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İman

kelimesi sözlükleie göre önce.korkunun zıddı olan emniyet ve güvenlik maı1.~larında · kullanılmıştır. BU anlanilara dayanılarak bu kelimenin, kalbin huzura ve sükuna kayuşması, her tür-lü korku karşısında kendisini emniyette hissetmeısi manası çıkarıl
dığı gibi, doğrul~mak bir şeyin doğruluğunu tasdik ve kabul etmek,
bir kimseye veya bir şeye ' inanıp güvenmek manalarma da geldiği
·tesbit edilmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerimde Yüce Allah,- Kureyş'lf
lere hitaben ! «Korku içinde iken, kel'l'dilerihi güvene kavuşturan
Allah'a kulluk etsinler)) (1), diye buyurmakta:dır. Görüldüğü gibi
bu ~yette geçen ccAmenehum)), iman kelimesi «güvene l$:avuştut
mak, huzur ve sükun ihsan etmek)) anlanrla.rındadır.
Diğer

ta-r aftan Yusuf suresinin ı 7. ayetinde Hz. Yusufun kardeşler! baba1arına hitaben « (<Ve . ma ente bi~zyıu'ininin lena : Sen
bize inanınıyorsmi», yani senin bize· güvenin yok, ~öylediğitnizi kabul edip, doğrula:gnyorsun; diğer bir ifadeyle bizi söylediğimiz şeyde
ta,sdik etmiyorsum, bizi yalandan uzak tutmuyorsun, diyorlar. İş
te bu a.yette yer alan «mu'mininıı : inanmak sözcüğü, birinci.
ma'
na.sı da saklı kalmak şartıyla «taısdik etmek; doğrulamak, kabul· etmek)) anlamlarını ta.şimaktadır. Yine Kur'an-:ı Kerlınd.e: (2)
«anıene'r-rasuıu 'bima unzile iley'himin-rabbi~i ve'l-tnu'minunı> , yani Peygamber ve mu'minler Rabbinden indirilene iman etti)) fuyetinde olduğu gibi, İman· kelimesi ba harfi ceriyle de kullanılarak
tasdik etmek, dogrulamak, ikra.r ve itiraf etmek manalaFina qa
gelmektedir.
.

işte au .iki temel man~Jarı ifade eden ünan kelimesinin islam
dinindeki tarifi ise şöyle yapılabilir :

Yüce. Allah~a inanıp varlığını ve birliğini kabul etmek, Hz.
Muhammed'e -ip.anmak, O'nun Allah katından getirdiği kesin -ola:;.
·(*) Brciyes Üniversitesi İlıllıiyat Fakültesi Dekanı.
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rak bilinen şeylerin hepsini kabul edip tasqik etmek, boyun eğip,
gönülden razı olmak ve PU inancını da dili ile söyleyip aÇıklamakla
b.irlikte; bütün bunların neticesinde kendisini güven içinde lıisset
mektir.
imanın iki unsuru cıkmaktadır
ki, bun· Bu tar.ıf ile karsımıza
.
.
lardan biri tasdik, yani doğrulayıp kabul etmek nza göstermek,
çliğeri de bu tasdik edip nza göstercliği şeyi bizzat dili ile söyleı;nek
tir. Bunun içindir ki, büyük din alimleri imanı <<Kalb ile tasdik, dil
ile ikrar» - (3) diy;e kısaca tarif etmişlerdir. B1.mu şöyle açıklamak
mümkündür. Yüce Allah'ın varliğını, - birtek oluşunu, Hz. Mu}J.am~
med'in O'nun elçisi ve kulu olduğunu ve Allah katından Hz. Muhammed'e geldiği kesin olarak bilinen şeyierin hepsinin gerçek olduğunu kaJbiyle, gönlüyle; düşÜncesiyle kabul edip doğrulayan ve
bunu. da dili He söyleyen kişi iman :etmiş olur.

