle birlikte imanda kal

bin tasdiki yeterlidir. 

Arneller imanın bir cüzü olmadığından iman artmaz ve azalmaz. 

Arneller sebebiyle imanın nuruartar veya azalır. Ancak sadece tasdik

ten ibaret olan imanın küçük bir tehlike ile kaybolması mümkündür. 

Aynca iman, kişiyi cehennemde ebedi kalmaktan kurtarınakla birlikte, 

orada hiç azap görmemek veya cennet nimetlerinin tarnarnma ulaşmak 

için yeterli gelmez. 

Anahjar Keliıneler: İman, tasdik, amel 

The Problem of Increase or Decrease in Belief and the Relati

onship Between Belief and Action 

Abstract: 

İman (Belief) lexically rneans to assure and to confırm that sornet

lıing is right.lt technically means that it is to confırm in the heart what 

* Dr., İstanbul Merkez Viiizi 
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Hz. Muhammad notified is true and to declare it with the tongue. Alt

hough declaration with the tongue is important, confumation in the he

art is enough to be a believer (murnin). 

As the actions (llınal) are not the part of iman, it neither increases 

nor decreases; but there might be an increase or decrease in its bright

ness owing to the actions. lt sıiould be known that the iman which con

sists of only confırmation without action may easily be lost. Further

more, although that kind of iman saves the believer from everlasting 

life in the hell, it may not be enough not to be punished or to attain all 

kinds of blessings. 

Key Words: Belief, confırmation, action. 

Kelime ve Teriın Olarak İman 

İman; eman, emniyet, korkusuz olma, güven verme, emin kılma gibi marralarda 

kullanılmaktadır. inanan başkası tariıf"ından sözlerinin doğruluğu tasdik edilen, ken

disine inanılan ve güvenilen, kendisinin yalancı kabul edilme korkusundan kurtul

muş ve etrafına da güven veren emin bir kimse konumuna gelmiştir.! 

Kelime itibariyle iman, kalben yapılan bütün tasdikleri ihtiva ettiğinden alim

ler, din! bir terim olarak imanın gerçekleşmesinde arnelin yerini ve önemini ota

ya koymak için konuya değişik açılardan bakarak neticeye varmaya çalışmışlar

dır. 

"İman sadece kalbin tasdikidir" diyenler ile "iman kalbin tasdiki ve dilin ikrarı

dır" diyen alimler arasındaki görüş ayrılığının bir neticesi olarak imanın tarifi deği

şik şekillerde yapılmıştır. Ulema, imamn tarifini yaparken ona şer'! bir m ana da yük

leıniştir. Bu takdirde İslam alimlerine göre iman, şer'! manada inamlınası zaruri olan 

hususları doğru kabul etmek yani tasdik etmektir. Kalbi tasdikedilin ikrarının ilave 

edilip edilmemesine göre iki.farklı tarif ortaya çıkmaktadır. 

Fırfizabadi, Ebü't-T1l.lıir, el-Okyiinusii'l-basft fi tercemeti'l-Kiimiisi'l-mulıft tre. Asım Efendi, İstan
bul, 1305, IV, 548-49; İbn Manzilr, Lisiinıı'l-'Arab, Beyrut, 1994, XIII, 21-24. 
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İmam-ı Azam Ebu Hanife ( v .1 50/7 67), başta olmak üzere bir kısım Hanefi fıkıh

çılara göre iman: "Hz. Muhanımed'in (s.a.s.) Allah Teala tarafından getirdiği kesin 

olarak bilinen hususların tamamını kalp ile tasdik dil ile ikrar etmektir" .2 

·İmam Ebı1 Mansur el-Matürldi (v.333/944) ve Ebu'l Hasan el-Eş'ari (v.324/936) 

ile onları takip eden Ehl-i Sünnet kelamcılar, imanın kalben olması gerektiğinde it

tifak etmişlerdir. Matürldi; imanı sadece dilin ikrarı olarak gören görüşün yanlış ol

duğunu ifade eder.3 Ayetlerdeki "amenı1" (iman ettiler) lafzının "saddekı1" (tasdik 

ettiler) şeklinde anlaşıldığını söyleyen Matündl, aklen dinin, kalpteki itikattan te

şekkül ettiğini, zorlama esnasında kaybolmayacak şeyin kalpteki din olduğunu ve 

buna hiç kimsenin tesir edemeyeceğini söyler.4 

İmam Eş' ari, el-Lümfi' adlı eserinde Arapça'da imanın tasdik manasma geldiği 

konusunda dilcilerin icma ettiklerini belirtirken,5 el-İbfine' isinıli kitabında da ima

nın söz ve amel olduğunu söylemiştir.6 

Matürldi kelamcısı Ebı1 Yusr Muhanımed Pezdevi (482/1089), ''İman tasdiktir. 

Tasdik kalple olduğu gibi Iisanla da olur. Lisanla olanı daha açıktır. Kalp ve Iisan ile 

olması imanın birer rükııüdür. İman ancak bunların her ikisiyle birlikte bulunur" de

mekte, zarureti acziyet halinde ise bunlardan birisini yeterli görmektedir.? 

Ebu'l-Muin en-Nesefi (508/1114) İmam-ı Azam'a göre imanın tasdik manasma 

geldiğini hatıriatmakta ve İmam Matürldi'nin de bu görüşü tercilı ettiğini belirterek, 

Eş'ari' başta olmak üzere kelamcıların bir çoklarının da aynı fıkirde olduğuna dik

kat çekmektedir. İmanı: "Hz. Muhanımed'i ~ah Teala tarafından getirdiği husus

larda tasdik etmek" olarak izah eden Ebu'l-Muin, iman edilmesi gerekli bütün esas

ların bu tasdikle dahil olduğunu belirtmektedir.8 

2 İmam-ı A'zam, el-Fıkhu'l-Ekber, nşr. Mustafa Öz, İstanbul, 1992, s.74; en-Nesefi, Ebu'l-Muin Teb
sıratii'l-edil/efi usfili'd-dm, nşr. Claude Salfune, Dımaşk, 1993, c. I, 25; Bağdacti, Ebu Mansur Ab
dulka!ıir, Usfi/ii' d-Dfn, Beyrut, 1981, s. 249; Taftazfuıi, Şerlıu'l-Akiiid, Dersaadet, 1326, s. 153; Aliy
yü'l-Kliri, Şerlıu'l-Fıkhı'l-Ekber, Beyrut, 1984, s. 124; Şerhu'l-Emiilf, İstanbul, ts., s. 28; Harpilti, 
Abdullatif, Tenkfhu'l-Keliim, Dersaadet, 1330, s. 252-3. 

