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·/. iNANMA iHTiYACI 

A. Fert Aç1smdan 

iMAN VE MAHiYETi 

İnsanYüce Allalı tarafından yaratılmıştır ve Allalı'ııı kuludur. O halde fıtraten 
(yaratılış itibariyle).Allah'ı bilmek, bulmak ve Allah'a kulluk etmek ihtiyacındadır .. 
Allah'ı bilemeyen ve bulamayanlar -gerçekten bizim aıılayamayacağımız bir tarzda
içten içe, derinden derine büyük bir ızdırap duymaktadırlar. Zira insaıun 

· .. yaratılışında Allalı'a inanma ~e ibadet etme özelliği vardır. 

İnsamı'ı iki farklı yönü vardır; madde ve ruh. Yani insan, madde ve ruhtan 
teşekkül etmiş bir caulıdır. İnsamn ·görünen vücudu, onun maddi yönünü, 
göıülmeyen rulm da manevi yönünü teşkil eder. Mahiyet ve hakikatini tam olarak 
bileınediğiı'niz nılıumuz, vücı1dumuzla birleŞince hayat meydana geliyor. Demek ki 
insanı canlı tutan, insana esas insan olma özelliği kazandıran ruhtur. İnsandaıı söz 
ederken · onun sadece bedenini ve bedensel ihtiyaçlarını anlatmak insaıu eksik 
anlatmaktır. · 

. Y erne, içme, giyinme, uyuma, dinlenme, cinsel is tekierin tatmini vb. bedensel 
ihtiyaçlarımız olduğu gibi Yüce Yaratıcı'ya inanma ve ibadet etme gibi .rı1hi. 

ihtiyaçlarımız da vardır. İnsanın maddi bünyesi arzi(yerel)dir. Maddi bünyesinin · 
ihtiyaçlarının büyük bir kısmı da arzidir. Yeme-içme :vb. türünden bu ihtiyaçların 
giderilmesi bedensel hayatırinzın devaını için son derece önemli ve lüzumludur. 1 

Hiç ldıuse bu · tür ihtiyaçları asla göz ardı edeniez. . Çüulcü · yemeden 
yaşanınayacağını herkes bilir. Bunun gibi, Allah'a inaııına ve ibadet etme gibi 
insanın ınanevi bünye~inin de ihtiyaçları vardır. insanın ruhi ihtiyaçlar11lln 
giderilmesi de ruhi hayatı açısından son derece önemlidir. Bu ihtiyaçlarm 
karşılalllllaınası ruhi depresyonlara, kalbi ızdırap ve çalkantılara sebep olabilir. 
Maddi ihtiyaçta rı tam olarak karşılaıunış olsa bile ruhi ihtiyaçların karşılanmaması 
durumunda insanın iç huzuru duyması, mutluluğıı yakalaması imkansızdır. Her 
türlü maddi ihtiyaçları karşıianmış insanların yine tatminsizlik içinde oldukları, 
bazılarnun uyuşturucuya yönelmek· suretiyle zamanla hayatı . kendilerine zehir 
ettikleri, bazılarının da intihara yönelerele hayatlailmi soır verdikleri bilinen bir 
husus tur. 

1 A. Haı~di Akseki, islam, İstanbul, 1943, 1,47-50. 
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. B. Toplum Aç1smdan 

Allalı'a inanan insanlardan teşeldctil eden toplumlarda huzur oluc Çünkü 
. Allah'a inanan insan, aynı zamanda ahirete de inandığı için hayatına ona göre çeki 
'düzen verir. insanlarla iyi geçinir, daima iyilik yapar, kötülük yapmaz. Omin 
elinden ve dilinden hiç kimse zarar görmez. Sever, sev ilir. Yetimi, yoksülu, d ulu 
korur, gözetir. Fakirin, iicizin, yoksul mi yardımina koşar. Dolayısıyla inananlardan 
meydana gelen topluında birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ve huzur olur . 

. Şayet bu günkü çok sayıda İslam Devleti veya çoğuuluğunu inananların teşkil ettiği 
topluınıarda çeşitli olumsuzluklar, meşi(ı olmayan davranışlar ve dolayısıyla 

huzursuzluk ve ızdırap varsa, bütün bunlar Allah'a iınamn tain oln1ayışmdan . 
kaynaklanmaktadır. Bu. gün ve her zaman İslam aleminin perişanlığı · imfuı 
zayıflığmdan, Allah inancinın kalplerde tam olarak yerleşmemesindendir. İmarnn, 
İslamm bir kusuru yok, kusur insanların eksikliğiı}dedir, İslaın'ı 
yaşamaınalarındadır .. o halde imanı kemale ulaştırmaiiın önemi ve lÜzüınu açık . 

. bir şeldlde ortadadır. .'. . '/ 

ll. iNANMANIN ÖNEMi 

İnsanı yaratan, Yüce Allahtır. Yüce AHalı ·insam, kendisini bilsin ve kulluk 
etsin diye yaratmıştır. Niteldın Yüce Allalı Zariyat sı1resinde; "Cinleri ve insanları 
ancak bana kulluk etmeleri için yarattım"2 buyuruyor. Demek ki insanııi yaratılış· 
gayesi Allalı'a kulluk etmektir. Yaratılış gayesini bilen ve yaratılış gayesine uygun 
yaşayan insaıi, mutlu bir ~ıayat yaşar. Zira Yüce Yaraiıcı'yı bilmek, O'na ibadet ·. 
etmek, O'rta giivenmek, dayanmak, sığınmak insana tarif edilemez bir huzur ve 
mutluluk verir. Dünya hayatında bile herhangi bir görev üstleneıı insan o görevi iyi. 
bir şekilde yaparsa bundan dolayı görevini yapmış olmanın lıuzunıııu içinde . 

· hisseder. Görevini yapamadığı zapmn da bundaıi dolayı. bir huzursuzluk ve 
rahatsızlık hisseder. Yüce AHalı'a. ibadet etmek ise görevlerin en büyüğü, en: 
önemlisi ve en lüzuınlusudur. Bu en önemli görevi yerine getireiıin duyacağı huzur 

· ve mutluluğun o nisbette büyük olacağında şüphe yoktur. 

A. imanın Fıtri Oluşu . 

Yüce Allah' a kulluk etmek için her şeyden önce inanmak gereldr. Allah inancı 
· insamn fıtratında (yaratılışında) vardır. Nitekim; ,;(Rası11üın) Sen yüzünü "Hanif 
(Allah'ı birleyen)" olarak dine,' yani, Allalı insanları hangi fıtrat üzere yaratınış ise 
o fıtnita çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat 
·insanların çoğu bilmezler"3 buyi.ırulur. Bu ftyette zikredilen ilahi fltrat, AHalı'ın 
insanları doğıiştan "tek AHalı iı1ancı üzere" yarattığını ifade etırıektedir. Hz . 

. 
2 Zfiriylit, 51/56 . 

. . J ROm, 30/30. 
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Peygamber (s.a.v.) de; ''Her doğan, fıtratüzere doğar. Sonra ana-babası onu yahudi, 
· luristiyan veya nıecfısi yapar"4 buyurur. Demek ki insan doğarken inançsız olarale .. 
doğmuyor. Aksi ne inanmaya yetenekli olarale doğuyor. 'Sonradan çevresinden . 

. ·olumsuz bir şekilde etkilenerek yanlış inanca sürükleniyor. · 

B. inanınada Aklın Rolü 

insanin çevreden etkilenen bir yaratık olduğunil iyi bilen Yüce Yaratıcı ins311a 
. akıl vermiştir. tnsanın mükellef tutuluşunun sebebi .akıllı olmasıdır. Nitekim 
delilere sorumluluk yoktur. Allah'ın insana verdiği akıl, insanın iyiyi kötüyü, hayrı
şerri, · doğruyu-eğriyi, güzeli-çirkini, faydalıyı-zarariıyı vb. ayırt etme filetidir. Ayın 
zinnanda "teklif" aıetidir. insan, bu aleti doğru ve yerinde kullamrsa başkasının 

. yardırnma ihtiyaç duymadan kendi kendine Yüce Yaratıcı'yı bulabilir. Matüridl 
inancına göre i ıısana bir peygamberin tebliği ulaşmanuş olsa bile insan aklıyla 
Allah'ı bilmeye ve bulmaya mecburdur. 5 

·Merhameti sonsuz Rabbimiz, yarattığı i~sanın bütün özellikh~rini çok iyi ' 
bildiği için omın çoğunlukla çevrenin etkisinde kalacağını da bildiğinden insana 
sadece akıl verınekle yetinmeiniş, sık sık ·peygamberler gönderınek suretiyle doğru 
yolu öğretmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.), son peygamberdir. Ondan sonra 
peygamber gelmeyecektir. Ancak ·ona indirilen mukaddes kitap Kur'an'ın 

. hükümleri . dünya hayatmın tümüyle sona . ermesine (Kıyamete) kadar geçerli 
olacaletir. Hz. Peygamber'in atıirete irtihalinden ·bu yana ondört asır gibi büyük bir 
zamaıı geçmiş olmasına rağmen biz Hz. Peygamber'in öğretilerini ve hayatını en 
ince ayrıntılarına kadar bilme imkanına sahibiz. Bu bakımdan yaşadıgınuz sürece 
d'i:niınizi öğrenmek; bildilderinıizle amel etmek ve bildiklerimizi başkalarına 

. oğretmekle yüküınlüyüz. . 

lll. isLAMAKAiDiNiN TEMEL ÖZELLiKLERi 
~ 

-
Bütün peygamberlerümmetierine aynı inanç esaslarını bildirmişlerdir. Bu gün 

. bizim inandığıımz iman 'esasları, daha önceki Hale din mensuplarının · · 
inandıklarının aynısıdır. İslam diniıi.de inanç esaslarımn belirgin özellikleri.vardır 
ki bunların betl i başlıları şunlardır: 

1- İslam akaidi apaçıktır. isıanı . akaidiride belirsizlik ve ,kapalılık yoktur. 
İslam akaidinin temeli, "Tevhid" esasına dayanır. Yani bu atenıin yaratıcısı, tek 
olan, varlığı kcndiıiden ve zorunlu olan (vacibu'l-vucUd) Allah Teala'dır ki O'nun 
varlığ~nın önü ve sonu yoktur. Eşi, dengi, benzeri, yardımcısı, oğlu, kızı vb. yoktur .. 

4 Buhar!, Kader; 3; Müslim, Kader, 22 vd. 

5 Siibiinl, Bidiiye, Thk. Bekir Topaloğlu, .Ankara, 1979; s.85; Beyiidl, İşftriitu'l-ıneriim, Mısır, 1368il949, 
s.75. 
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Hiç bir şeye .muhtaç değildir. Ama her şey varlılda ve varlığının devaniında O'na · 
muhtaçtır. İlmi, iradesi, kudreti her şeyi kuşatmıştır. 

' 
· 2- İslam akaidi kesin delile dayanır. İslam dini, insanın kalbine ve. vicdamna 

hitap etmekle beraber esasen aldına hitap eder. İslihn dininde akla ve mantığa 
uymayan .hiç bir p1·ensibe rastlanmaz. · "İsHiın, akıl dinidir" denir ki. ·bununla 
l~asdedilen, İslami prensipierin akla uygunluğudur. Aklı hür, vicdanı temiz 
insanlar, İslamın getirdiği prensiplerde akla ve mantığa aykırılık görmezler. Ama · 
bir insan yanlışa şartlanmış ise, ön yargılı ise, ınantığım iyi işleteıniyorsa ancal{ o 
takdirde yanlış değerlendirmelerde bulunabilir ki bu, tamamen oının kusunıdur. 

Mesela, Hıristiyanlıkta din adamları, "Teslis inancı, asli günalı vb." insan 
aklına ve mantığına uyı~1ayan prensipleri ilma edici bir tarzda açıldamal(tan aciz 
!(alınca bunun bir inanç• konusu olduğunu, tartışılaınayacağını, nasıl söyleniyorsa 
öylece kabfılü gerektiğini söylemekle yetinirler. Buna· "dogma" deniyor. isıanı 

·dininde ise dogınalara yer yoktıir. Dolayısıyla akla, mantığa, bilime aykırı hiç bir 
şey yoktur. Zeka seviiesi yormal olan herkes, ön yargısız, iyi niyetle dini 
öğrenmeye yönelirse, dini metinleri okuyup aniayabilir ve öğrendikleriyle anıel 

edebilir: "Dini metinleri sadece din adamlan anlayabilir" diye bir kaide yol~tur. 
' 
· İslam akaid esaslan ya Kur'an fıyetleriyle veya mütevatir sünnetle sabit 

olmuştur. Mütevatir hadislerin dışındaki hadislerle sabit olan inanç konularının 
inlmrı kişiyi küfre götürmez. 

3- İslam akaidi sabittir ve yaratılışa uy~:,'llndur. Akfiidde artma, eksilıne, 
değişme söz konusu değildir. Hiç bir din aliminin elinin inanç meselelerinde 
değişiidik · yapması, bunlara ilaveele bulunması veya bazılarını eksiltınesi 

imkansızdır. Buna karşılık Hıristiyanhkta din adamları -illanç koıuılan da dahil-
. her konuda pekala değişiklik yapabilir. 

~slaın akaidi, insan yanitılışına son derece uygundur. İslaında fıtrata aykırı bir 
. husus yoktur. 