İtikadda,

yarii irtançta ~mamJmız -olçı;n . Ebıl Mansur Maturldi'ye . (0. 333/944) g<;ıre ima.n'ın aslı,_ hakikatı «kalb ile tasdiktir)) (4) .
imanda asıl olan budur. Zira Yüce Allah Kur'an-ı Kerimin pek çok
ayetlerinde bu laususu açıkca beyaiı bııyurmuştur. Mesela· Hucur~t
Suresi 14.. ayet : «Bede~iler inandık dediler. Ey Muhammed « de ki:
İn.anmadınız ama, islam (teslim) olduk deyin! İman (inanç) he-nüz kalble':dnize ·yerl~şmedL.ıı Bu ayet,:.i Kerime açı.kça gösteriyor
ki, sadece dil ile iman ettim dem~kle·, lınan edilmiş ofunmuyor.
İmanın ka:lbe yerleşmesi gerekiyor. B-ı;t da ancak şuurlu, bilgiÜ bir
şekilde iman etmekle, yani inanılması gereken hususlan, - anhya~·
rak kalb ve. gönülle tasdik etmekle, çloğruLamakla
mümkün olur.
'
'
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Suresi 41. ayette· de : . ((Ey -P eygamber! Kalblerl inan- ·
manpşken ağızl~r.ıyla inandık diyerek .ihkara .ko§imlar seni üzmesin», diye buyrulm.akla, bir şeyi -bilip doğ,r.ulayıp tasdik etmeden
a~ızla kuru kuruya inandım demenin, inanç yönünden .hiç bir şey .
ifac!:e et~ediğine işaret edUmekted,ir.
Nisaı Suresi 65. a:yette de : «Hayır; Rabbine andolsun ki, aralarında çekiştikleri şeylerde, seni hakem tayin edip, sonra tama-

men kabul etmedikç.e, inaıımış olmaz1arıı, buyruluyor. Bu da gös,..
teriyer ki, verilen bir hükme inanmak için sadeee dil ile «tamam,
kabul ettinııı de~ek yeterli değil. BaŞka bir ifadeyle, böyle söylemekle o hükme .inatulmış olu:qrhaz. içinin, gönlününde bu :SQylediği .şeye aynen ka:tılması gerekmektedir. Ayet-i Kerimede- işa.ret
edildiğ.i gibi fnamlina.sı gereken hükme, İçinde bir sıkınt-ı .duyma-

dan, içinden «bu şöyle de olurdu, böyle de olurdu» gibi bir takım
beyanlarda bulunmadan gönül :ııahatlığı, huzur ve güvenle kabul
edip teslim olarak inanması gerekmektedir. Öyleyse imanda esas
olan inanılması gereken hususu kalbten, gönülden tam bir teslimiyetle tasdik edip doğruluğunu kabul ederek. inanmaktır. Bunun
içindir ki, <<kalb ile tasdik» imanda birinci ve temel unsuru teşkil
etmektedir. Dil ise, Gazzali'nin de (Ö. 505/ 1111) belirttiği gibi (5)
kaJbdeki imanın tercümariıdır. Bu durumda imanın asıl rüknü
inarulacak hususların hepsini tereddüt-süz, kesin bir şekilde tasdik
edip doğrulayıp kabul etmektir. Dil ile inandığını söylemek veya
ikrar etmek ise dünyadaki hükümler için mesela arkasında namaz
kılmak, can emniyetine sahip olmak, zekat ve öşürle mükellef olmak, müslümanla evlenmelt, öldüğünde müslüman gibi techiz
edilip müslüman mezarlığına defnedilrnek gibi bu dünyaya ait iş
ler için gereklidir. Zira kalbde hususi bir yeri olan tasdik'i bilmek
biz kullar için imkansızdır. Kalbierde .olanı ancak Yüce Allah bilir.
İşte bunun içindir ki, EhH Sünnet keJamcılarına göre asıl

rukün kalb ile tasdik olmakla beraber, dil ile ikrar da yukarıdaki
hususlardan dolayı gerekli görülmüş ve böylece iman kısaca kalb
ile taBdik, dil ile ikrardır, diye tarif edilmiştir.
Dikkat edilecek olursa, bu tarzda yapılan bir tarif Kur'an ve
hadise, diğer bir deyişle nassa da uygun düşmektedir. Arap dili
ile uğraşan lüga.t alimlerinin hepsi ve müfessirler Kur'anda geçen
«amenu» yani iman ettiler sözlerini «saddaku>> yani tasdik edip
doğruladılar sözleriyle açıklamışlardır. Aynca Kur'an ve hadislerde imanın böyle bir tarifine yer verilmemiştir. Halbuki, imailln nasıl olması gerektiğini, imanın nereye yerleşip kişinin ne şekilde
ınutmain olacağını ve nelere iman edilmesinin gerektiğini gösteren pek çok ayet-i kerime ve ahadis-i şerif.e mevcuttur (6).
Yüce Alah, imanın hiç bir şekilde şüphe ve tereddüdü kabul
etmediğini, inananlarm doğru sözlü olmalannın gerektiğini Rücurat suresinin 15. ayetinde açıkça beyan etmektedir: «İnananlar
(mü'minler) ancak Allah'a ve Peygamberine inanmış, ıSonra şüp
heye düşmemiş, Allah uğrunda mallanyla canlanyla cihad etmiş
olanlardır. İşte onlar doğru sözlü kimselerdir.)>
Diğer

taraftan Havariç ve Mu'tezile gibi mezhebl~rin alimleri
ve men.sublan, iman kelimesinden Kur'an ve hadislerin ışığı altın
da anlaşılan manalardan başka bir manayı kasdettikleri için ima3

nın değişik

tariflerini yapmanın gerektiğine inanmışlar ve imanı
bir bütün olarak ele alarak arnelleri yerine getirmeyi imanın bir
parçası olarak kabul etmişler; arnelleri yerine getirmiyen kişiyi
imanın dışında görmüşlerdir.