3 Matüridi, Kitiibii't-Tevlıid, nşr, Fetbullah Huleyf, İskenderiye, ts., s. 373-76; Teviliitu Ehli's-siinne, 
nşr. İbrahlm Avazeyn-es-Seyyid Avezeyn, Kalıire, 1994, I, 44. 

4 Matüridi, et-Tevlıid, s. 377; Teviliit, I, 47. 
5 Eş'ari, el-Liima',Kalıire ts., s.122. 
6 Eş'ari, el-İbiine an usılli'd-diyiine, nşr. Abbas Sabbağ, Beyrut, 1994, s. 39. 
7 Pezdevi, Ebu Yusr Muhammed, Usıllii'd-dfn, Kahire, 1963, s. 149. 
8 Nesefi, Tebsıratii'l-edille fi usfili'd-dfn, I, 25. 
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Ömer en-Nesefi (537/1 142) Metnü'l-Akô.id'de imanı: "Hz. Muhammed'in Allah 

Teaıa tarafından getirdiği hususlan kalp ile tasdik, dil ile ikrardır" şeklinde tarif et

mekte ve Hz. Muhammed'in Cenab-ı Hakk'ın bir peygamberi olarak getirdiği esas

ıann doğruluğunun kalben kabulü ve bunun dil ile ifade edilmesini özellikle belirt

mektedir.9 

Dil ile ikran, bir rükün olarak görmeyen kelamcılar ise imanı: "Allah Teaıa ka

tından getirdiği hususlarda Hz. Muhammed'i (s.a.s.) tasdik etmek yani onun doğru 

olduğunu kabul etmek" lO veya "Peygamber Efendirnizi, Allah katından getirdiği ke

sin olarak bilinen konularda (icmall ise icma.Ien, tafsl11 ise tafsilen) kalp ile tasdik 

etmek" şeklinde tarif etmişlerdir .11 

Bu açıklarnalardan anlaşıldığı şekilde iman, kelime olarak tasdik manasını ifade 

etmekte ve islamı açıdan imanın gerçekleşmesi için, Allah tarafından getirdiği kesin 

olarak bilinen hususlarda Hz. Muhammed'i doğrulamak, onun doğruluğunu kalben 

kabul etmek gerekli bulunmaktadır. Bazıilimler kalpteki tasdilin dil ile ifadesini de 

zorunlu kabul etmekle birlikte bunu, kalp ile tasdik kadar önemli bir esas olarak gör

memişlerdir. 

1) İmanda Artma ve Eksilme 

İmanın artması ve eksilmesi meselesi üzerinde duran a.Iirnler konuya daha çok 

iman-arnel ilişkisi açısından yaklaşmışlardır. Kelarncılar arasında imanda ziyadelik 

ve noksanlığı kabul eden a.Iirnler olduğu gibi, imanda bir değişikliğin olmayacağını 

belirtenler de bulunmuştur. İslam a.Iirnlerinden bir kısmı ise bu konudaki ilıtilafın 

lafzl olduğunu belirtip iki görüşün hakikatte farklılık arz etmediğini söyleİnişlerdir. 

İmanın artması ve eksilmesi meselesinin ilk bakışta imanın· tarifiyle yakından 

alakah olduğu görülür. İmanı, "kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve erkanı ile arnel etmek" 

şeklinde aniayanlara göre arnel, imanın bir cüzü haline geldiğinden arneller arttıkça 

imanın artması gerekmektedir. İmanı, "kalbin tasdiki" olarak tarif edenlere göre ise, 

9 Taftaziini, Şerlıu'l-Akiiid, s. 153. 
10 Bağdiidi, a.g.e., s. 249; en-Nesefi, a.g.e, II, 813; Gazziili, Faysalii't-Tefrika, Beyrut, 1994, s. 78; Taf

taziini, Şerlıu'l-Makiisıd, V, 177; Aliyyü'l-Kiiri, Şerlıu'l-Fıklıı'l-Ekber, s. 125; Şerlıu'l-Emiilf, s .28; 
Harpilti, a.g.e., s. 252-3. 

ll Cürciini, Şerlıu'/-Meviikıf, İstanbul, ts., II, 454; Aliyyü'l-Kiiri, Şerlıu'l-Fıklıı'l-Ekber, s. 125; Tafta
ziini, Şerlıu'l-Akiiid, s. 153, Şerlıu'l-Makiisıd, V, 177 . 
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tasdik ya var veya yoktur. İkisinin arasında bir yer düşünülemeyeceği için imanda 

artma ve eksilmenin olmaması gerekir. 

Arnelin imanın bir cüzü olmadığını ve imanın tasdik manasma geldiğini söyle

yip; imanın artmasını ve eksilmesini mümkün görmeyen aliınlerin başında İmaın-ı 

Azam gelmekte ve onu Mal:üri'di keliimcılar ile Cüveym ve Taftazanl gibi Eş'arl 

iiliınleri de takip etmektedir.12 

İmaın-ı Azam, el-Fzkhu '!-Ekber adlı eserinde şöyle der: "Yer ve gök ehlinin ima

nı, mü'menü bih (iman edilen şeyler) yönünden artmaz ve eksilmez. Ancak yakın ve 

tasdik yönünden artar ve eksilir. Mürninler iman ve tevlıit açısından müsavi, arnel

leri itibariyle bir birlerinden faziletlidirler"l3 

Ebu Hanife, el-Vaszyye isinıli eserinde ise konuyla alakah olarak: "İman artmaz 

ve eksilmez. Zira noksanlaşması ancak küfrün artmasıyla olacağından ziyadeleşme

si de küfrün noksanlaşmasıyla olur. Böyle bir şey ise düşünülemez. Bir kimsenin ay

nı anda mürnin ve kafır halinde bulunması nasıl caiz olur? Mürnin gerçekten iman 

eden, kafır de gerçekten küfreden kimsedir. İmanda şüphe olmaz"14 diyerek konuya 

açıklık getirir. 

İmaın-ı Azam'ın bu ifadelerinden, iman tasdik manasma geldiğinden dolayı art

ma ve eksilmenin olmayacağını, bir anda kişinin hem mürnin hem de kil.fır olması

na imkan bulunmadığını, mürninler arasındaki farklılığın arnellerden kaynaklandığı

nı anlıyoruz. 