4- İslam <ılcaidi aşırılıklardaıı uzalctır. İslam, Allah, ahiret, melek, peygamber, 
ilah! kitap, kader inancı vb. inanç esaslarında daima orta yolu izlemiş, 

aşınlıklardan uzak kalmıştır. İslam'da ne Tanrı insana benzetilıniş, ne de insanlar 
taıırılaştırılımştır. İnanç esasları, her seviyede insanın kolayca kabul edebileceği 
tablılikte ve sadeliktedir.6 

6 A. Sainı Kılavuz, Anahatlarıyla t~)ı1nı Akılidi ve Kelıinı'a Giriş, istanbul, 1987, s.l2-16. 
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IV. iMAN VE ESASLARI 

A. imanın Anlamı 
' İmfuı, sözlükte; "iniuunak" .demektir. Terim olarak ise; "Hz. Peygamber'in 

Allah tarafmdan getirdiği kesin olarak bilinen hususlarda onun doğnıluğuna 

inanmak" diye tarif . edilir.7 Bu tariften ·anlıyoruz ki imfuı, önce Hz. 
Muhamıned(s.a.v.)'in peygamber olduğuna inanınakla başlıyor. Çünkü İslfun dinini 
getirip bildiren odur. Kişi,· önce onun peygamberliğini kabul etmelidir· ki· onun 
Allah tarafından bildirdikleriı~i kabul etsin ve bunlara inansm. 

"Hz. Peygamber'in Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilen hususlar" ise; 
Kt1r'aıi-ı Kerim ve ml.itevatir hadisler~e bildirilen hükÜmlerdir. Çünkü buıılar 
diııimizde kesinlik ifade eder. Dolayısıyla inkarı kiifürdür. Dinen bunlara . 
inanılınası zonınlu olduğu için "zarfirat-ı diniyye" denir. ·Mesela; beş vakit 
naınazın, Ramazan onıcumın, dine göre zengin sayılanlara zekatın, yoluna güç 
yefirenlere haccın farz 'olması; haksız yere insan öldürme, ana-babaya asi olma, 

. domuz eti yeme. kumar oynama, şarap içme, yetin?- malı yeme, büyü yapma, :ffiiz 
yeme, hırsızlık etme, zina etme, yalan şahitliği yapma, yalan yere yeıiıin etme, 
yalan söyleme vb. fıillerin haranı olması gibi. 

Zira bunlar. Kur'an'da herkesin anlayabileceği bir ifade ile, açık bir şekilde 
bildirilmiştir. Hz. Peygamber de bunları açıklamıştır. Kur'an, namaz kılınmasını, 
zekat verilmesin i emretıniştir. Hz. Peygamber de namazın hangi vakitlerde, nasıl 
kilınacağım, zekatın hangi mallardan, ne miktarda ve kimlere verileceğini. 

açıklamıştır. Bülün bunlar tevatüren sabit olduğu için inkarı kiifürdür. Tevatüren 
sabit olmak demek; Hz. Peygamber'den bunları -yalan üzere anlaşamayacak kadar
çok müslümanın gönnesi, . işitınesi ve bu rivayetin zamanınnza kadar böylece 
gelmiş olmasıdır. Tevatüren sabit olmayan yani sahih bile olsa ahfid rivayetlerle 
gelen haberler kesinlik ifade etmediği için bunlatin i nka n telctir sebebi olamaz. 

B. imanın Bölünniezliği 

Hz. Peygamber'in Allah tarafından getirdiği kesin olarale bilinen hususlara 
inanan kişiye "ınü'min" denir. Bunların hepsini veya bir kısınım inkar edene de 
"kafır" denir. "i ınan, bir bütündür, bölümne ·kabul etmez"'. Bir kişinin mü'min 
sayılabilmesi içi n inanılınası gereken hususlara tçıptan ve her birisine ayrı ·ayrı 
inanınası gerekir.·" Allah' ı ve peygamberlerini inkar edenler ve (ina11111a hususunda) 
Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırıp; "Bir kısmına iman ederiz, ama bir 
'kısmına inanınayız" diyenler ve bunlar (iman ile küfür) arasında bir yol tutıııak 

7 Riiğıb, M!Hrediit, Buyrut. t.~., s:26; İbn.Maıızür, Lisiinu'l-arab, Beynıt, 1389/1970, !,108; Pczdevi, Usfılu'd
diıı, Kfıhire, 138:111963, s.!51; Razi, Mulıassal, Kahire, ts., s.237; Kadi BeydaVr, Tııvaliu'l-eııvfır, ts., 
s.464. . 
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isteyenler yok. mu, işte gerçekten kMirler bunlardır" 8 ayetleri, iman esaslarından 
. bir kısmını bile inkar edenlerin "kMir" olduklarına delildir. 

c. iman Esasları ' 

İman esasları Kur'an-ı Kerim'de; Allalı'a, meleklerine, kit<iplarına, 
peygamberlerine ve alıiret günüıie iman olmak üzere beş esas olarale bilditilıniş9, • 
Hz. Peygamber (s.a.v.) hayır ve şeriyle "kader"e iın.anı bmılara ilave etıniştir10 . Elıl- . 
i Sünnet alimlerinin büyük bir çoğunluğu, Hz. Peygamber'in lıadisleriiıe istinaden 
iman esaslarını 6 (altı) madde olarak benimseıniştir. 

V. iMANIN HAKiKATi 

imanın hakikati diger bir ifade ile imanın nikiinieri hakkında çeşitli görüşler 
' • ' 1 • 

ileri sürülmüştür. Bazı alimler, "iman, inanılacale hususları bir kiı.nsenin kalbiyle . 
tasdile etniesidir" derkeıi diğyr bazıları imanın biri kalp .ilc tasdile, diğeri dil ile 
ikrar olmale üzere iki rüknü ·olduğu göriişündedirler. Diğer bir kısım alimler ise· 
imanın; kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amel olmale üzere üÇ rüknü olduğunu iddia 
ederler. 

A. imanda Kalbin Yeri 

.. Kur'fuı-ı Kerim'in bazı ayetlerinde ıman, kalbe nisbet edilmektedir. Şu . 
. ayetlerde olduğu gibi: "Allah, imanı, onların kalplerine yazdı" 1 \ "Fakat Allalı size 

imfuu sevdir'di ve oııu kalplerinizde süsledi"12
, "İman, henüz kalpleriiıize 

girmedi" 13
, "Kalbi. iman ile mutniain olduğu halde (qinden dönmeye) zorlanan· 

hariç, kim, imandan sonra Allalı'ı inkarederse (ona Allalı'ın gazabı v~ırdır)" 14 , "Ey 
PeygamberH<alpleri iman etmediği halde ağızlarıyla "İnandık" diyen kimselerden 
küfüriçinde koşuşanlar (ni hali) seni üzmesiıı" 15

• · · 

. . . 
8 Nisfi', 4/150-l 51. 

9 Bk. Bakaı·a, 21177; Nisfi', 4/136. · 

10
. Milslim, İmfin, 1; Ebfı Dı1~fıd, Sünnet, 15; Tirmizi, İmfin, 4; İbn Miice, Mukaddinıc, 9; Al1ıned b. Hanbel, 

Müsned, Mısır, 1313 h., 1,51 vd .. 

ıı Mücadele, 58/22. 

12 Hucurfit,49n. 

13 Hucurat,49/14. 

14Nahl,16/106. 

15 Mfiide,5/4 1. 
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Hz. Peygani.ber (s.a.v.); "Ya Rabbi! Kalbinli dininde ve Sana itaattasabit kıl;' 
diye dua ederdi. 16 Hz. Peygamber (s.a.v.), "La illliıe illalliııı" deyip de kalbinde arpa. 
kadar, buğday kadar, · hatta :ierre · kadar imanı · olail kimsenin .cezası ·kadar 
Cehennem'de kaldıktan sonra çıkıp Cennet' e gireceğini ınüjdelemiştir17 . Asbab-ı 

. ldrfmıdan Üsame b. Zeyd (ö. 54/674) (r.a.), düşmanla harp ederken düşmanlardan 
birisini, "La ilalle iliallah Muhammedün rasulullah" demesine rağmen öldürrriüştü. 
Bunu· Hz. Peygamber (s.a.v.) duyunca çok kızınış ve Üsame(r.a.)'e; "Kelime-i 
tevhid getiren birini niçin öldürdün" diye sormuş, o da; "Ya Rasfılellalı! O, canım 

. kurtarmak için bunu söyledi" deyince, Hz. Peygamber (s.a.v.); "Ölüm korkusundan · 
söylediğini nereden biliyorsun, kalbini yarıp baktın nu?" diyerek Üsame(r.a.)'in 
yaptığının doğru olmadığını bildirıniştir18 • · 

Bütün bu ayet ve hadisler, imanın yerinin kalp olduğuna ve ımaımı esas 
ıüknünün kalp ilc tasdik olduğuna açıkca delfilet etınektedit. 19 Bundandolayı Ehl-i 
Sünnet alimlerinin ımihakldkleri, iınanin, inanıüıcale hususları kalp ile tasdik 
olduğıında ittifak etmişlerdir?0 · ··· · · 

Mü'ınin olabilmek için kalp ile tasdile yeterli olmakla beraber bu ldşi (puta 
tapınak, Peygamber'i, Kur'an'ı; Kabe'yi hafife almak, zamrat-ı diııiyYe. dediğinliz 
dini emir ve yasaldarı inkar etmek vb.) küfür aHimeti olan hususlardan uzale 
olmalıdır. 

B. imanda Kalbin ve Dilin Görevi 

Başt~ Ebfı Hanife ve tabileri olmak üzere bazı Ehl-i Süniıet ~Uimleri ise imanın 
kalp ile tasdik ve dil ile ikrar olmale üzere iki rüknü olduğıı görüşündedirler. 21 Bu . 
görüşte olanlara göre dilsizlik ve küfre zorlanma gibi acizlile ve z~n1ret hallerinde 

.:dil ile ikrar rüknü düşeb1Iir. Ama böyle bir zarfiret olmadan kişi imanını 
gizleıneınelidir. Tasdik bir batıri (kalp) işi olduğımdan, dil ile ikrar olmadan bir · 
kimsenin mü'ınin olduğıı bilineınez ve dolayı-sıyla ona müslüman muamelesi 

. yapılamaz. (Arkasında namaz· kılmak, kesti~ini . yemek, müslüman kadınla 
evlenınesine izin vermek, ölünce cenaze namazını kılmak, müslüman kabristaıuna 

,. Tinnizi, Kader, 7; İlın Milce, Mukaddime, 13; Aluncd b. Hanbel, Müsned, II,4,8; nr,'ı 12. 

ı7 Buhiiri, Tevhid, 19: Müslim, İıııfin, 316, 325; N esai, İman; 18; Tinni~i, Birr, 61 . 

. ıs Mü~lim, İman, 15K 159; Ebu Diivfıd, Cihiid, 95; İbnMilce, Fiten, 1; Aluned'b. Hanbel, Mü~ned, IV,439.· 
. ' : 

ı 9 Miitüridi; Kitilbu't-Tevhid, Thk. Fethullalı Huleyf, İstanbul, 1979, s.373; Taftfiziini, Şcrhu'l-Akiiid, 
. İstanbul, 1308/18~>0, s.153. · - · 

20 Miitüridi, Tcvhid, ~.373; Cüveyni, İrşıid, Mısır, 1369/19~0, s.397; Şelıristiiııi, Nilıılyetü'l-ikdilnı, Bağdiid, 
ts., .s.471; Sflbilııl. Bidfıye, s.85. 

ıı Ebu Hanife, el-Fıklıu'l-ekber, İstanbul, 1303 lı., s.6; Talıiivi, ci-Akidetü't-Talıii~iyye, Beyrut, 1398/19.78, . 
s.42; Pezdevi; Usiilu'd-din, s.l46; Ömer Nesefi, Akilid; İstanbul; 1970, s .I 09; Sfibuni, J?idilye, s.85; 
Taftaziini, Şerhu'l-Akıiid, s.l53. 
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gömmek; zekat ve öşür gibi· d1n1 vergilerle yükümlü tutmak vb.) muslümanlık 
hükümlerininuygulanması için kişinin. müslüman olduğunun bilinmesi gereklidir. 

"İmanın kalp ·ile tasdik ve dil ile ikrir olmak üzere iki rükııü . vardır'; 
görüşünde olanlar Hz. Peygaınber(s.a.v.)'iıı şu hadisini delif getirirler: "İnsanlar, 
"Allalı'daiı başka tanrı yoktur, Muhammed, O'nun elçisidir" diye şahitlik edip, 
munazlarıııı kılıp, zekatlarını verinceye kadar onlarla savaşınakla emrolundum. 
Buıiu yaptıkları zaman ınal ve canlarını benden konırlar (kurtarırlar). Ancal~, İslam 

· halekı müstesnadır. İç yüzlerinin muhasebesi ise Allah'a aittir'ı22. Bu hadis-i şerif, 
dil ile iknlrın, imanın bir rüknü olduğunu bildirmekle beraber, esasen, kelime-i 
tevhid ve şehadet getiren herkesin mü'min sayılacağma ve öldürülemeyeceğine 
delfilet etmektedir. Bu d.unımda şu üç sebebin dışında hiçbir mü'min öldüritleınez: 
1) Evli iken zina etmek, 2) ·Müslüman olduktan sonra irtidad etmek, 3) İnsan 
öldürmek (kısasen).23 . · 

Müslüınanlıkta hü~cün'ı.,. zahire göre verilir. Bir kimse diliyte imanını ilcrar . 
ediyorsa -kendisinden küf1iı' ataınetlerinden biri . sactır olmadıkça- onu mÜ'ınin 
saymak gerekir, 'küfrtine hükmedileınez. Bu dunıında, nıüniüıklar da dünyada 
ınü'ınin sayılır, ınü'ınin muamelesine tabi olur. Onun ınünafık olup olmadığının 
hesabı bize ait değil, Allah'a aittir. 

· Bir ·kimsenin mü'min sayılınası için ömrtinde bir kere kelime-i şehfideti 

getirmiş olması yeterlidir. O talcdirde canı ve malı güvendedir. İmanda, kalp ile 
tasdik esas rtikün olup hiçbir şekilde düşmesi söz konusu değildir. Dil ile ikrar ise, 
imanııi asıl rülmü olınayip zorlama halinde, yani canı .ve malı tehlikeye düştüğü 
zaman düşen bir şartı dır. 24 

· · 

"Kalbi iman üzere mutmain (imanla dolu) olduğu halde (dinden dönmeye) 
zorlanan Iıariç, .kim, iman ettikten sonra Allali'ı tanımaz, falcat küfre gögtis açarsa, 
Alla)ı'ın gazabı onların başındadır. Onlar için büyük bir azap vardir"25ayeti;· canı, 
malı, ırzı, namusu vb. tehlikeye düştüğü zamanlarda ldşinin diliyle küfür ızhfir 

etmesinin caiz olduğuna ve· bunun, kalbindeki imanına zarar verıneyeceğine · 
' delildir. 