Halbuki Ehl-i Sünnete göre iman ile amel birbirinden ayrı iki
şeydir; yani, iman bir keyfiyettir, amel ise kemiyettir. Böyle olunca imanda zayıflılık, kuvvetlilik söz konusudur, arnelde ise, azlık
çokluk söz konusudur. Bununla beraber Ehl-i Sünnete göre arnelleri yerine getirmek, şüphe ve tereddütten uzak kuvvetli bir imanın parçası değil, bir neticesidir. B?yle bir imana sahib olan kişi
bunun neticesi olarak da Yüce Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirip yasak ettiği şeylerden uzak duracaktır; fakat herhangi bir
sebeble bunları ihmal ederse, imandan çıkmaz, ancak gümi-hkar
bir mü'mindir. Gerçek tasdik kişinin kalbinde bulundukça, imanı
nı yitirmez. Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed'in Allah'ın Peygamberi. ve kulu olduğuna inarup, Hz. Muhammed'in
Yüce' Alah'tan getirdiği kesin olarak bilinen herşeyi de kabul ve
tasdik eden bir kişinin amelleri ihmal etmiş olması onu bu imanından mahrum ve uzak kılmaz. Böyle bir imam kalbinde muhafaza eden bir kişiye arnelleri yerine getirmedin diy~ kafir oldun
demeye biz kulların pek hak ve selahiyetleri yoktur. Zira Cennet
de Cehennem de Yüce Allah'a aittir. Dilediğini dilediği gibi yapan
ancak O'dur. Fa'alun lima yurid. Bu husustaki ayet ve hadisleri,
mütekellimlerin görüşlerini burada sıralamaktan kaçınıyoruz. Zira bu konuyu etraflı olarak «İlın-i Kelamda Büyük Günah Meselesi» adlı makalemizde ele almıştık (7) .
Bütün bunlardan sonra diyebiliriz ki, iman, bir şeyi bilerek
gerçekiemek ve diliyle ikrar etmektir. Öyleyse imanda hem ilim
(zihni ameliyye) hem irade (kalbi ameliyye) hem fiil veya ikrar
(harici ameliyye) vardır. Bu yüzden iman kelam ilmi noktayı nazarından kesbidir ve teklif mevzuudur. Tasdik, bir şeyi ilim yoluyla gerçeklemektir; bunun için tasdik, zihni bir işdir. İkrar is~ ihtiyarını kullanmaktır. Akide ise, bir şeye gönülden bağlanmaktır
ve kalb işidir. Şu halde ilim, söz ve işten öncedir, yani bir şey önce
bilinir sonra ona göre söylenir ve yapılır. ilim, Göz ve işin sıbhati
nin bir şartıdır. ilimsiz bunların hiç biri muteber olmaz ve ilim onların ikisinden önce gelir. Çünkü ilim, iş için gerekli olan sahih bir
niyyeti gerçekleştirir.
Mantık
katılmaktır,
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ilminde de inanmak, gerçek addedile'n bir önermeye
diye tarif edUdiğine göre böyle bir önermeye katılmak,