Aliyyü'l-Kan, İmaın-ı Azam'ın bu görüşlerini açıklarken; tasdik hakiki manada 

gerçekleşmemiş ise bunun zan olacağını, zan ve şüphenin ise itikat makarnında ge

çerli olmadığını söyleyip "Muhakkak zan haktan (ilimde) hiçbir şeyin yerini tut

maz"15 ayetini buna delil getirir.I6 

Ebu'l-Muln en-Nesefi de imanın tasdik manasma gelmesinden dolayı noksanlaş-

12 İmam-ı A'zam, el-Vasıyye, s. 87; Pezdevi, a.g.e., s. 153; Nesefi. Tebsıra, Il, 809; Cüveyni, el-İrşiid 
ila kaviitı'ı'l-edillefi ıısılli'l-itikfid, nşr. Esad Temirni, Beyrut, 1992, s. 335-6; Taftazani Şerlııı'l-Ma
kiisıd, V, 214. 

13 İmam-ı A'zam, a.g.e., s. 74-5. 
14 İmam-ı A'zam, a.g.e., s. 87. 
15 Yunus, 10/36. 
16 Şerlııı'l-Fıklıı'l-Ekber, s. 126. 
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manın, imanın olmaması manasma geleceğini, iman gerçekleştikten sonra ise onda 

bir ziyadenin olamayacağını, ancak ona ilave yapılabileceğim söyler. Nesefi, iman 

teşekkül ettikten sonra yapılan ibadetlerin onu ziyadeleştirmediğini, günalıların da 

imanı noksanlaştırmadığını ve önceden olduğu gibi tasdikin aynen kaldığını söyle

mektedir .17 

Nesefi'nin de belirttiği gibi imanın arttığı dikkate alınırsa bir kimsenin imanırun 

hiç bir zaman tamamlanmaması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Yani iman de

vamlı bir şekilde artarsa, tam olarak gerçekleşmesi bir insan için ölünceye kadar 

mümkün olamayacağı gibi, bu artmanın bir sınırını belirlemek veya bu sınıra her 

inananın ulaşmasını düşünmek çok güçtür. Bu itibarla imanın tasdik yönünden art

ması söz konusu olmayıp, imanın kuvvet ve kemal itibariyle farklılığından bahsedi

lebilir. Bir müminin yaptığı salilı arnellerle kalbindeki nurun artması veya işlediği 

günalılardan dolayı bu nurun azalması mümkün olur, ancak tasdik itibarıyla iman 

artmaz veya eksilmez. 

İmanın artıp eksildiğini söyleyen ftlirnler ise görüşlerine bazı naslan delil getir

mişlerdir. 

"Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, ken

dilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanım arttınr"18 ayetinde mü

minlerin imanırun arttığı beyan edilmiştir. 

Bir başka ayette de: "Her hangi bir süre indirildiği zaman onlardan bir kısrm der 

ki: Bu sizin hanginizin imanını arttırdı". İman edenlere gelince onların imanlarını 

arttırdı ... "19 buyrulmaktadır. 

Bazı hadisler de imanın artmasından ve insanların imanları itibariyle birbirinden 

üstün ve faziletli olduklarından bahsedilmiştir.20 

Konu ile alakalı nasların hepsi bir bütünlük içerisinde değerlendirilmeden, yal

mzca bu naslara bakıldığında ilk anda imanın arttığı anlaşılabilir. Ancak yukarda 

verdiğimiz ayetlerde söz konusu insanlardan ziyade (belirtilen arneller yapılmadan) 

17 Nesefi, a.g.e., II, 809. 

18 e1-Enfal, 8/2. 

19 et-Tevbe, 9/124. 

20 Buhfui, "iman"33; İbn Mace, "Mukaddime" 9; Tirmizi, "iman"6; Ebu Daviid, "Sünnet"15. 
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den önce de "iman edenler" diye bahsedilmektedir. Bu itibarla imanın gerçekleşme

sinden sonra ziyadeliğinden bahsedilmesi, var olan imarun güçlenmesi, deliller ile 

inandığı hüküınlerin kesinliğinin artması şeklinde anlaşılabilir. 

Ebu Hami d el-Gazz1l.li ( v. 505/1 ll 1) bu konudaki ihtilafın "iman" kelimesinin 

müşterek (bir çok manaya gelen) bir lafız olmasından kaynaklandığını söyleyerek; 

imanın sadece taklitle oluşan tasdik manası göz önüne alındığında, tasdik oluşma

sından sonra o kimseye mürnin hükmünün verileceğini belirtir. 

Gazzili Arapların büyük çoğunluğunun, Allah'ın birliğine dair delillereve mu

cizelere bakmadan, Rasülüllah'ın (s.a.s.) kendilerine yaptığı iyi muameleden dolayı 

onu tasdik ettiklerini söyleyip, Hz. Peygal:nber'in onlara mürnin muamelesi yapma

sına dikkat çeker. Gazz1l.li, yakini bir tasdik olarak imanın gerçekleşmesinden sonra 

kendisinde artma ve eksilmenin olamayacağını, ancak tam manasıyla yakin gerçek

leşmemiş ise kişinin deliliere bakarak inandığı konuların daha açıklık kazanacağına 

vetatınin duygusunun daha da artacağına dikkat çeker. Gazzali, tasdikin arnelle be

raber olması durumunda ise amellerin artmasının tasdikin de artmasını gerektirece

ği konusunun ihtilaflı olduğuna dikkat çekip, bu meselenin tartışmasına girmez.21 

Sadeddin Taftazfuıl (v. 793/1390), İmfunü '1-Haremeyn el-Cüveyni (v. 478/1085) 

ve Fahreddin er-Razi (v. 606/1210) gibi Eş'arl kelamcıların, imarun tasdik manası

m dikkate alarak imanda artmamn ve noksanlığın mümküp. olmayacağı, ancak ke

malinde bir farklılığın gerçekleşebileceği kapaatine vardıklarını zikreder. Taftazaru 

bu konudaki nasları tevil ederek, ziyadelikten muradın; devam ve sebattaki ziyade

lik veya topluca iman edilen esasların detaylı bir şekilde inaralması ya da imanın 

meyvesi olan ibadetlerle imanın nurunun artması olabileceğini ifade· eder.22 

Bu açıklamalardan anlaşıldığına göre iliınlerin bazısı daha çok nasların zahirine 

bakarak imanın artıp ve eksilebileceğini söylemekle birlikte, ulemiinın çoğunluğu 

imarun kelime manası olan tasdiki esas almakta ve bu durumda bir ziyadelik ve nok

sanlığın söz konusu olamayacağını belirmektedir. 