Kalbiyle .iman esaslarına inandığı halde bir zarfıretten dolayı imanım gizleyen 
kişi Allah nazarında n~ü'mindir. İnsanlar onun iınaıunı. bilemediideri için insanlar 
nazarında ka:tir sayılır. Diliyle inandığını ·söylediği halde · kalben inanmayan ise, 
müniüıktır. Kalpte tasdik olmadan sadece dille ikrar, iman olmaz. 

. . ' 

· 
2~ Buhilri, Cihfid, 102; Müslim, İman, 32-38; Ebü Dilvüd, Cilıild, 104. 

23 Buhfiri, Diyilt, 66; Müslinı,.Kasfime; 25. 

24 Tailfizfini, Şerhu'l-Akilid, s.l53; Ali el-Kilri, Şerhti'l-Fıldıi'l-ekber, İstanbul, 1303 iı., s.l56. 

25 · Nahl, 16/106. 
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c. imanda Kalbin Tasdiki, Dilin ikrarı ve Amel 

Mutezile, Hüricller ve Elıl-i Sünet'ten bazı selef alimleri ise; "kalp ile tasdik, 
dil ile ikrar ve rüküıılerlc amel" olmak üzere imanın üç rüknü olduğu 

görüşündedirler. Mfıtezile'ye göre, büyük günah işleyen imandan çıkar, küfre de 
·girmez. Çünkü kendisinde şehadet bakidir. O halde iınaııla küfür arasmda bir 

· yerdedir. Haricllcrin bir kısmına göre, büyük günah işleyen, küfre girer. Bir 
kısmına göre ise küçük günah işiemek bile kişinin küfre girinesine sebep ohır. 26 

. . 

İmam Malik, Şiifı, Ahmed b. Hanbel, Evzat vb. bazı selef alimlerinin, "iman, 
kalp ile tasdik, di 1 ile ikrar ve rükünlerle ameldir" tarzındaki tarifleri, M litezile ve 
Baricilerin tariflerine benziyor ise de arasıııda •fark .vardır. Zira, bunlara göre, 
büyük günah işleyen k;lfır oln1az.27 Şu halde bunlara göre, amel, kamil iınanui bir 
rüh.'"lı üdür. 28 · · 

VI. iMAN-AMEL iLiŞKiSi VE BÜYÜK GÜNAH iŞLEYENiN DURUMU 

A. Mezheplerin Görüşleri: 

1. Hariciler'in görüşü: 

Bariellere göre, büyük günah işleyen küfre girer. Hatta bazı Hatidiere göre 
küçük günah işieyeıller bile küfre girerler?9 

• · 

Haricller, İblis'in Allalı'a inandığını ve ibadet etmekte olduğunu, ancak Yüce 
·Allaiı'ın, Hz. Adeın'e secde etmesini emretmesi üzerine Adeın'e secde etmeyerek 
Allah'ın emrinden. çıktığım ve böylece Allalı tarafından lanetlendiğini' ve 
Cehennem'de sürekli kalınayı hak ettiğini bildirerek, bunu, büyük günalı işieyenin 
kMır olduğuna delil · getirınektedirler. Bir de,·. "Allalı'ııı indirdiği ile 
lıükmetıneyeıiler. katirlerdir'i30 ayetini görtişlerine delil getirınektedirler. 

2. Matezile'nin Görüşü: 

Anıeli yani dini emirlerin yapilması ve yasaklardau kaçııulmasını imanın bir 
rüknü sayan Mfı~ezile'ye göre, büyük günalı işleyen yani ayetlerle ve ınütevatir 

26 Şehrist.'lni, Nihiiyctü'l-ikdfim, s.471; Bağdfidi, Usülu'd-din, Beyru( 1401/1981, s.249. 
. ' 

27 Pezdcvi, UsOlu'd-dlıı, s.l 46. 

28 Tallazfıni, Şerhu'l-Akaid, s.156. 

29 Bağdfidi, Usülu'd-dlıı, s.249. 

30 Mfıide,S/44. 
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hadislerle sabit .olan dini emirleri yapmayanlar ve dini yasakları çiğneyenler 
imfuıdan çıkar, ama küfre girmez, iım'inla kiuür arasmda bir yerde bulunur. Tevbe 
etriıeden ölürse Cehennem'e girer ve orada devamh kalır. 31 

. . 

Mfıtezile, "Kim ·de Allalı'a ve Peygamberine isyan eder, (Allah'm) sınırlarını 
(çiğneyip) geçerse onu da -içinde dilini kalıcı olarale-.ateşe koyar. Onun için hor ve 
haldr edici bir azap vardır"32, "Hayır; kim bir kötülük (günalı) kazanır da suçu 
kendisini . çepeçevre kuşatirsa onlar, Ceheııneın'in salıipleridir. Onlar orada bir 
daha çİkmamak üzere kalıcıdırlar"33, "Kim bir mü'mindcasden öldürürse cezası, 
içinde ebedi kalıcı olmale üzere Ceheıınem'dir"34 ayetlerini görüşlerine· delil 
getirirler. 35 

3. Ehl-i Sü'?!'et'in Görüşü: . 

. Ehl-i Sünnet alimlerine göre ise bu ayetler Mfıtezile görüşüııe delil olmaz. 
Zira bu ayetlerde söz.'. koııusu edilen fiilieri işleyenler bunları helal görerek 
işledikleri takdirde kiure girniiş olurlar. Çünkü haraını lıelal, helali İıaram saymak. 
.küfürdür.36 Günah ·işlemenin küfür sayılması şu ayetlere göre. mümkün değildir:. 
",Şüphesiz ki Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlaım1z; bundan başkasını 
dilediği ldıuse için bağışlar~'37, "De ki: Ey kendi nefisleri aleyhiıte haddi aşan 
kullanın! Allah'm rahınetinden, ümit kesıneyin. ·. Çünkü Allalı bütün günahları· 

· ba:ğışlar"38 • · · 

Mütezile, Hz. Peygamber(s.a.v.)'in, "Zina eden kişi zina ederken mü'min 
. olarale zina etmez .. Şarap içen 'kimse şarap içerken ınii'ınin olarale. şarap içmez. 
Hırsızlık eden ldıuse hırsızlık ederken mü'min olarale hırsızlık etmez" 39 hadisini 
. de gi)rüşlerine delil getirirler. Aneale Elıl-i Sünnet aliinieri bıı·lıad1.ste zikredilen 
imanı, kamil imana lıaınletmişlerdiL Bu hadis, zina, 'şarap 'içme ve hırsızlık etme 

• ı . ' 

gibi . çirkin fıillerin kilmil ilnan salıibi ınü'minlerden çıkmayacağıiu belirtme,k . 
içindir. Niteldm Ehl-i Sünnet'in bu görüşünü Hz: Peyganıber'in şu hadis-i şeri:fi 

31 Şdıristani, Nihiiyctü'l-ikdaın, s.470. 

·
32 Nisfi', 4/14. 

33 · Bakara, 2/81. 
' 

34 Nisft', 4/93 . 

• 
35 Matüridi, Tevhld, s,349; Cilveynl, İrşiid, s,388; Şehristfiııl, Nilııiyetil'1-ikdiiın, s.477 . 

. 
36 Mfitürldi, Tevlıid, s.349; Cilveyııi, İrşıld, s.388; Şelıristiini, Nibılyetü'l-ikd~ın, s.477; Nescfi:; Mediirik 

(Tef.~ir), Beyrı,ıt, ts., 1,59, 214, 244 .. . . 
37 Nisfi', 4/48,116. 
38 Zümer, 39/53. 

39 Buhar!; Eşribe, 1; Müsliın, İmaı;; 100-105; Tinnizl, İmiiıı, II; Ebu Dfivild, Sünne~ 15 .. 
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. desteklemektedir: "Cibrll bana geldi ve "Ümmetinden Allah'a ortak koşnıadan 
ölenler Cennet'e girecek" diye müjdeledi;,. Bunun üzerine Ebfı Zer el-Gı:ffiri (ö .. 
3f/652), "Zina etse, hırsızlık etse yine girecek mi?" diye Hz. Peygamber'e sormuş, · 
Hz. Peygamber; "Zina da etse, hırsızlık da etse yine girecek" buyurmuş, buna adeta· 

. inanamayan Ebfı Zer üç kere aynı sonıyu sormuş, Hz. Peygamber her defasında 
aynı cevabı vermiş, dördüncü def~ sonınca Hz .. Peygamber kızarak; "Ebfı Zerr'in 
inat ve ısrarına rağmen Cennet'e girecek" buyurmuştur. 40 

Bunlara ililveten Ehl-i Sünnet alimleri, "amel imanın bir cuzu· ve rüknü 
değil~ir, büyük !:,>i.1nah işiemek küfür değildir" tarzındaki görüşlerine şu ayetleri 
delil getirmişlerdir: "İman edenler ve salih amel işleyenler...'' 41 Bu ayetlerde amel, 

. imana atfedilmiştir. Arapçada birbirinden ayrı şeyler birbirine atfecİildiklerinden, 
bu, amel ile imfının ayrı şeyler olçluğunu, amelin,. imanın bir parçası olmadığını 
gösterir. "Her kim, ınü'min olarak iyi olan işlerden yaparsa ... "42 Bu· ayette, 
anıelierin sahih olması için iman şart koşulmuştur. Arapçacia şart ile meşrfıt (şait 

. . koşulan) ayrı şeylerdir. Bu da amel ile imaıuıı ayrı şeyler olduğuna eieıalet 
·etmektedir. "İman eden kiıllarıma söyle namazı kılsınlar"43 , · "Ey mü'minler!, 
Namaza kalktığııızda yüzlerinizi.. yıkayın"44 Bu ayetlerde Yüce Allah, namaz 
kılınadan önce kullarına mü'min admı vermiştir. "Eğer mü'minlerden iki topluluk 
birbirleriyle savaşırıarsa aralarıılı düz~ltin"45,. "Ey mü'minler! Öldüriilenler 
haldoncia size kısas farz kı1ındı"46 ayetlerinde, insan öldürmek gibi büyük günalı 

- . . . ı 

işleyenleri Yüce Allalı "mü'minler" diye annuştır. 

·. Ashalı-i: Kehf ve Firavun'un sihirbazları, alimierin ittifakıyla cenııetliktii:ler. 
Halbuki bunların arnelleri yoktur. Demek ki amel, inianın bir rükıiü ve parçası 
değildir. Hz. Peygamber .devrinden beri, her devirele yaşayan İslam alirnleri, 

. kalbinde iman olup da diliyle de bunu ikrar ~den ve falcat · tembelliğinden ve 
gafletinden amel etmeyen yani farzları yapmayan, haramları işleyenleri, mü'min 
kabul etmişlerdir. · 

~ 

. Amel ayrı, iman. ayrıdır. Bazan .mü'minden amel kalkar, ama iman hiçbir 
. zaman kalkmaz. Mesela "Fakire zekat yoktur" denir. Ama "Fakirin imam yoktur" 

denmez.47 Bir ınü'ıniniı~ işledi,~i' biiyÜk günah, ~nu, imandan çıkarmaz·, küfre 

, 
40 Buhiirl, Tevhld,33~ MUslim, İınfiıı, 153; Tinnizi, İınfiıı, 18. 

41 Bakara, 2/82,277; Nisfl', 4/57; A'rfif, 7/42 ... 

'12 Tahfl, 201112. 

43 İbrahim, 14/3 ı. 

44 Mflide, 5/6. 

45 Hucurflı, 49/9. · 

46 Bakara, 2/178. 

47 Aii el-Kiiri, Şerhu'l-Fıklıi'l-ekber, s.l62. 
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· 'sokınaz. Ama işlediği günahı ·helal kabul ederse, bu, küfiirdür. 48 işlediği günahı 
lıelal görmedikçe Elıl-i kıbleden (Kabe'ye yönelerele namaz kılınanın farz olduğuna 

· inananlardan) kimse; teki1r olunınaz ("katirdir" · deneınez).49 Zina gibi büyük 
günahlar, kişiyi imfiiidan çıkarmaz, küfre sokmaz. 50 

· 

İmam Malik (ö. 179/795), Şiifii (ö. 204/820), Alimed b. Hanbel (ö. 241/855) 
ve Evzai (ö. · 1571774) gibi . selef alimleri, aıneli, kamil imaıun bir rükııü. 
saymışlardır. 51 

· 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Ehl-i Sünııet'e göre amel, iınamn bir parçası ve 
rüknü değildir. Dolayısıyla amelsizlik (haram işlemek, farzı terk etmek) küfür · 
değildir. Ancak imanla aınelin çok sıkı bir ilişldsi vardır. İınfuılı kişi, amel ederele 
(farzları yapıp haramlardan uzak kalarak) İslaının insanlara hayat veren 
nimetlerinden yararlanabilir; 

B. Dindarlık Yönünden im~n-Amel ilişkisi: 
. ' .. ~ 

Yüce Allah islamı, insanlar yaşasınlar da dünyada huzurlu olsunlar, ahirette 
de Cennet'e girerek sonsuz mutluluğa kavuşsunlar için göndermiştir. İslfunın bütün . 
emirleri fert ve toplum olarale insanların ·yararına olduğu gibi yasakları da 
insanların zararınadır. 

Hüküm olaral<. her. ne kadar büyük günah işleyen kafir olmaz ise de bu 
günahların tekrar tekrar işlenınesi kalbin kararınasma ve neticede -Allah konısun- · 

. mühürlenmesine sebep olabilir. Dini en1irlerin yapılması. ve dini yasaklardan uzak 
kalınması ise kişinin kalbinin nurianınasına sebep olur .. Dine ve ibfidetlere' 
bağlılık; Allah'ı, Peygaınber'i, islamı sevmeyi sağlar. Bitkilerin sn, hava ve güneş 
ile canlandığı,. yeşerdiği, geliştiği gibi iman da ibadetle kuvvetleşir~ sağlaınlaşır. 
Dlru prensipiere aldırış etmemek kişinin, Allah'a ve dine bağlılığını azaltır. Belki 
bir ğüıl bu bağlılıktan ,hiç bir eser kalınayabilir. · · 

Aslında dini hüküınlerin ifası son derece kolaydır. İnsana zor gelmesi sırf 
nefsin eğitilmemiş · olmasındatıdır. İslani, fıtrat dinidir. İnsan yaratılışına uygun,· 

. prensiplerini hisanların kolaylıkla uygulayabilecekleri bir dindir. 

İman sırfbir vicdan işi değildir. Davraıuşlarda kendini göstermelidir. İnsanın' 
olgunlaşması için, Yüce Allah'ın sayısız nri.ikfrfatlanna kavuşmak için, kalbimizde 
iman nurunun hiç sönmemesi için amel ve ibfıdet gereklidir. . 

'
18 Ebfı Hanite, ei-Fıklıu'l-ekbcr, s.5. 

• 
49 T~hfivi, el-Akidetü't-Talı!iviyye, s.40. 

50 Eş'ari, Luıııa', Bcynıt, 19 52, s. 7 5. 

51 Taitilzilni, Şerlıu'l-Akilid, s.! 56. 
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VII. iMANIN ARTMASI VE. E.KSiLMESiMESELESi 

Konuya farklı açılardan bakan İsHim alimleri imaımı artması ve eksilınesi 
konusunda farklı görüşler ortaya koymuşlardır. 

A. Artma ve Eksilıneyi Kabul Etmeyenler: 
' ' 

Konuya "tasdik" açısından bakanlar, imaımı artmasını ve. elesilmesini kabul 
etmemişlerdir. Başta Ebfı Hanife (ö.l50/767) ve tabileri olmak üzere Matür!dl 
(ö.333/944) kelaıncıların çoğunluğu imanın artmayacağı ve · eksilmeyeceği 
görüşündedirler. Zira bunlara göre, iman, inanılacak hususlan "kalp ile tasdik"ten 
veya "kalp ile tasdik ve dil ile ikrfu"dan ibarettir. Tasdik de; "Hz. Peygamber 
(s.a.v.)'in Allah Uırafından getirdiği kesin olarak bilinen hususlarda onun 

. doğ~ıhığunu içten beniınsemek" olduğuna göre bu, tektir; ya olur veya olmaz. 
· Tasdik için arlına ve elesilme söz konusu olamayacağıııdan iman için de artma ve 

eksilme söz konusıı olamaz. 

Bu konuda Ebu Han1fe şöyle der: "İman, ikrar ve tasdiktir. Yerdekilerin ve 
göktekilerin imanı aıtmaz ve eksilmez. Mü'minler, inian ve tevhidde eşittiı:ler. 

Ancak amellerde birbiderine üstünlükleri söz konusudur. "52 Yine Ebfı Han1fe'ye 
göre, ınü'minler gerçekten ınü'mindirler, kafırler de gerçekten klliırdirler. 53 

Mü'ıninin imihmıcla, kafirin küfıiinde şüphe yoktur._ İmanın artması, küfrün 
eksilınesiyle; imanın eksilmesi; küfıiin artmasıyla tasavvur olunabilir. Halbuki bir 
şahsııı aynı anda hem mü'ınin, hem kfrfir olması ·ınüınkün. olamayacağına göre 
iınihıın artması ve desilmesi de mümkün olaniaz. 54 Kişi iman edince; taat da 
işlese, ınasiyet de işlese tasdik bfikidir, onda değişme olmaz.55 

B. Artma ve Eksilmeyi Kabul Edenler: 

Bunları iki gıupda ele atabiliriz: Birinci grupdakiler, imanın, "tasdik, ikrar ve 
anıel" olmak üzere üç rüknü olduğunu ileri sürenlerdir. Anieli yani dini emirlerin 
yapılması, d'ini yasaldarelan uzak kalınmasını -~imanın bir ıiikııü ve parçası. 

sayanlara göre aıııele paralel olarak iman artar ve eksilir. M litezile ve Hariciler bu 
• . görüştedir. Elıl-i Sünnetin Selef alimlerine göre de aınel imanın bir rilimüdür ve 
anıele göre iman artar ve eksilir. Ancak bunlara göre amel, kamil imanın bir 
ıiiknüdür. Bu sebeple imamn asimda bir artma ve elesilme olmaz, kemalinde olur. 56 

ız Bk. cl-Fıkhu'l-ekbcr. <.6. 

53 Bunu belirtelı fıyetler için hk. Eııfi\1, 8/4; Nisa', 41151. 

54Bk. Ali el-Kir!, Şerlııı'l-Fıklıi'l-eklıcr, s. 160. · 

55 Tallıizilııt, Şerlıu'l~Ak ıiid, s.l56-157. 

56 CUveynt, el-AktdetU'n-ııizfiıniyye, Kalıire, 139911979, s.90; Pezdevl, UsO!U'd-dtıı, s.l53; Razi, Mulıassal, 
s.239. 
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İkinci grupdakileri de. ikiye ayırmak gerekir: Bir kısmı; Kur'an-ı Kerimele 
imfuıın arttığılll ifade eden ayetlere57 dayanarak imanın artmasım kabul edenlerdir. 
Bunlardan bazılarına göre bu artma, Hz. Peygamber devrinde imanın tafsil (ayrıntı) 
yönünden artmasıdır. Zira vphiy inmeye devam etiği iÇin ashabın her yeni inen 
ayete, bunların hükümlerine de · inanınası gereldyordu. Böylece onla:ı;ın mevcut 
imanlanİıda bir artış oluyordu.58 Bazılarına göre ise bu artış daha sonraki devirler 
için de söz konusu olabilir. Zira İslaın'a yeni giren birisi, bütün dilli hükümleri 
bilemez. Önce kel.ime-i tevlıid getirerek imfuı eder, sonra dini hükümleri 
öğremneye ve öğrendiklei-ine iman etmeye devam eder. Böylece dini bilgileri ve 
buna paralel olarale iınani artmaya devam eder. 59 

· · 

Bir kısmı. is~ bu artmayı ve eksilıneyi, imanın kuvvetli ve zayıf olması, iınanııı 
nurunun. artması, imaı,'ıda sehat ve devamlılık anlamında değerlendirınişlerdir. 60 

Nitekim İbrah!m(a.s.)';n imam tam olduf,ru halde o Allah Teala'd~n ölüleri nasıi 
· dirilttiğini kendisine göstermesini istemiş, Allah Teiila; "Yoksa inaımıadın ını?" 
buyurunca; "İnaııdım, fakat. (gözüınle de görerek) kalbimin yatış'ması için (bunu) 
istecliııı" demişti.61 Bu·· ayet~ inıamn "yakin" bakımından artacağına yaııi imanın 
kemalinde bir ari:ış olabileceğine· delalet etınektedir. 62 

İmanın kuvvetli ve zayıf olması anlamında artma ve .eksilıne olabileceğini he~ 
akıl sahibi kabul eder. Nitekim Hz .. Peygamberin imanıyia herhangi bir mü'minin 
imam bu açıdan. eşit değildir. Çevremizde görduğümüz mü'minlerin dini eıııir ve 

· ya~aldara karşı tutumları onlarİn imanlarının kuvvetliliği ve zayıfhlığıyla doğrudan 
ilgilidir. 

Sonuç olarak iman, tasdik balamından ·artniaz ve eksilmez. Ancal( yakin 
(kuvvetlilik ve :Zayıflık) balamından artar, .eksilir. 

51 Mesela bk. Al-i İnın'ln, 3/173; Ental, 8/2; A.Iızilb, 33/22; Fetlı, 48/4; Müddessir, 74/3,.. 

58 Ebu'I-Muin Nesefi, Tabsıratu'l-edille, Kayseri Raşit Et: Kütüphanesi, No:496, vr.247 b; Silbfinl, Bidayc, 
· s.90. 

59 Tatt'izani, Şerlıu'l-Akılid, s. ı 56. 

60 Nesefi, Tabsıra, vr.247 b; Sabüni, Bi dliye, s.90; Taltilzilnl, Şerhiı'l-Ak:ilid, s.l57 . 

. 
61 Bakanı, 2/260. 

62 Ni el-Kilri, Şerlıu'l-Fıklıi'l-ekber, s. 159. 
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iMAN VE isLAM TERiMLERi 

İman, lügatta; "tasdik"tir. Yani bir kimseyi verdiği haberde doğıulamak, onun 
doğıu söylediğini kabul etmektir. Teriın olarak ise; ''Hz. Peygmnberin Allalı 

tarafından getirdiklerinde dqğıu olduğunu kabul etmektir';.63 

_İslam ise lügatta; "boyun eğmek ve itaat etmek"; terim olarak da; "Allah'ın 
uliilıiyetini kabul edip. boyun eğmek". anhmimdadır. 

A. İman ve 1slihn'ın Bir Olması: 

· Lügat yönünden aralarında fark var. ise de hi.Ucüın yönünden fark yoktqr, ikisi 
de aynı anlamdadır. 64 İmansız İslam, İslamsız imfin olmaz. Bu ikisi içle dış 
gibidir.65 İmanla İslanı birdir. Bir kimsenin ıni.i'min olup müslümaiı olmaması; 
müslüman olup ınü'min olıı1aınası mümkün değildir. 66 

İman ve İsl5mm aynı olduğuna· şu ayetler delalet etmektedir: 

"Musa dedi: Ey kavmiıni Eğer siz (gerçekten) Allah'a iınaiı ettiyseııiz, O'na 
(ilılas ile) teslim alımış. müslümanlar iseniz artık, ancak O'na güvenip dayanın" 
(Yiintıs, 10/84). "Onlar İslam'a girdiklerini senin başına kakıyorlar. (Onlara) de ki: . 
"Müslümiınlığınızı benim başıma kakınayın. Bilakis .sizi imana muvaffak ettiği iÇin 
Allalı size minnet eder, eğer siz ("İnandık" demenizde) sadıklar iseniz"67

• "Derken 
orada ınü'ıninlerden kim varsa çıkardık Fakat . orada müslümanlardan bir 

. ev(halkın)dan ·tıaşkasmı ·da bulamadık"68 • "Sen ayetlerimize imfuı edecek 
kimselerden başkasına (söz) dinleteriıezsin. İşte müslüman .olaiılar onlardır"69 • Bu 
ayetlerde imaıi, islam yerine; İslam, iınfuı yerine; mü'min, ınüslinı yerine; müsliı;n, 
ınü'min yerine lmllanılııuştır. 70 · 

Hz .. Peygamber (s.a.v.) · şöyle buyurmuştur:. "İslam, beş temel ü~erine 
kuıulniuştür; Allah'dan başka ilah· olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve 
Rasfılü olduğuna şehactet etınek, naı~ıaz kılmak, · zek;at ' vermek, . Beytııllah'ı . 

·~ 

63 Riiğıb, Müiredi\t, s;26; İbn Manz~r, Lisanu'l-arab, I,l07; Pezdevi, Usülu'd-din, s.l51; Razi, Mulıassıll, 
s.237; Kfıdi Beydil vi, Tavfıliu'l-envar, s.464. 

64 Sfibflni, Bidfıye, s.'ll. 

65 Ebü Hıınife, ei-Fikiıu'l-ddıcr, ş.G. 

· 66 Matüridl, Tevhid, :'.394·. 

6.1 Hucurfıl, 49/17. 

68 znriyftt, 51/35-36. 

69 Nemi, 27/81. 

70 Mıitüridi TQvhid, ,,396; Ncsefi, Tabsırn, vr. 250 n. 
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lıaccetmek ve Ramazan orucu tutmak"71 Bir defasında Hz. Peygamber aslıaba 
"İman nedir? Bilir misiniz?" diye sormuş; ashab; "Allah ve Rasiilü bilir" deyince, 
şöyle buyurmuştur: "Allalı'dan başka tam1 olmadığına ve Muhammad'in Allalı'ın 
kulu ve Rası1lü olduğuna şebadet etmek, namaz !almak, zekat vermek, · Ramazan 
orucu tuİIJlak ve ganimetin beşte birini vermektir"72 Görüldüğü gibi Hz. Peygamber 
iman ve islamı tarif ederken aynı şeyleri söyleyerek bu ikisinin ayni olduğunu 
bildirmiştir. 73 

. Yine Hz. Peygamber (s:a.v.) bir ·defasında; "Cemıet'e ancak mü'min olan 
girecektir"74 buyurmuş, bir defasında da; "Cennet'e ancak müslim olan girecektir"75 

buyurmuştur. Bu hadisler de mü'min ve müslinıin aynı olduğunu gösterir. 

B. "İslam" Kelimesillin Çeşitli Kullamlışları: 
1 

"İslan:ı" kelimesi, her zamaıı ... iman" karşılığında kullamlmaz. Bazan "din" 
anlamında kullanılır. Mesela şu ayetlerde olduğu gibi; "Allah nezdinde hak din, 
İslamdır"76, "Sizin için din olarak İslam'ı beğendim'm. · · · 

•' 1 
Bazan islfun, kalpty tasdik olmadari zillıiri .kabUle denir ki bu, kelimenin 

lügat · anlarnma göredir. · Şu ayet bu manadald kullanılışa. örnektir: "Bedeviler, 
"İman ettik" dediler.· De ki:. "Siz iman etmediniz, aıila, (bari) müslüman olduk" 
deyin. İman, henüz sizin kalplerinize girmemiştir"78 . Buradaki "islfun"dan maksad, 
"zillıiri teslim olma, müslüman gözükme"dir. 79 Bir kimse içten Allah'a inanmadığı 
halde dıştan teslim . (müslüman) olmuş gözükebilir, ibadet edebilir. Bu, , 
münfrfıklıktır. 