. Netice olarak, iman tasdik manasma geldiğinden ve tasdikin dışında zan ve şüp-

21 Gazzaii, el-İktisildfi'l-İ'tikild, K§hire, ts., s. 189-91. 
22. Taftazil.ni, Şerlııı'l-Makilsıd, V, 211-4 . 
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he ile iman olamayacağından, iman da aslında bir noksanlık veya fazlalık söz konu

su değildir. İman tasdikten ibaret olup bunun azı veya çoğu olmaz. Tasdik gerçek

leşmiş ise iman vardır, değilse iman yoktur. 

Tasdiki yapan kimse mürnin olup kendisine müslümana ait hükümler uygulanır. 

Ancak icmaJ.en tasdik edilen esaslara daha sonra geniş olarak inanılır veya başta tak

lit yoluyla veya bir başka şekilde oluşan iman zamanla deliller ve ibadetlerle kuv

vetlenir. İman gerçekleştikten sonra yapılan ibadetler ise imanın nurunun ve gücü

nün artmasına sebep teşkil edeceği gibi, delile dayanmayan ve ibadetle beslenmeyen 

sadece bir tasdikten ibaret olan imanın ise, küçük bir tehlike ile kaybolması müm

kündür. 

ll) İınan-Amel İlişitisi 

Arneli imanın bir parçası olarak gören selef aJ.imleri de arneldeki bir noksanlık 

veya günahından dolayı bir mümini küfre nispet etmemişlerdir. Ehl-i Sünnet dışın

daki Hiiricller ise arnellerinde kusuru olanları tek:fır etmiştir. Mı1tezile ise büyük gü

nah sahiplerinin imandan çıktıklarını belirtmiş, ancak onları küfre nispet etmeyerek 

iman ile küfrün arasında (el-menzile beyne'l-nıenzileteyn) bırakmıştır. 

Arnelleri imanın bir parçası görenlerin şu ayetleri delil kabul ettikleri görülmüştür: 

"Müminler ancak, Allah ve Rası1lüne iman eden, ondan sonra asla şüpheye düş

meyen; Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşanlardır. İşte onlar sadıklar 

(doğrular) dır"23. Bu ayette Allah ve Rası1lüne imandan sonra, şüphe etmemek ve 

Allah yolunda cihat etmek beraber zikredilerek, bunları işleyenler, sadık kimseler 

yani imanlarında doğru olanlar şeklinde açıklanmıştır. 

" ... yoluna gücü yetenlerin beytullahı haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerindeki bir 

hakkıdır. Kim küfrederse Allah bütün aJ.eınlerden müstağnidir."24 ayetinde imkanı 

olanların Kabe'yi ziyaret etmeleri Cenab-ı Hak tarafından farz kılınırken, bu emri 

yerine getİrmeyenler, küfürle nitelenmiştir. 

"Hayır! Rabbine yemin olsun ki, aralarında çıkan ihtilaflardaseni hakem kılıp, 

sonra da verdiğin hükmü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam manasıyla kabul-

23 el-Hucurat, 49/15. 

24 Aı-i İmriin, 3/97. 
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lenmedikçe onlar iman etmiş olamazlar."25 ayetinde iman, söz ve tasdikten öte Ra

sillülliih'ın (s.a.s.) verdiği hükmü severek kabullenme şartına bağlanmış ve müslü

manların aralarında çıkan anlaşmazlıklarda Hz. Peygamberin hakemliğini ve onun 

verdiği hükmü severek kabul etmeyenlerin iman etmiş olmayacakları açıklanmıştır. 

"Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, ebeciiyen kalacağı cehennemdir"26 

ayetinde, bile bile bir mümini öldürmenin cezası ebedl cehennem olarak ifade edil

miştir. Böyle bir cezanın da sadece kafırler için verileceği dikkate alındığında bir 

müslümanı kasten öldürmenin küfür sayılacağı ifade edilmiştir. 

Bunlara ilave olarak, Allah'ın indirdiği hükünıler ile amel etmeyenlerin, kafır, 

fasık ve zalim olduklarını açıklayan ayetlere27 bakılarak anıelinden dolayı kişinin 

imandan çıktığı söylenmiştir. 

Arneli imanın bir parçası olarak kabul edenler, ayetlere ilaveten hadislerden de 

delil getirmişlerdir. Bu kısım iilinıler," Zina eden mürnin olarak zina etmez. Hırsız

lık yapan mürnin olarak yapmaz. İçki içen mürnin olarak içmez"28 hadisine dayana

rak büyük günalılardan birini işieyenin imanını kaybedeceğini söylemişlerdir. Bun

lar namazı terk eden veya müslümanları öldürenleri küfre nispet eden hadisleri29 de 

delil olarak gösterip, arnelin imanın bir parçası olduğunu ifade etmişlerdir. 

İmam Şiifı1, Miilik, Ahmed b. Hanbel gibi selef iilinıleri de, anıeli imandan bir 

parça kabul etmektedirler.30 Ebu Tiilib el-Mekld de im.an ile anıeli ceset ile kalbe 

benzeterek, ceset olmadan kalbin, kalp olmad.an cesedin bir işe yaramayacağını söy

le~ştir.31 

Arnelin imandan cüz olduğunu söyleyenierin delilleri daha da çoğaltılabilir. An

cak imanın tarifınde açıkladığımız şekilde, iman-amel ilişkisini konu alan ayet ve 

hadisleri; gerek kelime itibariyle gerekse sistematik olarak incelediğimizde anıelin 

imandan ayn olduğu anlaşılmaktadır. 

25' en-Nisa, 4/65. 
26 en-Nisa, 4/93. 
27 e1-Maide, 5/44,45,47. 
28 Buhfu:i, "Eşribe", 1; Müslim, "iman", 24; Tirmizi, "iman", ll; İbn Mace, "Fiten" 3. 
29 Buhfu:i, "iman", 36; Müs1im, "iman", 28; Tirmizi, "iman",9; İbn Mace, "Fiten"23. 

30 en-Nesefi, Tebsıra, II, 798; Taftazaru, Şerlıu'l-Akaid, s. 180. 
31 e1-Mekkl, Ebu Talib, Kıltii'l-Kulılb, Beyrut, 1997, II, 225. 
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Ehl-i Sünnet uleması arnelleri kamil bir imanınalameti olarak görmüşlerdir. Söz 

konusu alimler, ayetlerde belirtilen "bilerek bir müslümanı öldüren" veya" Allah'ın 

indirdiği ile hükmetmeyen" kimselerin küfre nispet edilmesini tevil ederek; bu ne

vi günahların "haramların helal kabul edilerek" işlenmesi durumunda, tekfırin söz 

konusu olacağım söylemişlerdir. Kelam li,teratüründe "istihlal" CAllah'ın haram kıl

dığı bir şeyin helal olduğuna inanma), terimi ile ifade edilen bu durumda, yapılan 

işin amel boyutundan daha çok inanç tarafı ön plana çıkmakta ve kalpteki tasdike zıt, 

onu ortadan kaldıran bir inanç değişikliği görülerek küfür sayılmaktadır.32 

Kur'an-ı Kerim'e baktığırmzda bir çok ayette iman ve günahın beraber zikredil

diğini görürüz. Şayet günah olan arneller kişiyi imandan çıkarsaydı, onlara mürnin 

olarak hitap edilmemesi gerekirdi. Bu ayetlerden bazıları şunlardır: 

"İman edip de imanlarına herhangi bir zulüm karıştırmayanlar var ya, işte güven 

onlarındır ve onlar hidayete erenlerdir."33 

"İman edip de hicret etmeyeniere gelince, ... "34 

Bu ayetlerde, önce "iman edenler" diye hitap edilip daha sonra arneller sıralan

maktadır. "Eğer mürninlerden iki taife birbirleriyle savaşırsa ... "35 ayetinde de birbir

lerini öldürmek gibi büyük bir günahın işlendiği savaşta bulunanlar "müminler" di

ye ifade edilmektedir. 

"Ey iman edenler, size oruç farz kılındı..."36 ayetinde olduğu gibi bir çok ayet

te37 önce iman zikredilmekte, daha sonra emir ve yasaklar belirtilınektedir. Yani 

farzlar veya haramlardan önce insanlar "iman" ile vasıflanınaktadır. 

Şahitlikle alakalı ayetlerde Hz. Allah'ın "iki adil müslüman" şeklinde mürninle

ri adalet ile kayıtlamasını İmam Matünd1, adil olmadan müslümari olunabileceğine 

delil getirmiş ve arnellerinden dolayı adaletini kaybedenin imanını kaybetmediğine 

32 Miitiirld!, Kitabii't-Tevlıid, s. 348; ei-Mekld, a.g.e., ll, 209; Cürciin!, Şer/ııı'l-Mevakfj, IT, 458, Taf
taziinl, Şer/ııı'l-Maktisfd, V, 203; Şer/ııı'l-Akaid, s. 142-4; Aliyyü'lcKiiıi, Şer/ııı'l-Fıklıı'l-Ekber, s. 
226. 

33 el- En'iim, 6/82. 
34 ei-Enfiil, 8/72. 

35 ei-Hucuriit, 49/9. 
36 ei-Bakara, 2/183. 
37 ei-Bakara, 2/277; AI-i İmriin, 3/57; en-Nisii, 4/57, 173; el-Miiide, 5/9 . 
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işaret ederek, müminin adaletli ve adil olmayan şeklinde iki kısma aynlabileceğini, 

değilse Hz. Allah'ın "müminlerden iki kimse" demesinin yeterli olacağını ifade et

miştir.38 

Aynca, "iman edenler ve salih amel işleyenler. .. "39 şeklindeki ayetlerde; "Kim 

Allah'a iman eder ve salih amel işlerse ... "40, "Kim müslüman olduğu halde arnel-i 

saıilı yaparsa ... "41 gibi ayetlerde önce iman belirtilmiş, daha sonra arneller imanın 

üzerine atfedilmiştir. Halbuki dil kaidelerine göre farklı şey ler birbiri üzerine atıf ya

pılır. Bundan dolayı İmam Matündi, ayetlerde önce "iman edenler" denip, daha son

ra bir kısım arnellerle devam etmesine dayanarak amel olmadan imanın sabit kılın

dığını ve arnelleri iman olarak kabul eden görüşün yanlışlığını beJirtir.42 

"İman sahiplerinin, zina etseler ve hırsızlık .yapsalar da sonunda cennete gide

ceklerini" belirten hadisler de amelin, imandan bir cüz olmadığını göstermektedir. 

Zira cennete sadece mürninler gidecektir. Arneller imanın bir parçasıy11llş gibi gözü

ken hadisler, iman ile arnelierin ayn olduğunu daha açık ifade eden hadisiere bakı

larak, arnellere teşvik veya günalılardan kaçındırmak gibi bir takım manalarla tevil 

edilmiş43 ve kötü fıiller karnil bir müslümana yakıştınlmarnıştır. 

İmam-ı Azam: 

"Amel imandan, iman da arnelden farklı şeylerdir. Bir mürninden çoğu zaman 

arnelin kalkınası bunun delilidir. Halbuki o kimseden "iman kalktı" diye söylene

mez. Zira hayızlı bir kadından Hz. Allah namazı kaldırmıştır. Bu kadından imanın 

da kalktığını düşünmek veya imanın terk edilmesinin ernredildiğini söylemek caiz 

olmaz. Çünkü ona Hz. Allah: "Orucu bırak, sonra kaza et" demiştir. Buna imanı bı

rak sonra kaza et denmez. Aynı şekilde fakire zekat farz değil denilebilir. Fakat iman 

farz değildir denilemez"44 İmam-ı Azam 'ın bu izalılarında görüldüğü gibi bir müs-

38 Maturl di, Kitiibii't-Tevlıid, s. 354-5. 
39 el-Bakara, 2/277; AI-i İmriin, 3/57; en-Nisii, 4/57 ,173; el-Miiide, 5/9; Hild, 11123; er-Riid, 13/29. 
40 et-Teğiibiln, 64/9. 