Bazan da islam, amel ve ibadet anlamında kullanılabilir ki buna yukarıda 
zilerettiğimiz "İslamın beş temel üzerine kumlduğunu" bildiren hadis örnektir. 80 

Yine Hz. Peygamber (s.a.v.), "Cibril Hadisi" diye meşhur olan hııdiste işlfun'ı; 
"Allah.'dan başka tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Rasfılü olduğuna 

. şehadet etmen, namazı kılınan, zekatı vermen, Ramazan orucunu.tutınan ve yoluna. 

71 Bulıilri, İmitı~, 1,2; Müslim, İmıin, ı~-22; Tirmizi, İman, 3; Nesai, İman, ı3; Alımed lı. Hanbel, Milsned, 
II,26. 

72 Mil ı· . r· • 24 , s ın1, ınan, . 

73 Tafuizfini, Şerhu'ı-Akaid, s.ı6ı; Ali eı-Kari, Şerhu'l-Fıkhi'l-eklıer, s.250. 

7'1 Bulıfiri, Kader, 5; MUslim, Sıyfim, ı 43; Tirmizi, Tefsiru Süre 9/6; N esai, İman, 7; Da rimi, Savm, 48. 

15 Alımed b. Haııbeı,Milsııed, IV,89, 90. 

• 
76 Al-i İınrilıı, 3/ı 9. 

77 Milide, 5/3. 

78 Hucurilt, 49/14. 

· 
79 Tafu1ziıni, Şerlıu'I-Akilid, s. ı 61. 

801'aftilz<'lni, a.g.e:, s.I 61. 
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gÜcün yeterse Beytullah'ı lıaccetmendir" şeklinde; iinfun da, "Allah'a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine ve alliret gününe inaıunan ve bir de kadere; lıayrma, 

. şerrine inanmandır"81 şeklinde tarif ederek islilım zalriri amellere, imanı da batını 
. itikiida (kalp inancına) isim olarak vernriştir ki bu hadis, imamn bir kalp ve gönül 
. işi; islamın da kalple tasdik edilen şeylerin dil ile ikrarı ve amel ile ızlıarı olduğunu 
gösterir .. 

Cibrlllıadisinden anlaşılan şudur: hnan, inamlacak hususlara inanmak; İslfuu . 
da hem inanmak ve hem de inancının gereği olan amel V~ ibfidette bulünmaktır. 

X. iMAN VE iNKAR BAKIMINDAN iNSANLAR 

A- Mü'min 

Mü'nrin; Allah'dan başka tanrı olmadığına; Allalı'ın, Minatın yegane yaratıcısı 
olduğuna; bütün ilalılık sıfatlarında ve fiillerinde ortağı ve benzeri olmadığına; 
Muhammed(s.a.v.)'in, Allalı'ın, kullarını hidayet için hak dinle gönderdiği 

Peygaınberi olduğun~ inanan !.dmseye denir. 82 Bunları inkar edene de "kafir" denir. 
Demek ki mü'min önce Allah'ın varlığına, birliğine, tek yaratıcı olduguua, O'ndan 
başka yaratıcı olıiladığına; eşi, dengi, benzeri, ortağı, oğlu, kızı, anası, babası 
olmadığına;· hiçbir şeye muhtaç olmadığına; doğmadığına, doğurınadığına; her 
türlü kemal sıfa tlarla muttasıf, her tÜrlü noksan sıfatıardan münezzeh olduğuna 
inanacak, sonra Hz .. Muhammed (s.a.v.)'in Allah tarafından gönderilnriş hak 
Peygamber olduğuna, dolayısıyla onun Allalı tarafından getirip bildirdiği kesin 
olarak sabit olan bütün dini emir ve yasaklara inanacalctır. İman bölünme kabu1 
etınediğinden, mü'nrin sayılabilmek için, imfuı esaslarımn hepsine toptari ve her 

·.'·birine ayrı ayrı inanmak zorunluluğu vardır. ima)l esaslarından birinin bile inlcarı, 
küfür sayılır. 

"Kelime-i tevhid" dediğinriz "La ilahe tTiallah, Muhammedün rasillullalı" 
(Allah'dan başka tanrı yoktur, Muhaınıned, O'nun Peygainberidir) cümlesini veya 
"kelime-i şehiiclet" dediğimiz "Eşlıedü en la ilalıe illallalı ve eşhedü eııne 

Muhammeden abduhü ve rasuluh" (Ben şehiidet ederim ki Allah'dan başka tanrı 
yoktur. Yine şehiidet ederim ki Mu1ıammed, O'nun kulu ve Peygaınberidir) 
cümlesini söyleyen, dalıa doğrusu Allalı'a ve Peygamberine inanan kişi mü'nrindir. 
Bmıun için, bir kişi veya kurumdan izin almak ve merasim yapmak gerekmez. 

İmanın kazanılması kolaydır. Önemli olan imiimm son nefesini . verinceye 
kad~ır korumak, ruhunu imanlı olarak teslim etınektir. Bu bakımdan iman, sırf dil 
ile i1crardan ibaret olmamalı, alesine imanın gereği olan ku1luk görevini yapmak, 

· '
1 Buhar!, İman, 37; Müslim, İman, 1; Ebu Diivild, Siliınet, 15. 

82 Şelıristfuıi, Nihiiyetil'l-ikdfuıı, s.472. 
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dini emir ve yasaklara' bağlı kalarak ömrünü devam ettirınek bir müimin için 
vazgeçilmez bir düsiur olmalıdır. 

Kur'an-ı keriınde pek çok ayet, mü'minlerin ne gibi özellikler taşımaları' 
gerektiğini bildirir. 83 

Hz. Peygamber (s.a.v.) de ınü'ınini; "Mü'ınin, insanların mal ve canları 

hususun:da kendisinden emin oldukları kiınsedir" 84 diye tarif ed;erek mü'm1niiı 
Allalı'a ibadet ve kulluk görevini yapınamu yanında insanlara· iyi davranan, hiçbir 
şekilde zarar vermeyen, güvenilir bir kişi olması gerektiğine dildeatİ çekmiştir. 

B- Kafir 

. Küfür, lügatta; "örtmek" demektic Terim olarcik ise, imanın zıddı olup 
"Allah'ı ve Peygamberi inkar etmeye ve yalanlaınaya" denir. Rabbip.i inkar edene 
kafir denmesi~ Allah'ın verdiği ·nimetleri ve Allah'a giden yolu örtınesindendir.85 

Esas küfür, Allah'ı bilmemekıyani tanımamak ve vaıanlamaktır .. Bununla beraber 
( . . . 

bazan küfre aHlmet olan şeye de küfür denir. Mesela ateşe, aya, güneşe, yıldızlara · 
vb. ibadet etınei<, peygamber öldürmek, haramlan helal sayınale vb. küfür. 
alumetidir ve küfür sayılmıştır. Çünkü bu tür fiiller ancak Allah'ı inkar edip 
yalanlayan kafirden çıkar. 86 

. İnanç esasiarım diliyle ikrar edip de kalbiyle tasdik etıneyenler, insaıılar 
nazannda mü'min sayılsalar bile Allah katında kfifirdirler ki bunlara münMık. · 
denir. Kalbiyle tasdik ettiği halde diliyle ikrar etmeyenler ise, insanlar nazarında· 
kfifir olsalar bile -Allah bilir:. Allah katında ınü'miiıdirler. 87 

. Mü'mine, mü'min; kafire, katir demeli; mü'mine, kafir; . kfifire, mü'min· 
dememelidir. Bunun sorun'ıluluğu büyüktür. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) .bu · 

•. konuda şöyle buyurmuştur: "Bir kimse diğer .bir kimseyi fısİda veya küfürle itham 
etmesin. Alcsi talcdirde itlıam edilen arkadaşında bunlar· yoksa, kelime kendine 
dönderilir" 88

• Bu ve benzeri hadisler, m'ü'minlerin birbirlerini küfür ve nilakla 
itham etmekten sakındınnaya yöneliktir. Yoksa bu tür bir davramş ve söz çok 
çirkin ve büyük günah ise de küfür olmaması gerekir. Her şeyin en doğrusunu . . . 

83 Bunlardan bazıları için bk. Enfıil, 8/2-4; Mü'ıniııfın, 23/1-11; Hucuriit, 49/15. · 

84 Tinnizi, İnıiin, ı2; Nesiii, İman, 8; İbn Miice, Fiteıı, 2; Alımed b. Hanbel, Müsııed, III,ı54. 

85 Bağdiidi, U~fılıı'd-din, s.248. 

86 Bfikılliiııi, Temlıid, Beyrut, 1957, s.348. 

87 Siibfıııi, Bidaye, s.88; Tafliizıiııi, Şerlıu'l~akiiid, s.ısl 

· 
88 Buhar!, Edeb, 44; Milslim, İ mil n, ı ı ı, ll 2; Timıizi, İman, ı 6. 
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· şüphesiz Allah bilir. Ehl-i kıble (Kıble'ye yönelerele namaz kılmamn farziyetine 
inarian)dan kimseyi tckfır etmemek, Ehl-i Sünnetin prensibidir. 89 

' ' 

· Kur'an-ı Kerimde pek çok ayette Yüce . Allah, kafirlerin Cehenııeın'e 
'gireceklerini ve orada devamlı kalacaklarını bildirir.90 

1:Küfür Çeşitleri: 

Küfrün bazı çeşitleri vardır ki şunlardır: 

· a- Küfr-i inkar; Allah'ı hiç tanıınamak, varlığım kabul ve itiraf etmemek · 
tarzındaki küfürdür .. Bu, kalbiyle ve diliyle iııkardıL91 

' 
b- Küfr-i cühı1d; Bu, Allalı'ı (kalben) bildiği halde, iı~lcar etmektir. İblis~in \re 

·Firavun'un küfrü buna örnektir.92 

c- KüfrMi infıd; Kalbiyle Allalı'ı bilmek, diliyle ikrfir ve itiraf etmek,_ fakat 
hasedi ve sapıklığt sebebiyle "İslam1'ı din olarak kabul etmeınektir. Ebıl Cehil'in, 
Hz. Peygamberin amcası EbU Talib'in küfürleri ve Hz. Peygamberin hak peygamber. 
olduğunubilen, fakat inadından dolayı onun peygamberliğini reddeden Yahudi ve 
Hristiyanlann küfrü bu türdendir.93 

-

d- Kiifr-i nifak; Diliyle inandığını söylediği halde kalbiyle inanmayan 
münfifığınküfrü bu türderidir.94 

· 

e- Küfr-i celıli; Kendi isteğiyle ama küfür olduğunu bilnıeden küfür sözü 
söyleyen kişinin küfıüdür ki bazı filimler dihilliği sebebiyle bu kişinin küfre 
girmediğini söylerler.95 

· 

. f- Küfr-i hükırti; Allah'ın ve Rasfılünün yalanlama alametleri olarak bildirdiği 
sözleri söylemek ve hareketleri yapmal<. suretiyle isfain'dan çıkıııaktır. O halde her 
müslümanın dinde hangi sözlerin ve fiilierin küfür sayıldığı~u bilmesi gereldr.96 

-~ 

. -
89 R:fizt, Mulıassal, s.240. 

90 Bazı ayetler için b k. AI-i İınriin, 3/131; Nisı1', 4/56; Tevbe, 9/49 .. 

- . 
91 Bakaı·a, 2/6 ftyetind" zikredilen kü(ür, bu tünjendir. 

92 CUveyni, el-Akldetii'n-nizftıniyye, s.85. 

93 Bk. Bakara, 2/89; Cürciini, Şerlıu'l-Meviikıt; Kostant!niyye (İstanbıil), 1286 h., s.597. 

94 lbn Manzür, Lisanu'l-arab, III,273. 

· 
95 A. Saim Kılavuz, lım1n-Küfilr Sınırı, İstanbul, 1982, s.59 . 

. 
96 Şerafeddin Gölcük, Süleyman Toprak, Kelilm, Konya, 1988, s.112 .. · 
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2- Küfre Götüren inanç, Söz ve Fiillerden Baztlan: 

f!ir mü'minin küfre girmesine sebep olabilecek bütıl inançlar, sözler ve 
hareketler Çoktur. Biz bunlardan bellibaşlılanıu zileretmek suretiyle bir genel fikir 
vermelc istiyoruz.97 

I- İki veya daha fazla ilaha inaımıale küfürdür. 

2- Put yapmak ve· puta tapınak küfürdür. 

3- Alemin yaratıcısının Baba, Oğul ve Kutsal Ruh gibi üç esastan meydana 
geldiğine inanmalc küfürdiir. 

4- Allah'ın eşi, oğlu, kızı, annesi, babası olduğuna inanınale küfürdür. 
... 

5- Allah'dan başkasına seeele ve ibadet. etmek küfürdür. 

6- Allalı'ın adiiletsizlik ve lüıksızlık yaptığını söylemek küfürdür. 

7- Allah'ın ziitı, sıfatları, ij;iınleri, fıilleri,. emir ve yasaldanyla -şalca da olsa-
alay etmek, bunları küçümseyici ifadeler kı ılianmak küfürdür. 

8- Melekleri küçümsemek, ayıplamale ve onlara sövmek küfürdür. 

9- "Melekler, Allalı'ın kizlarıdır" demek küfürdür. · 

ı O- Peygamberliği inkiir küfürdür. 

ll- Kür'an'da peygamber olduğu bildirilenlerin (birinin bile olsa) 
peygamberliğini inidir küfürdür. 

12- Peygamberlerden ve iıısaıilardan birine tanrılık isnfid etmek küfürdür. 

13- Peygamberleri küÇümsemek, kınamak, hafife almalc ve onlarla alay etmek · 
küfürdür. 

14-·Kur'aiı'ın beŞer sözü olduğunu söylemek küfiirdür. 