41 Tiibii, 20116. 
42 Miitüridi, Te'vfliit, I, 74. 
43 Cürciini, Şerh u '1-Meviikıf, II, 456-9; Tafiaziini, Şerhu'l-Makiisfd, V, 199; Şiiriini, Abdulvahhab b. Ah

med, el-Yeviikfd ve'l-Ceviihir, Kiibire, 1959, II,1 13, 114, 123; Aliyyü'l-Kiiri, Şerhu'l-Emiilf, s. 44. 
44 İmam-ı Azam, el-Vasıyye, s. 87. 
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lümandan bazı arnelleri yerine getirmek mecburiyeti sakıt olabilmekte veya bazı 

farzlardan mükellefiyeti kalkabilmektedir. Halbuki herkes her zaman imanla mükel

lef olup imanın düşmesi söz konusu değildir. 

Cüveyıll, fasık bir müslümanın, mürnin olarak vasıflandınlmasına dikkat çeke

rek, "mümin" kelimesinin tasdik eden manasma geldiğini hatırlatmaktadır. Cüvey

ni, müminlere hitap eden şer'! hükümlerin fasıklar ve müttekiler diye bir ayrım yap

madan beraberce getirilmesini dikkate alarak, fasıka yani günahkar kimseye de mü

mine uygulanan hükümlerin uygulandığım, mesela ganimetten hisse verildiğini, ce

naze namazının kılınıp müslüman mezarlığına defnedildiğini söyleyerek, kalpte tas

dik bulunduğu için günahkar kimsenin mürnin kabul edildiğini belirtif.45 

Görülüyor ki, Ehl-i Sünnet uleması bu konudaki nasları bir bütünlük içerisinde 

inceleyerek, arnelin imandan ayn olduğunu ve imandan sonra arnelin farz kılındığı

m söylemektedir. Aynca Sünıll kelamcıların bir çoğu imanın tasdik manasma geldi

ğini ve yapılmayan bir farz veya bir günah sebebiyle kısaca kişinin arnelindeki bir 

noksanlıktan dolayı (kalpteki tasdiki ortadan kaldırmadığı müddetçe) imanın kay

bolınayacağım ifade etmişledir. Ehl-i Sünnet aiinıler bu izalılarıyla ayın zamanda 

arneldeki bir kusurundan dolayı mümini imandan çıkaran Mutezile'nin ve arnelin

den dolayı mümini küfre nispet eden Hancilerin görüşlerinin yanlış ve geçersiz ol

duğunu söylemişlerdir. 

Selef ulemasının bl.r kısmının imam tarif ederken ikrar ve tasdikle beraber arne

li de zikretmeleri; kanaatimizce ilk müslümanların inandıklarının gereğini yerine ge

tirme konusunda gösterdikleri başarının devamını sağlamaya yönelik olabilirler. Söz 

konusu alimler, amel imandan ayrıldığı takdirde arnelin öneminin azalmasından en

dişe etmiş olabilirler. Bu düşünce ve kaygılardan uzak bir şekilde bu konudaki nas

lar dikkate alındığında arnelin imandan ayn olduğu görülür. Nitekim söz konusu se

lef aiinıleri de arnelindeki bir noksanlığından dolayı bir müslümanın kiifır olacağını 

söylememişler; ancak karnil bir mürninin taatları yerine getireceğini ifade ederek, 

imanın meyvesi olan arnelierin önemi ve fazileti üzerinde durmuşlardır. Zaten arnel

leri imandan kabul etmeyen kelamcıların da arnelleri önemsiz kılınak gibi bir mak

satlarının olduğu söylenemez. 

45 Cüveyni, el-İrşiid, s. 334. 
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lll) İman Açısından Arnelin Önemi 

Anıelin imanın hakikatine dahil olmadığını ve imanın tasdik manasma gelmesi 

sebebiyle arnelinden dolayı bir insanın imanını kaybetmeyeceğini yukarda söylemiş

tik. Ehl-i Sünnet uleması "Kim zerre kadar hayır işlerse bunun karşılığını görecek, 

kim de zerre miktarı şer (kötülük-günah) yapar ise onun karşılığını görecektir."46 

ayetini delil getirerek en hayırlı bir iş olan imanın mükafatını görmek üzere mürni

nin sonunda cennete gideceğini belirttir. Bu itibarla bir müminin günahlarının karşı

lığı, azaba müstahak olınası veya arnellerinin sevabı ruspetinde cennet nimetlerirıden 

faydalanması naslarda ifadesini bulan önemli bir esastır. 

Ehl-i Sünnet ulemasına göre bir müslüman işlediği günahlarını affettirecek bir 

tevbe yapmadan ölür, bir şefaate de nail olamaz ve Allah Teaiii'nın rahmetine de ula

şamaz ise kötü arnelleri yani günahları derecesinde cehennemde cezasını çekip ima

nın mükafatını alınak için cennete gidecektir.47 Sünni iilimler,"Kafırler keşke biz de 

dünyada iken müslüman olsaydık diye arzu ederler"48 ayetinin iman sahiplerinin ce

hennemden çıktığını gören inkarcıların halini ifade ettiğini belirtmektedirler .49 

Amelsiz bir imanın kişiyi ölümünden sonra hemen cennete götürmede yeterli ol

madığı ayetlerde beyan edilerek, imandan sonra bir takını arnelierin yerine getiril

mesi Cenab-ı Hak tarafından istenmiştir. 

Hz. Allah kendisine şirk koşanların ve haram kıldığı günahları işleyenierin azap

larını kıyamet gününde kat kat arttıracağını belirttikten50 sonra "Ancak tövbe ve 

iman edip salilı amel işleyenler müstesna"51 buyurarak cehennem azabından kurtul

mak için imanı yeterli bulınayıp tövbe ile beraber salih amel işlenınesini istemiştir. 

Bir başka ayette "Sizi huzuromuza yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız 

46 el-Zilz1il, 99/7, 8. 
47 İmam-ı Az~, el-Fıklıu'l-Ekber, s. 73; el-Mekk,l, Kıltıı'l-Kulılb, II, 210; en-Nesefi, Tebsıra, II, 766; 

Şarfuıl, el-Yevakfd, II, 115; Taftazilııl, Şerlıu'l-Makasfd, V, 179; Aliyyü'l-Kfui, Şerlıu'l·Fıklıı'l-Ek
ber, s. 226; Emalf, s. 44; Serhindi, İmam-ı Rabbfuıl, Alımed Faruk, Mektııbat, İstanbul, ts., I, 274. 

48 el-Hıcr, 15/2. 
49 er-Raz.f, Fahreddin, Mefatilıu'l-gayb, XX, 154; Kurtubi, Ebu Abdullah Muhanımed b. Ahmed, el-Ca

mi' li-alıkilmi'l-Kur.'an, Kahire_l959, X, 2; Ebüssufid, Efendi, İrşadii'l-akli's-selfm ila mezaya'l-Ki
tabi'l-Kerfm, Kahire, 1980, III, 212. 

50 el-Furkiln, 25/68, 69. 
51 el-Furkan, 25/70. 
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değildir. Ancak iman edip salih amel işleyeniere gelince, işte onların amellerine·kar

şı kendilerine kat kat mükafat vardır. Onlar cennetin köşklerinde emniyet içindedir

ler"52 buyrularak Allah' a yaklaşmak ve cennetin köşklerine nail olmak için imandan 

sonra arnel-i salih işlenqıesi istenmiştir. 

"Ben de müslümanlardan biriyim dediği halde arnel-i salih işleyip insanlan Al

lah'a çağıran kimseden daha güzel sözlü~ olabilir?"53 ayetiyle de İslam nimeti

nin yanında güzel amel işleyerek insanlan Allah'a çağıranlar övülmüştür. 

Ahirette korkusüz ve üzüntüsüz bir hayata ulaşmak için Hak Teiila şöyle buyur

maktadır: 

"Her kim Allah'a ve Alıiret gününe inanıp, salih amel işlerse onlara korku yok

tur. Onlar malızun da olmazlar ."54 

" İman edip salih amel işeyenlere, altlarından ırmaklar akan cennetierin kendile

rine ait olduğunu müjdele.!"55 

Bu ayetlerde, korkusuz ve üzüntüsüz bir hayat, cennet nimetlerinden ebedi ola

rak istifade imkanının, iman ile beraber siilih amel işleyeniere verileceği bildirilmiş

tir. Ayetlerde vaat edilen cennet ve nimetler; iman ile iktifa etmeyip, imandan son

ra Allah'ın nzasıru kazanacak şekilde hareket edenler içindir. Nitekim İmam Matü

ridi, iman edip siilih amel işleyeniere müjdelerren nimetleri belirten iiyetin, arnelin 

imandan ayn olduğuna delalet ettiğini ancak arnel-i salih işlemeyenierin bu müjde

ye nail olamayacaklarına da delil olduğunu belirtmiştir.56 

İyi arnellecin mükafatlandınlacağıru belirten ayetlere ilave olarak, kötü işleri ya

panların da cezaya uğrayacaklarını beyan eden ayetlerin bazısı da şöyledir: 

"Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve hayatlannda kendilerini, inanıp, iyi 

amel işleyen kimselerle bir mi tutacağınıızı sandılar.? Ne kötü hüküm veriyor

lar.!"57 

52 
53 
54 
55 
56 
57 

Sebe', 34/37 
Fussilet, 41133. 
el-Miiide, 5/69. 
el-Bakara, 2/25. 
Matüridi, Te'vflat, I, 74. 
el-Ciisiye, 45/21. 
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"İnsanlann kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu ki, Al

lah dünyada yaptıklarının bir kısmını (cezasını) onlara tattırsın. Umulur ki (Allah'ın 
yoluna) dönerler."58 

"Başınıza gelen herhangi bir müsibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzünden

dir. (Bununla beraber) Allah çoğunu affeder."59 

Bu ayetlerden insaniann arnellerinden dolayı birbirlerinden farklı olduklan ve 

yine arnelleri sebebiyle birtakım musibet ve sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklan açık

lanmaktadır. 

"Ey iman edenler! Kendinizi ve 1l.ilenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten ko

ruyun"60 ayetinde de Hz. Allah, iman sahiplerine kendisini ve ailesini cehennem ;ıte
şinden korumalarını eınretıniştir. Sadece iman kişiyi cehennemden korusa idi, iman 

edenlere böyle bir hitap manasız olurdu. 

Bir hadiste: "Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girerler. Sonra Hz. 

Allah: "Kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanı cehennemden çıkarın" buyurur. 

Daha sonra onlar cehennemden çıkarlar"61 buyrulmuştıır. 

Bu hadis-i şeriften, iman salıiplerinden bir kısmının cehenneme gideceklerini an

cak cehennemde ebedl kalmayacaklan anlaşılmaktadır.62 

Rası1lüllah'ın (s.a.s.) hayatı incelendiğinde, onun söylediklerine ve inandıklarına 

uygun bir yaşayışının olduğu görülür. Onun hayatı, carılı bir Kur'an-ı Kerim gibi şe

killenerek, İslam'ın esaslarının sadece bir inanç sisteıni veya sözlerden ibaret olma

yıp, bir hayat tarzı olduğunun en güzel örneğidir. Falır-i Kainat'ın, Allah Teilla tara

fından "en güzel örnek" gösterilmesi bunun 'delilidir.63 

Aslıab-ı Kirarn da inandıklan değerlere bağlı kalmanın yanında, öğrendiklerini 

hemen hayata geçirerek, inandıklannı ve söylediklerini yaşamak konusunda son de-

58 er-Rfim, 30/41 
59 eş-Şfira, 42/30. 
60 et-Tahrim, 66/6. 
61 Buhilri, "İman", 15; Müslim, "İman"81. 
62 er-Razi, Mefiitihu'/-gayb, XX, 154; Kurtubi, el-Cami' li-ahkfimi'l-Kur'fin, X, 2; Ebüssufid, İrşfidii'l

akli's-selfın, I II, 212; Ayni, Bedrüddin Ebfi Muhammed, Umdetii'l-kfirf şer/w Salıflıi'l-Bulıfirf, Ka
bire, 1972, I, 192. 

63 e1-Ahzap, 33/21. 
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rece dikkatli davranmışlar, bildikleriyle amel etmedikleri takdirde uhrevi mesfiliyet

ten korkmuşlardır.64 · 

Bir çok ayette müslümanlardan bildikleriyle yaptıklarırun aynı olması istenmiş, 

öğrendikleriyle amel etmeyenlerin yanlışlığına dikkat çekilmiştir.65 

Elıl-i sünnetin, tasdik kalpte devam ettiği müddetçe imanın devam edeceğini be

lirtip; farzları terk eden veya günah işleyen müslümanın küfre ruspetini doğru bul

maması, yani "imanı kalbin tasdikinden ibaret sayması"; müslümanların yeterince 

ibadetlere önem vermeyeceği veya daha çok günah işlemeye sebep olacağı endişe

sini gündeme getirmiştir. 