15- N asslan (Kur'fuı ayetlerini ve mütevatir hadisleri) reddetmek (bir ayet ve 
· bir hadis bile olsa), küfürdür. 

16- Nasslar, zahiri üzere hmnledilir. Yani Kur'an . ayetleriİli ve Hz. 
· . Peyganl.berin hadislerini okuduğumuz zamanne anlıyorsalc; bunların a:f!lamı budur. 

N assların zahiri anlamlarını bırakıp da -B atınllerin iddia ettiği- bir takım gizli. 
anlamlara sapmak küfürdür. 

17- Kur'an'da bildirilen Allalı'ın sıfatıarını iiıkilı ldifürdür. 

97 Bu konuda Hızla bilgi almak isteyenler kül'Ur Jafızlarıyla ilgili eseriere ba.~vurabilirler. Bk. A. Saiın 
Kılavuz, İnıiln-Kül'Ur Sınırı, s.98-l60; Ali el-Kfiri, Şerhu'I-Fıkhi'l-ckber, s.306-3S8; Taftfızilnl, Şerlıu'l

. Akaid, s.182-184. 
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18- Kıyameti, öldükten sonra dirilıneyi, aınel defterlerinin verilmesini, hesabı, 
sıratı, ınizanı, Cenneti, Cehennemİ vb,. iııkar küfürdür. 

19- Şeriatla (Dinle) alay etmek, Şeriatı hafife almak küfürdür. 

20- Allah'dan (rahmetinden) ümit kesrnek küfürdür. · 

21- Allah'dan (azabıııdan) emin olmale küfürdür, 

· 22- Gaybdan verdiği haberde, kahinin doğru söylediğine inanmak küfürdür. 

23- Haram ı helal saymak, helali haram saymak küfürdür. 
. '' . ' . 

24: Ka.fır olmaya razi olmak küfürdür. . 

25- :·Bunu, Allalı enıretse yapmam" demek küfürdür. 

26- Ruhlarm tenasühüne '(ruhun bir bedenden diğerine geçmesine) inamnalc 
küfür ct ür. 

27~ Kur'aıı'ı pisliğe atmak küfürdık 

28- Kur'an'la -bir ayetiyle olsa bile- alay etmek küfürdür. 

· 3- Bellibaşli Küfür Sebepleri 

I- Kendini beğenme, kibirlenme, guruilanma (Firavun gibi). 

2- Malcam, mevki, ınansıb endişesi (Herakliyüs gibi). 

3- Kınanma ve ayıplanına endişesi (Ebu Talib gibi) .. 

c- Münafık: 

Kalbiyle Allah' ı . inkar ettiği halde diliyle inandığıııı söyleyene . "münafık" 
denir.98 Kur'an-ı Kerim de münafığı böyle :açıklamaktadır: "İnsanlardan bir 
talmnları vardır ki, inanmadıkları halde, "Allah'a ve ahiret gününe inandık" 

derler"99
. Bu ayette bahis konusu olanlar, dıştan mü'min göründükleri halde içten 

inkarcı olan miinafıklardır. 

Münafıkların yalancı olduklarııu Yüce Allah şu ayette. bildirmektedir: 
"Münafıklar sana geldilderinde, "Şahidlik ederiz ki sen muhalckak · Allah'ııı 
peygamberisin" dediler. Allalı da bilir ki sen elbette O'nun peygamberisin. Allalı 

. hiç şüphesiz ınünafıkların yalancı olduklarına şalıidlik eder" 100
• 

98 Şelu·istfinl, Nilıiiyctü'l-ikdıiııı, s.473. 

99 Bakara, 2/8. 

100 MüııMikfiıı, 63/1. 
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Şu ayette ınünMıklann kfrfir oldukları bildirilmektedir: "Onların sadak3lanmn 
kabul edilmesini engelleyen, onların Allalı'ı ve rasiilünü inkm· etmeleri, namaza 

··ancak üşenerek gelmeleri ve istemeyerek sadaka verınelerinden başka bir şey 
değildir" 101 • MünMıklaı·, mü'min · olduk1arım söyledikleri, hatta bazan ibadet 
ettikleri, namaz kıldıklan yani dıştan müslüman gözüktükleri için dünyada 
ınüslümmıınuamelesi görürler. Çünkü İslam'da, dış görünüşe göre hüküm verilir ... 
Ama içten kfrfir oldukları ve müslümanları aldattıkları için cezaları, Cehennem'in 
en alt tabakasında ebedi· azab olunmak gibi ağır bir cezadır. "Şüphe yok ki 

· ; ınünMıklar, Ceheımeın'in en · alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcİ· 
bulamazsın1ıl 02 . · Göıjildüğü gibi inkar balonundan insanların en kötüsü ve · 
tehlikelisi münafıklardır. 'ı 

D- Müşrik 

Şirk, tevhidhı zıd(jı oJup "prtaklık" demektir. Müşrik, "Allah'a eş koşa~; zat, 
sıfat ve fiilierinde Allalı'm'Oftağı, benzeri olduğuna inanan kimse"ye denir. Birden 
fazla. yaratıcı- kabul etmek şirk olduğu gibi; Allalı'ın eşi, oğlu, kızı vb. olduğunu 
söylemek de şirktir. 

· Şirk ve küfiir, birbirine yaleın iki· kavramdır. Küfür daha genel, şirk daha · 
özeldir. İnanç esaslarından biriiii veya bir kaçını inkar küfiirdür, şirk değildir. ·İki 
veya dalıa fazla ilaha inanınale şirktir ve aynı zamanda küfürdür. 

"Ey iman edenler! Müşrikler; aneale bir pisliktir. Onun için bu yıllarından 
sonra Mescid~i Haraın'a yaklaşmasınlar" 103 ayeti, İiıüşriklerin necis, pis olduğunu 
bildirınektedir. Tabiatıyla bu pislik manevi pisliktir. Bu ayet hükmünce gayr-i 
müslimler Mescid-i Haram'a · sokulınazlar. "Göklerin ve yerin hiilcümranlığı 

Allah'ındır. O, hiçbir evlad edinmeıniştir. Mülkünde O'nun bir orta~ı da yoktur"104 

ayeti Yüce Allah'ın şirkten uzale olduğunu bildirir. "Onların çoğu Allah'a iman 
. 'etmez. Ancal<. Allah'a ortak koşarlar" 105

· ayeti, müşriklerin kfrfir olduklarına delalet 
etınektedir. · 

1 "Allah, kendisine ortale koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını 

dilediği kimse için bağışlar" 106ayeti, şirldn, günahlarm en büyüğü ve yegaiıe 
affedilmeyeiıi olduğunu bildirınektedir. 

101 Tevbe, 9/54. 

102 Nistl', 4/145. 

103'Tevbe, 9/28. 

· 
104 Furktlıı, 25/2. 

105 YOsuf, 12/106. 

106 Nisfi', 4/48. 
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Şirk Çeşitleri 

Şirk, çeşitli şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bellibaşlı çeşitleri şunlardır: 

1- Ş irk -i istiklal: İki müstakil ilah kabul edenlerin şirkidir ki Mecı1sllerin ve 
Hayır ve Şer olmak üzere iki ilaha inanaıı Seneviyye'nin şirki bu türden bir şirktir. 

. . . 

2- Şirk-i teb'iz: Yaratıcının tek olduğunu söylemelde beraber bir kaç unsurdan 
· (ilahdan) birleşmiş olduğuni.ı söyleyenierin şirkidir. Hristiyanların teslis inancı giOi. 

3- Şirk-i taluib: Alemin yaratıcısının bir olduğunu söylemekle beraber Allalı'a 
· yakin olabilmek için ve .Allah katında şeraatçi olur inancıyla lıeykellere, putlara 

ibadet edeııleriü şirkidir. Calıiliyye devrindeki putperest araplar bu gnıp 
m'üşriklerdendir. · · · 

4- Şirk~i taklid: Sırf atalarını taklid ederek putlara ibadet edeıılerin şirkidir. 
İnsanların çoğunluğu pek çok konuda olduğu gibi şirk konusunda da taklidcidir. 
Akıllanyla çirkin buldukları şirkteıı sırf atalarıni taklid için vazgeçemenıişlerdir. 

5-. Şirk~i esbab: Eşyanın tabiatının gerçek müessirl olduğuna inananların 
. şirkidir. Tabiatçıların şirki bu türdendir. Ancak, sebepleri sonuçlara bağlayaral( her 
. ikisinin de Yaratıcı'sının olduğuna, sebepleri ycıratmca arkasından sonuçları da 
yaratmanın Sünnet-i ilahiyyeden olduğuna inaımıak şirk değil, tevlıiddiı:. 107 Yani . 

. bu alemde her şeyin kendiliğinden olduğuiıa inanmak şirk, Allalı'ın bazı sebeplere 
· · bağlı olaral( yara1 tığma inanınal( ise imaııdı~. 

6- Şirk-i hafı (Gizli şirk): Kendi nefısleriıii ilah derecesine yükselteıılerin 
. · şirkidir. Bazı müslümanların ibadetlerini Allah rızası için değil de gösteriş için 
yapınalim bu tür şirke dahildir.ıos "Kötü duygularını (hevasını) kendisine tanrı 
edinen kimseyi gördün mü?:' 109 ayeti, bu tür şirkiaçıklar. 

Hastaların şifa bulması, fakirin zenginleşmesi vb. ihtiyaçlar için Allan'tmı 
başkasından yardım is.temek şirk olduğu gibi, Allalı'ı lmalup da din adainiarını rab 

· yerine koynial(; onların emir ve yasaldarına kulal( vermek de şirktir .. Nitekim şu 
ayet bı.ına işaret etmektedir: "(Yahudiler) Allah' ı bıratıp bilginlerini (hahamlarıııı);. 
(Hristiyanlar da) rahiblerini ve Meryem oğlu · Mesih'i (İsa'yı) rablar edindiler. 
Halbuki hepsine de tek Tahrı'ya kulluk etınelcten başka ·bir şey enirolunmadı" 110 . 
Yine putlara ve yıldızlara kurban keserek yaklaşmak isteği de şirktir.1 n . 

107 İzmirli İsınail Üakk1, Yeni İlın-i Kelam, Haz. Sabri Hizmetli, Ankara, 1981, s.266. · 
' ' ' . 

108 Şerateddin Gölcük, Süleyman Toprak, Kelüm, s.114. · 

109 Furkaıı, 25/43 .. 

110 Tevbe, 9/31. 

. 
111 Şah Veliyyullalı Delılevf, Huccetullalıi'l-bılliğa, Mısır, 13221ı., 1,48-49. . . . . ~ / 
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"Yalrôdiler, "U2;eyir, Allah'ın oğludur" ·dediler. Hristiyanlar da, "Mesih ·(İsa) 
'AIIah'ın oğludur" dediler. Bu, onların ağızlanyla geveledikleri sözlerdir. 

· (Sözlerini). önc~den kMir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allalı onları 
kahretsin. Nasıl da (haktan batıla) döndürüliiyorlar"112 ayeti, Yahudi ve 
Hristiyanların müşrik olduğunu açıklaınaktadır. 

E- Mürted 

Önce müslüman iken dini terk edene "mürted" denir. Böylece mürted de kfifır 
olmuştur. An,cak önce m~islüman iken sonradan İsHhn'ı · terk ettiği için mürtede 
uygulanan hükÜmler kMirüıkinden farklıdır. · 

Mürtede uygulanan hükümlerden bazılan şunlardır: 

1- Mürtedlerle herhangi bir anlaşma alcdi yapılmaz. Halbuki kafirlerle yapılır. 
. .. ~ 

2- Mürtedden cizye kabul· edilmez. Böylece zimmi olmasına izin verilmez. 

3- Harpte esir alınan müı:ted köle edinilınez. İslam'a davet edilir, iman 
etmezse öldürülür. 

4- Mürtedin malı ganiınet olarale paylaşılınaz, Pevlet hazinesine kalır. 113 

. . J . 

5- Mürterlin kestiği yenınez. 

6- Mürted! e evlenilmez, bir müslümanla evlenmesine izin verilmez. 

7- Mürtedden diyet alınmaz. . ' 

8- Mürledin katiline kısas uygulanmaz. 

9- Mürted öldürülürse cenazesi yıkanmaz, müslüman kabristamna gömülmez. 