Elıl-i sünnet uleması; imanın teşekkülü konusuna sistematik bir şekilde yaklaşıp, 

sade ve net olarak imanın malıiyerini ortaya koymuşlardır. Sünni ilimler, bu husus

ta vardıkları neticenin ilerde nasıl sonuçlar dağuracağından çok, konunun naslar çer

çevesinde doğru olarak aniaşılmasına ve izahına çalışmışlardır. Bir kimsenin iman 

veya küfre nispetinin ehemmiyet ve hassasiyetini dikkate alarak, adeta kılı kırk ya

rarcasına düşünerek ve araştırarak iman konusunu açıklığa kavuşturmuşlardır. 

Elıli-sünnetin bu tavrının meselenin doğru olarak ortaya konmasından başka, gü

nalılarından dolayı ümitsizliğe kapılıp kendilerini daha çok kötülüğe sevk edecek in

sanları engellernede de büyük tesirinin görüldüğü söylenebilir. 

Sünni kelamcıların iman konusuna bu şekilde yaklaşmaları, tarili boyunca müs

lümanların birlik ve beraberlik içinde, huzurlu bir şekilde yaşarnalarına büyük katkı 

sağlamıştır. Bidat fırkalarının bir kısmının yaptığı gibi, arnellerindeki eksiklikleri 

veya yanlışlıkları sebebiyle müslümanları küfre nispet etmek veya "imansız" diye 

hüküm vermek; dinen yanlış olmanın yanında, İslam toplumunun huzurunu bozar ve 

kargaşayasebep olur. Bu hususa tarilite Hancllerin, insanların küçük bir hatasından 

dolayı İslam' dan çıktıklarına hükmedip, masum insanları öldürmeleri neticesinde İs

lam coğrafyasında estirdiideri terör havası önemli bir örnektir. 

Ehl-i Sünnet nleması imanla amel arasında bir ayrım yaparken, hiçbir zaman 

arnelleri önemsiz veya ikinci planda kalan hususlar olarak görmemişlerdir. Hatta bir-

64 Halibü'l-Bağdadl, Tehzibii-İktiztii'l-ilmi'l-amel, Beyrut, 1993, s. 15 vd ,; Kandehlevl, Hayatii's-Sa
lıtibe, tre. Sıtkı Gülle, İstanbul, 1991, I, 440. 

65 el-Bakara, 2/44, Hfid, 11133, es-Saff, 61/23. 
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takım amellerin; istihHU, istihza ve istihfaf gibi sebeplerle kişiyi küfre götüreceğin

den hareketle bu konuda çok dikkatli hareket etmişlerdir.66 

Bir müslümarun inancıyla· arnelinin uyum içerisinde olması, kuvvetli bir imana 

sahip olduğunun alametidir. İman esasları, bir ağacın aslım ve gövdesini oluşturur

ken, arneller o ağacın yapraklarını ve meyvesini teşkil etmektedir. Meyve ve yaprak

ların oluşması için gövdeye ihtiyaç bulunduğu gibi, yaprakları ve meyvesi olmayan 

bir ağacın kayda değer bir faydası söz konusu değildir. Aynca yaprakları olmayan. 

bir ağacın hayatım devam ettirmesi çok zor olduğu gibi, kurumaya başlayan bir ağa

cın ilk alameti onun yapraklarırun sararıp solması ve dökülmesidir. 

Sonuç: 

İmanın tasdik manasma gelmesinden dolayı, bunun gerçekleşmesi için iman edi

lecek hususların hepsinin kalben doğruluğunun kabullenilip benimsenmesi zorunlu 

olmaktadır. Bu manada tasdik ya vardır veya yoktur, ikisinin arasında bir merhale 

bulunmamakta ve tasdik gerçekleşmeden önceki durumlar iman yerine geçmemek

tedir. 

Tasdik olmadığı müddetçe imarun gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi, tasdik 

gerçekleştikten sonra da imanın oluşması için artı bir şeye ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Bu itibarla imanda fazlalık ve noksanlığın olması söz konusu değildir. Ancak, ilk 

başta icmalen inanılan esasların daha sonra tafsilatı öğrenilerek doğruluğu kabul edi

lebilir. Bir müslüman ilk başta Hz. Muhanırned'i (s.a.s.), Allah tarafından getirdiği 

hususlarda topluca tasdik ettikten sonra, bu hususların Allah'a, meleklerine, pey

gamberlerine vb. şeklinde sayarak tafsilatına inanmakla, önceden oluşan imanını art

tırmış olmaz. İman gerçekleştikten sonra müslümanın mükellef olduğu ibadetleri ye

rine getirmesinin imanın nurunu kuvvetlendireceği söylenebilir. 

Ulemadan bir kısmının imaru tarif ederken, ikrar ve tasdikle beraber arneli de 

zikretmeleri; ilk müslümanların inandıklarımn gereğini yerine getirme konusunda 

gösterdikleri başarının devarnını sağlamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Söz ko

n~su alimler, amel imandan aynidığı takdirde, arnelin öneminin azalmasından endi

şe etmişlerdir. 

66 Taftazfuıi, Şerlıu'l-Makiisfd, V, 228-9; Şerlıu'l-Akiiid, s. 190; Aliyyü'1-Kfui, Şerlıu'l-Fıklıı'l-Ekber, s·. 
226; Bilmen, Ö. Nasuhi, Muvazzalı İ/m-i Keliim, İstanbul; ts., s. 100; Gölcük, Şerafeddin-Toprak, Sü
leyman, Keliim, Konya, 1988, s. 107; Kılavuz, A. Siiim, İman-Kii.fiir Sınırı, İstanbul, 1990, s. 47. 
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Ameli imandan gören 1llimler, arnelindeki bir noksanlığından dolayı bir müslü

manın kafır olacağım söylemeınişler; ancak kamil bir müıninin ibadetleri yerine ge

tireceğini ifade ederek, imanın meyvesi olan arnelierin önemi ve fazileti üzerinde 

durmuşlardır. 

Amel imandan bir cüz olmamakla birlikte, bunun arnelin önemsiz olduğu şek-

. linde anlaşılması doğru olmaz. Zira kuvvetli ve kfunil bir imana sahip olan müslü

man, inancının gereklerini yerine getirir. İman, kişiyi cehennemde ebed1 kalmak

tan kurtarınakla birlikte, orada hiç azap görmemesi için yeterli değildir. Bu itibar

la azaptan kurtulmak ve cennetin yüksek ı;nakamlarına ulaşmak için arnele ihtiyaç 

bulunmaktadır. 
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