. 10- Terk ettiği mala varis olunınaz. Kendisi de bir müslümanın malma 
mirasçı olamaz. Malı Devlet hazinesinde fey' (ganiınet) ·olur. Mürtede, d!ne 
dönmesi için üç gün süre tanımı:, dönerse canını kurtarır, döıunezse öldürülür. 114 

Mürtede uygulanan hükümlerin· ağır olması· birliğin ve dirliğin koruıunası, 
irtidiidın önlenmesi gibi gayelere yönelik olabilir. Kilirinicinden ağır olması ise 
kMirle aralarında fark olmasıııdandir. Zira· kMir İslam ile müşerref olmadığı için · 
İslamın güzelliklerinden habersizdir. Ama mürted, İslam'ı tatmıştır. Balı tadanla 
tatmayan aym kefeye konınamalıdır. · 

112 Tevbe, 9/30 . 

113 A Saim kılavuz, Annhatlarıyla İslamAkılidi ve Kcliim'n Giriş, s. 44-45. · 

11
"' Ebu Ya'lii el-Ferrii', ei-Alıkaıı;,u's-sulliiııiyyc, Beynıt, 1403/1983, s.51-52; Bnğdiidi, Usfilu'd-diıı, s.328 . 
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X. MUKALLiDiN iMANI 

Delilleri bilmeden, araştırmadan ana-babasından, hocasından veya başka 

birinden duyarale inanana "ınukallid" denir. Mukallidin tarifi her ne kadar böyle 
yapılıyor ise de imanının sahih olup olmaması tartlşılan mukallid, insanlardan 
uzalc olarale yaşayan, alem ve yaratıcısı halekında düşümneyen; Allah'ın varlığı ve 
iman esasları kendisine haber verilince bunları kabul ve tasdik eden kimsedir. 
Yoksa müslüman beldelerde ooğup büyüyen ve yaratıkları görünce Allah'ı anan ve 
tesbih eden kişi taklid sınırından çıkmıştlr. 115 

. Mfitezile'ye göre mukallid, mü'min kabul edilmez. . . 
Elıl-i Sünnet'e göre ise mukallidin imam sahihtir. Zira imanda önemli olan, 

inanılacak hususlara jııaıunalctır. Delille inanmak tavsiye· edilmekle beraber delilsiz 
inanan gerçek mü'min kabul edilir. Hidayet yoluna taklidle giren, delille giren gibi 
Cenneti hak eder. Delilini araştırmadan inanan balkın imanının sahih olduğU icma 
ile sabittir. Mukallid de İslamın bi1tün rükünlerine inandığı için inianı geçerlidir. 
116 

Allalı'a ve inanç esaslarına delilsiz inanan kimse, inancında şüpheye 

düşmedikçe mü'mindir. Ebu Hanife (ö. 150/767), Şafii (ö.204/820), Millik 
(ö.1791795), Alımed b. Hanbel (ö.241/855), Evzru (ö.l57/774), Sevri (ö.l61/778) 
vb.'ye göre mukallidin imanı sahihtir. Ebu'I-Hasan el-Eş'ari (ö.324/936)'ye göre de 
ınukallid, · mü'mi ndir. Ancak alei.nin Mdis (sonradan) oluşunu ve dolayısıyla 

Yaratıcı'nınvarlığını aldıyliı bulması gerektiğinden bu husustaki ihınali sebebiyle 
günaha girmiş olur. Esasen bu görüş sadece Eş'ari'nin değil Ehl-i Sünnet 
alimlerinin çoğunlugunun göıüşüdür. Yani Ehl-i Sünnet çoğunluğuna göre bir 
!nsan Allah'a ve diğer iman esaslarına. inanmayiı götürecek delilleri öğrenme 
inı)cfuıı olduğu halde öğrenmekten geri:· kalırsa ·günaha girer. Günalıının . 
·bağışlanması için tevbe-istiğf(1r etmesi gerekir. 117 

... 
İmanda önemli olan tasdiktir. Kendisine iman esaslan bildiri~en kişi bunlarİ 

kabul ve tasdik ederse, mü' mindir ve Allali'ın mü'minlere vadettiklerini bak eder. 

Ebu'I-Hasan el-Eş'ari (ö.324/936) ve Falıreddin er-Razi (ö.606/1210), 
. Seyfeddin el-Amidi (ö.631/1233) gibi bazı takipçileri, her mü'minin .aıemin hiidis 
oluşunu, Yaratıcıııın varlığını ve Allah için vacib ve mümten1 .olan şeyleri 

bilmesinin vacib (farz) . olduğunu, taklidin caiz olmadığım söylemiş iseler de 
bunlara göre mukallid kfrfir değil günahkar kabul edildiğine göre bırnların 

115 Sfibflıı!, Bidfiye, s.'JO. 

· 
116 Pezdev!, Usi\lu'd-diıı, s.l52-153; Nesefi, Tabsıratu'\-edille, vr. 9 a-b. 

·m Bağdfidi, Usi\lu'd-d!ıı, s.254-255; Nesefi, Tabsıra, vr. 9 b. 
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. görüşleriyle Matür!dilerin görüşleri arasında büyük bir fark olmadığı görülür. 118 

. Eş'arller; "İtikiid'i meseleleri delilleriyle bilmek her· ni.ükellefe Jarzdır" derken· 
bunun icmalen (topluca) olmasım kasdetmişlerdir. 'Yoksa inkarcıları susturacak ve 

. jrşad olmak isteyenleri irşad edecek derecede itikadi ıneseleleıin ayrıntılarıyla 

· bilinmesi farz-ı ayn değil, farz-i kifayedir. ug · 

Marifet (bilgi), iman değildir. Kur'an-ı Keriın bize Ehl-i Kitabın (Y alıı1d1 ve 
Hristiyanların), Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu kesin bildiklerini, · 
fakat hasedierinden oıuın peygamberliğiıii kabul ve tasdik etmediklerini, 
d~layısıyla mü'min olmadıklarını bildiriyor 120 ki bu, milrifetin iman olmadığma 

· delildir. 

Xl. iSLAM DAVETi ULAŞMAYANLARlN DURUMU 
. 1 . 

Dünyanın herhangi bir köşesinde bulunup da Islam dininden habersiz olarak · 
yaşayan ve böylece öleııleı;iiı öbür alemdeki soıumlulukları lÜıkkında 'İslam alimleri 
ihtilaf etmişlerdir. Mfıtezile 1 ve Matüddilerin Allah'ı bilmenin alolla vacib 
olduğunu ileri sürmelerine karşılık Hariciler, Riliiziler ve Eş'adler alcıila hiç bir 
şeyin vacib olamayacağını iler_i sürmüşlerdir. 121 

. 

A. Matüridilerin görüşü 

Matüddilere göre; akıl, Allah'ı · bilmeye bir alettir. Allah, bir peygamber 
göndermeseydi bile insanların, akıUarİyla Allalı'ı bilmeleri , bulınaları onlara vacib 
olurdu. İnsmı, Allah'ın kendisine· verdiği akılla kendi yanitılışııu, diğer varlıkların 
yaratıİışlannı, iJer ve göğün yaratılışını vb. düşünmek suretiyle bunların kendi 
kendilerine var olaınayacaldaruıı; mutlaka ilmi, iradesi, kudreti sonsuz bir Yaratıcı 
tarafından yaratılmış olacaklarını düşünerek Allah' ı aklıyla bulabilir. Daha doğıusu 
bulmalıdır. Bu, ona vacibdir. 122 Baliğ olduktan sonra bunları düşünecek kadar . 
yaşayan bir insan, Allalı'In varlığını kavrayamadan ölürse mazfır olmaz, azab 
görür. 123 · · 

Matüddiler bu görüşlerini .ayet ve hadisiere dayandırırlar. Matüridllere göre, 
"Peygamberleİ'i dedi ki: gökleri ve yeri yaratan Allah haldcında' şüphe mi var?" 124 

118 Bağdadl, Usulu'd-dlıı, s.255; Ncsefl, Tabsıra, vr. 9 b. 
. ' ' ' 

119 Ali cl-Karl,-Şcrhu'l-Fıkhi'l-ckbcr, s.264 . 

. 
120 B k. Bakaı·a, 2/146; En'fim, 6/20. 

121 SfıbOııl, Bid!lye, s.SS-86. 

122 s·b· • B' d· 85 B "d" İ • "t '1 • 75 a unı, . ı aye, s. ; eya ı, şara u -n1eran1, s. . 

123 Beyadl, İşfiratu'l-ıııeranı, s.75; Ali cl-Karl, Şerhu'I-Fıklıi'l-ekber, s.250. 

124 İbrfilıiııı, ı 4/10. 
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ayeti, yaratıcının varlığını akılla. bilmeye delalet etıiıektedir. Hz. Peygamberin; "Her 
. doğan fıtrat üzere doğar. Sonra ana-babası onu Yahfıd'i, Hristiyan veya· Mecfısi 

. yapar" 125 hadisi de buna delildir. "Her doğan fıtrat üzere· doğar" demek, "dıştan 
olumsuz bir etki yapılınazsa herkes aklıyla Yaratıcıyı. (Allah'ı) bulabilir" demektir. 
Bu hadis aynı zamanda insanın· inancının ve düşüncesinin şekillenınesinde çevre 

· · · faktörünün .önemini belirtmektedir. İıriam Matüddi, akıllı çocuğa bile Allah'ı 
bilıneriin (ınarifctullahıh) vacib olduğunu söylemiştir. 126 

B. Eş'arilerin Görüşü 

Eş'arilere göre, akılla hiç bir şey vacib değildir. Akıl ancak alemin hadis, 
Yaratıcının kadim olduğııını. bilmeye, eşyanm güzel ve çirkinliğini anlamaya 
yarayan bir aletLir.127 Eş'arller alolla Allah'ı bilmenin vacib olmadığına şu ayetleri 
delil getirirler: "Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseyi azab etıneyiz" 128

• 

· · ."Müjdeleyici ve salemdırıcı oi.arak peygamberler gönderdik ki insapların, 
peygamberlerden so~ıra Allah'a ·karşı bir bahaneleri olınasın" 129 • Ancak 
Matüridllere . göre bu ayetler, şeriat gelmeden önce, imanın haricindeki . şer'i 

·. emirlerden dolayı aza b olınayacağına delildir. Alolla · Allalı'ın bilinmesinin vacib 
o lımunasına deli ı değildir.~ 30 

· · 

Kendilerine İslam daveti ulaşmamış kişiler akıllarıyla. alemin hiidis olduğuna, 
Yaratıcının varlığına ve birliğine inanıyorlarsa, müslümalılar gibidirler: Böyle olan 
kişilerle karşılaşan müslümanların bunlaq İslam'a davet etmeleri gerekir. İslam 
davetini reddedenler, gayr-imüsliın muamelesine tabi olurlar. Bulılardan hiç biri 

. İslihn'a davet edilmeden öldürülmez. 13
·
1 ı · 

. Matüddilcrle Eş' ariler. arasıiıdaki · ihtilaf; dağ başında yetişmiş, kendisine ·. 
· İsHhn daveti ulaşmamış olanlardan Allalı'a iman etmeden ölenlerle, Hz. İsa ile Hz. 
Muhammed arasındaki fetret devrindıt yaşayıp : Allah'a . iman ·etmeden ölenler 
lıakkıiıdadır. Bunlar Matüddilere göre azab göıür; Eş'arilere göre azab görmez. 132 

. 
125 Buhar!, Ceııfiiz, 80; Kader, 3; Milslinı, Ka~er, 22-25; Ebü Dfıvüd, Silııııet, 17; Tirmizi, Kader, 5; Ahmed 

b. Hanbel, Milsııed, II,315, 346; IV,24. · 

. ,
126 Ali el~Kiirl, Şcrlıu'I~Fıklıi'l·ekbcr, s.250-251. 

127 Bk. SabOıı'i, Bidave, s.85. 
1 

128 İsrii', 17/)5. 

1•9 Nisrı•; 4/165. 

130 Bcyiidi, İşiirfitu'l-ıneranı, s.80; Ali ei-Kfirl, Şerhu'l-Fıklıi'l-ekber, s.25 1. 

131 Bağdfidl, UsOlu'd-dlıı, s.327-328 . 

.. m Ali el-Kiiri, Şerhu'l-fıklıi'l-ekber, s.251. . · 
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XII. iMANIN SAHiH OLMASININ ŞARTLARI 
\ . . . . . 

Bir kimse kelime-i şehiidet getiriyorsa yani Allalı'ın varlığına ve birliğine, Hz. 
Muhammed'in. Allalı'ın peygamberi olduğuna inanıyorsa, mü'mindir. İmaıun . · 
kazanılınası kolaydır. Ama konınması o kadar kolay değildir. Cenneti hak etmek 

·için son nefesini verinceye kadar imanını konmıak gerekir. Bu bakımdan imanın 
sahih, geçerli ve makbul olması için şu şartlar gerekmektedir: 

1- İman, ye' s ve ümitsizlik halinde olmamalıdır. Bir kimse ömür boyunca kiliir 
olarale yaşayıp da i1alu azabı bildiren bir talmn işaretler alır ve böylece ölümünün 

· kesiri olduğunu anlar, bundan sonra iman· etmeye. kalkışırsa, bu iman, sahih ve 
geçerli değildir. 133 öium halinde, azab görüldü!;>ü, hayattan ümit kesildiği anda 
iman fayda verinez. Din gayb1 imanı emreder. Yani görülıneyene ve ölmeden önce 
imfuı, geçerlidir. İman,·. ölümden, gelecek için bir hayır kazanmaya imkan .. 
bulunacak kadar önce olmalıdır. 134 

· 

,_ "Görmediğiıne ~~ıani,llam~' sözü, küfür felsefesidir. Görülene zaten inanmak 
zonınlı:ıluğu vardır. Onemli olan görülmeyene imandır. ··ll Artık o çetin azabımızı" 
gördilleleri zaman, "Allah'a inandık ve O'na ortak koştuğum~ız şeyleri inkar ettik" 
dediler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanlan ·kendilerine bir fayda 
:vermeyecektir. Allıılı'ın kullan hakkında diri olagelen adeti budur. İşte ldlfirlcr 
burada hüsrana uğramışlardır" 135 ayeti, hayattan ümidini keslikten ve ilah! azab . 
işaretlerini gördükten sonra imanın geÇersiz olduğuna delildir. 

Ö1dürülıne ve bir organının kesilmesi gibi son derece ciddi,. hayati tehdit ve 
tehlikeler karşısında kişinin imanını gizlemesine, diliyle küfür izhar etmesineizin · 
verilmiştir. "Kalbi iman ile mutmaiıı olduğu halde (elinden dönmeye) zorlanan . · 

· hariç, kim, ima11 ettikten. sonra Allah'ı inkar ederse, (ona · Allah'ın gazabı 

vardır)" 136 ayeti buna delildir. NitekimKureyşli ınüşriklerAmmar b. Yilsir'in gözü 
önünde babası Aınmar ile annesi Süın.eyye'yi işkence ile feci bir şekilde öldürdüler. 
Sıra Ammar'a gelmişti. O mü'min olduğu halde bunu gizledi ve camnı kurtardı. 
Konu Hz. Peygamber'e intikal ettirilince, Hz. Peygamber Ammar'ın doğnı yaptığını 
söyleyerek on u teselli etti. 137 

2- Mü'min, zarfırat-ı diniyyeden hiç birini inkar etmemeli ve 
yalanlaniaınalıdır. Hz. Peygamberin Allah tarafından getirip bildirdiği kesin olarale . 
. sabit olan dini hükümlere (emir ve yasaldara) "zan1rat-ı d!niyye" denir. Tevatür 

133 . . Nesefi, Tabsıra, vr. 8 b. 

134 Aii el-Kılri, Şerhıı'I-Fıklıi'l-ekber, s.262; Elı1ıalılı, Hak Dini, İstanbul, 1968, III,2105. 

i3s Mü'miıı, 40/84-85. 

136 N ahi, 16/106. 

137 1bn Kesir, Tetsir, Beyrııt, İ388/1969, II,587-588. 
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yoluyla bize ulaşan dini hükümlere inanma zorunluluğU vardır. Bunlardan biıini 
. inkar, kişiyi küfre götürür. Mesela Kur'an'ın Allalı kelamı olduğunu inkar küfür 
· olduğU ·gibi eksik veya fazla olduğunu iddia· da küfürdür. Kur'an'da bildirilen 
namaz; oruç, hac, zekat vb. fiilleriıı farzlığını; haksız yere insan öldürmek, domuz 
eti yemek, içki içmek, kumar oynamak, . zina etmek, hırs,ıziık etmek, !aiz alıp 
vermek vb. fıilleriıı haramlığını inkar da küfürdür. Namazın beş vakit olması ve 
farzları itibariyle bu gün müslümanların kıldığı şekliyle kılınınası tevatüren sabit 
olduğu için bunla n inkar da yine küfürdür. İman, bir bütündür, bölünme kabul 
etinez. Bu bakımdan dini hükümlerden biriııi veya bir kısmmı inkar tamanunı 
inkar hiikınündedir. 

3- Dini hüküınlerin (emir ve yasakların) ilahi hikmet gereği olduğıum k'abul 
, etıneli ve bunları 'iffida inat ve kibir gösterınemelidir. Allah hakimdir; lıikıp.etsiz iş 
yapmaz. Enıirleri ı~zel ve yararlı; yasaklan çirkin ve zararlıdır. Mü'miıı, d1n1 enıir 
ve yasaldarı güzel ve yerinde bularak bunların gereğini yapmalİdır. Namaz, oıuç, 

. zekat, hac vb. ibadetleri güzel bulmaınak, bunları küçümseniek, bunlarla alay 
etmek küfür olduğu gibi Allah'ın emrine aykırı olsun diye bir emri yapmamak veya 
dini bir yasağı inadından dolayı işiemek de küfürdür. 

' . 
4- Kıyamet alametlerinden biri olan güneşin batıdan doğmasmdan önce iman 

• etmiş olmalıdır. Zira imaıım esası, ğayba yani gözle görülıneyene imandır. Bir şeyi 
gözle gördükten sonra inanmaya, iınfuı denmez. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: "Güneş, battığı yerden doğmadİkça kıyamet kopmayacaktır. 'Güneş 
battığı yerden dogduğu zaman bütün insanlar toptan iman edecek, fakat artık o 
gün, daha önceden iman etmeyen yahut imamnda bir hayır kazamuayan hiç bir 
kimseye (o günkül imanı fayda vermeyecektir." 138 Bu hadiste En'~n suresinin şu 
&yetine işaret edilmektedir: "(İnanmak için) hala kendilerine meleklerin gelmesini 
veya Rabbinin gelııiesini, yalıut Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi ~ekliyorlar? 
Ancak Rabbinin, (onları imana mecbur edecek) bazı ayetleri (işaretleri) geldiği 

gün, önceden inanmamış, ya da imanında bir hayır kazaıımamış olan kimseye (o 
·günkü) imam bir fayda sağlamaz. De ki: B.ekleyin, şüphesiz biz de bekleınekteyiz" 
139 . 

Allah Teaiii bu iiyette, inkarcıların kendilerine, görebileeekleri bir melek veya 
·Allah bizzat gehnedikçe ya da Peygamberin haber verdiği kıyamet alametlerinden 

.. bazıları görülıneclikçe inanmayacaklarım, ama böyle bir alanıet geldiği gün d~ 
onların . imanları ıun kabul edihneyeceği~ıi bililimiektedir ki bu alametler bir 
dumanın çıkınası. yer hayvammn (dabbetü'l-arzm) çıkması, DecdH'ııı çıknıası, Hz. 
Isa'nın inmesi, güneşin batıdan doğması, Ye'cuc ve Me'cfic'ün çikması, Aden 

138 ·Bıılıiiri, Tefsinı sfir0 6/9; Müslim, lınan, 248; Ebfı Diivfıd, Melfilıiın, 12; İbn Miice, Fitcıı, 32; Alımed b. 
Haıılıcl, Mtısııed, ll,23 1. • 

139 Eıı'anı, 6/158. 
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· taraflannda bir ateşin çıkması, doğuda, batıda ve Arabistan'da bazı yerlerin batması 
gibi alfunetlerdir.·140 

· 

. Bir t'lluın ihlhi ikazlar ve işaretler gelmeden önce iman etmelidir ki bu imfuı, 
kurtuluşa götüren imandır. Yoksa iliilıi işaretlerden sonraki iman fayda vermez. 
Allah'ın· hoşnudluğunu kazanmak ve ebedi: ınutluliığu elde etıiıek için insan 
imarum son . nefesine kadar korumak zonmdadır .. Zira bir kimse ömrü boyunca 
nıü'rnin ·olarak ypşasa, ·ölmeden önce imanını yitirse Qcüfre girse ), ebedi aza bı hak 
eder. Bir ldmse de ömrü boyunca kii:fir olarak yaşasa, falcat ölmeden önce iman edip 
iıl.ıanlı olarale bu dünyadan göçse bu da ebedi: mutluluğu hqk eder. Burada ölüm 
amudaki inliinı .. kasdetıned~ğimizi · hatırlatmak isteriz. Zira bu imamn geçersiz 
olduğunu. daha önce açıldamıştık. · · 

. . . . 

Mü'min, Allah'ılı' rahmetinden ümidini kesmemeli ve azfibından da emin 
olmamalıdır. Zira bunların her ikisi de lrufürdür. "Allah'ın rahmetinden ümit 
kesmeyin. · Çünkü kii:firler topluluğundan başkası Allalı'in rahmetinden ümit 
kesinez"141 ayeti, Allalı'ın~ralımetinden. ümit kesmeı~ıeyi; "Allalı'ın tuzağından 
(onlara mühlet verip de sonra ansızın yakalamasından) emin mi oldular? Fakat 
ziyana liğrayan topluluktan başkası, Allah'ın (böyle) mühlet vermesinden emin. 
olınaz" 142 ftyeti de Allah'ın azabuidan emin olmamayı ernretm.ektedir. Dernek ki bu· 
ikisi de küfürdür. Yanf bir insan ne kadar inançlı ve diıidar olursa· olsun Cell11et'e 
girmeyi kesin görmemelidir. Bir kimse de ne kadar çok günalıkar olursa olsun. 
Cehennem' e girmeyi ·kesin görmemelidir. "Ben · kesin. Cennetliğiın veya· 
Celıennemliğim" demek küfürdür. Allah hiç kimseyi Cennet'e koymak zonmda 

· değildir: Çok büyük günahlar işlemiş olanı da affedebilir. Mü'min, iman ve ibadet 
durumu hangi seviyede olursa olsun daima korku ve ümit arası olacalctır. Ancak,. 
ınü'minlerin Ceımet'e girme ümidini taşımalarının bir sakıncası yoktur. 

XIII. iMANDA iSTiSNA MESELESi: 

"Ben inşaallalı (Allah dilerse) mü'minim" ifadesine istisna denir. İmanda 
istisnanın caiz olup ol~aması konüstmda islam aliinieri iiıtilaf etınişlerdir. 

A. istisniiyt Caiz Görmeyenler: 
. . . . 

Miltüridi · alimlerinin büyük çoğuluğu ile Eş' arilerden Cüveyni: ve Balullaııi . 
gibi bazı alimler imanda istisnayı caiz gö.rmezler: Pek çokkonuda olduğu gibi bu . 
konudaki . görüş ayrılığı, konuya . bakış açısının farklı olmasındau 

kaynaklanmalctadır. Caiz görmeyenler, konuya, tasdik açısmdan balanaktadırlar .. 

140 Müslim, Fiten, 39 . 

. 1'11 Yilsuf, iıtB7 . 

. 
142 A'rfif, 7/99. 
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. Bunlara göre kalp te tasdik oluııca, gerçek iman var demektir. İırıanda asılolan SÖZÜ 

kesin söylemek, istisnayı ("Ben, inşaallah mü'minim" ·demeyi) terk etınektir. 
Ayakta olanın "Ben, inşaallah ayaktayım", oturamu "Ben, inşaallah otumyomm", 
hayatta olanın "Ben, inşaallah hayattayım" demesi gülünç ve saçma olduğu gibi 

. iman esaslarını gerçekten tasdik ve ikrar edenin "Ben, inşaallah mı:t'miniırı" demesi 
·.de güllinç ve saçınadır. İmanda istisna, şekki gerektirir. Halbuki imanda şeklee yer 
yoktur. 143 İmanını açıklarken istisna etmemeli, '';Ben, gerçekten· ınü'miniın" diye 
sözü kesin söylemelidir. 144 

. "Peygamber. Rabbi tarafmdan kendisine indirilene iman etti, mü'minler de 
iman ettiler. Onlardan her· biri Allalı'a, meleklerine, kitapla'rına, peygamberlerine . 
iman ettiler"145 "Biz Allalı'a ve O'nun katında'n bize indirilene: İbrahim İsınail ' ' . ' . . , . ' ~ 

· İshak, Ya'lcfib ve esbiita indirilene, Milsil ve İsa'yiı veıil~nierle, Rableri tarafından 
diğer peygamberlere . gelenlere, onlardan hiç biri . arasında fark gözetmeksizin 

. iııaııd1k·ve biz sadece Allah'a teslim olduk" deyin" 146
, ·"Gerçek mü'miııler ancak 

Allalı'a ve Ra su !üne . iman ·eden~ ondan sonra asla şüpheye düşmeyen, Allalı 

· yolunda mallarıyla ve canlanyla savaşaiılardır" 147 ayetleri imam kesin söylemeyi 
. tavsiyeel111ektedir. 14

H 

Hz .. Peygaınber'e, "Aınellerin hangisi daha üstündür?" diye sorulunca, 
"Kendisinde şüphe bülunınayan iman, hile olmayan cilıiid ve makbı1llıacdır" diye 
cevapvenniştir. 149 Bu lıadis de imAnın kesin olması gerektiğine delalet etmektedir. 

B. istisnayı Caiz Görenler: 

Şii;fii (ö.204/820), Alımed b. Hanbel (ö.241/855) gibi selef alimleriyle Gazziili 
(ö.505/llll), Falıreddin ·Razi (ö.606/1210), İbn Ffirek (ö.406/1015) gibi eş'ari 

.. kelamcılar, imanda istisnayı caiz görürler. Hemen belirtıİıek gere!cir ·ki imanda 
istisnayı caiz görenler, bununla', ·şüpheyi asla kasdetmemiş1er, aksine şüphe için 
söylenn1emesini şart koşınuşlardır. 150 Selefin isl:isnayı k;:ıbul ettiği iman,· fevz ve 
nceata alamet olan imandır. Selef, fevzi, Alla1ı'ın dileınesiııe bağlı icılmıştır: 151 

143 Nesefi, Tabsıra, vr. 249 a; Sabun!, Bidaye, s.90 . 

. 14·1 Mfitürldi, Tevhid, s.388. 
' 

145 B nkara, 2/285. 

146 B nkara, 2/136. 

1'
17 Hucurilt, 49/15. 

ı-ıs Mfitürldi, Tevhid. s.389-391; Nesel'i, Tabsıra, vr. 249 b. 

149 Nesıli, İman, 1; Dıiriınl, Salı1t; 135; Ahmed b. I·İanbel, Müsııed, II,258. ·· 

. 
150 Alıın~d b. Hanbel. K. es-Sünııe, Kfılıirc, 1375/1956, s.44. 

151 1 ' "' • .. Cüveym, Irşad, s.400. 
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Gerek asl1abdaıi, gerek selefden "Ben, inşaallah mü;ıninim" diyenler, müüafıklıktan 
korktuldarmdan ve sonlarının ne olacağını kesin bilemediklerinden bunu söylemeyi 

. caiz gönnüşlerdir. 152 . 

Nefsini övme ve tezkiye korkusundan, · AHalı'ın adını her · işte aıuna 
alışkanlığından, bütün işlerini Allalı'ın dileinesine .havale etme arzusundan, son 
iıefeste imanla gidip gidemeyeceğini bilmediğinden dolayı istisna etmek caizdir.153 

Allalı'ın adını· zikirle tebeniik için, teeddüb için, nefsini tezlayeden teberrl için, 
işleri Allalı'ın dilemesine havale için, sonunun ne olacağını bilmediği için veya 
haline şaşkınlıktan dolayı istisna ediyorsa bu diiz olmakla beraber şüpheyi akla 
getirdiğinden dolayı yine de terk edilmesi evladİr. 154 

"Ben, inşaallalı mü'ıninim" diyen, bununla, . "Ben, inşaallalı Cenııetliğim'~ 
demeyi kaselediyorsa o-takdirde bu sözde bir sakınca yoktur.155 

Göıiildüğii gibi istisnayı caiz görenlerle görmeyenierin göruşlerini, görtiş 
açılarıyla ortaya koyduğumuz zaman, aralarında önemli bir farkın olmadığını, 
hatta aynı olduğunu görlirüzY Matüridilerle Eş'ariler arasıııdald görüş aynlığı olan 
konuların çoğu bu şekildedir. 

152 Bağdiidi, Usfilu'd-din, s.253 . 

• 
153 Gazzılli, İhyiiu ulfimi'd-din, Beynıt, ts., I, 122. 

ıs-ı Tafulziini', Şerhu'l-Akiiid, s. 162-163. 

ıss Ali el-Kiiri, Şerhu'l-Fıkhi'l-ckber, s.252. 
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