diğer

bir deyişle onu tasdik etmek ilim olmadan, zihni bir ameliyyeden geçmeden .mümkUn değildir. Kanaat ise, delili olmıyan bir
kabuldür ki, bqnda ilim unsuru yoktur. Bazıları imanı, aklın ispat
kabiliyeti dışında olan şeylere. kalbin bağlanması, manasma alırlar
ki, bu anlayış, imanı, kanaat seviyesine indirmektir. Bu durumda,
iman, teklif mevzuu olmaktan ziyade, bir gelenek, bir insiyak mahiyetini arzeder.
·Yüce Allah'ın Nur suresinin 25. ayetinde (cAilah göklerin ve
yerin nurudur. O'nun nuru içinde ışık bulunan bir kandil yuvası
na benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam -ise sanki iı-ıci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız doğuda, ne de yalnız batıda bulunan bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, neredeyse yağın kendisı aydınlatacak. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini
nuruna kavuşturur», şeklinde beyan buyurduğu mişkat, misbah,
zücace, kevkeb-i dürri misallerinde olduğu gibi islam, iman, marifet ve tevhid dizisi öyle bir bütün teşkil eder ki, bunların birleş
ınesine din denir.
Maturidi bu-diziyi şöyle tarif etmektedir : İslam, Allahu Tealayı keyfiyetsiz bilmektir, bunun yeri göğüstür. İman Yüce Allah'ı
ilahlığ1yla, Allah'lığıyla bilmektir ki, bunun yeri kalbdir; bu ise
göğsün içindedir·. Marifet Allahu Tealayı sıfatlanyla bilmektir, bunun yeri gönüldür (fuadtır); bu da kalbin içindedir. Tevhid ise Allahu Tealayı vahdaniyyetle (bir tek oluşuyla) bilmektir ki, bunun
yeri sırdır, bu ise gönül ün içindedir (8).
Yüce Rabbimizin Hücurat suresinin 15. ayetinde beyan buyurduğu üzere iman, daha açık bir ifadeyle Allah'a Peygamberine ve
inanılması gereken diğer hususlara inanmak,
bunları kabul ve
taısdik etmek her türlü şüphe ve tereddütten uzak olmalıdır. Zira
inanılması gereken hususlarda. en ufaK. bir şüphe ve tereddüt içinde olmak kabul ve tasdikten uzak olmak demektir. Çünkü yüzde
yüz bir kesinlik olmadan iman mümkün olmaz. Aksi halde bu
oran yüzde yüzün altına düştüğü ölçüde, vehim, kuruntu, zan ve
şüphe gibi d':lrumlar ortaya çıkar.
Ne zaman ki, zihni faaliyet
yüzde yüzlük bir kesinliğe ulaşır, işte o zaman inanılması, kabul
edilmesi gereken o hususa iman edilmiş demektir. İşte böyle kesin
bir şekilde Allah'a, Peygamberine ve ahiret gününe inanmış olan
bir kimse, Allah tarafından Hz. Peygambere vahiy yoluyla geldiği
kesin olarak bilinen her şeye de ayrı ayn iman edip kabul ve tasdik eder. Böyle bir imanının neticesi olarak da Yüce Rabbimizin
5

emrettiği şeyleri

tamamen yerine getirir, yasak ettiği şeylerin de
hepsinden uzak durur. Böylece ahlaki yönden de dinimizin emretmiş olduğu üstün ve olgun bir seviyeye gelir. Çünkü dinimiz
inanç, ibadet ve güzel ahlak gibi birbirinden ayrılmaz, biri diğeri
uğruna feda edilmez üç temel unsurdan meydana gelmektedir.
Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerimde imanın nasıl olması gerektiğine işaret etmekle beraber, inanılması gerel~en hususları da ayn ayrı pek çok ayetlerde tekrar tekrar haber vermiştir. Mesela :
«Ey İnananlar, Allah'a ve Peygamberine
İnananlar, ·siz

«Ey

inanınn

de Allah'a ve Peygamberine

(9).

inanasınız

ve

ona yardım edesiniz» (lO).
Alah'a ve Ahiret gününe ip.anmayıp, insanlara gösteriş için malını sarfeden kimse gibi, sactakanızı başa kakına ve eza etmekle boşa çıkarmayın>> (ll).
nEy

İnananlar,

«Ey İnananlar, Alah'a, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha
önce indirdiği kitaba inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplannı,
peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse şüphesiz derin bir
sapıklık içindedir» (13).
Hz. Peygamber de imanın ne demek olduğunu soran bir kimseye : «İman Allah'tan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in,
Alah'ın kulu ve elçiBi olduğuna, Allah'ın meleklerine, kitaplarına;
peygamberlerine, ahiret gününe, kadere yani, iyiliğin ve kötülüğün
· Allah'ın yaratması ve takdiriyle olduğuna inanmandır·ı>, diye ce- ·
vap verirken, iman edilmesi gereken hususları ayrı ayrı zikretmişlerdir.

Ayrıca İmçı,m-ı

Azam Ebu Hanife de el-Fıkhu'l-Ekber adlı eserinde yer alan «Amentü cümlesindeı> ayet ve hadislerin ışığı altın
da iman edilmesi gereken hususları ayrı ayrı belirtmiştir.
Görüldüğü

üzere iman edilmesi gereken hususlar ayet ve hadislerde açık ve kesin bir şekilde belirtilmiştir. Bunlara kesin bir
şekilde inanmak gerekir ve bu inanç esaslarının hiç biri zamanla
da değişmez. Zaten sayıları az olduğu için bu esaslar tam ve kesin
deliilere dayanmaktadırlar. Zanna veya zanni deliliere dayanan bir
şey, inanç esaslarına dahil edilemez.
6
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Biz insanlar Alahu Teala/nın nasıl bir varlık olduğunu, Yüce
Zatının neden ibaret bulunduğunu yani, nasıl ve nice olduğunu
aklen bilemeyiz. Yüce Allah aklımıza gelen veya tasavvura çal~tı
ğımız her türlü şekil ve suretten uzak bir varlıktır. Bunun içindir
ki, Sevgili Peygamberimiz şöyle l:myurmuşlardır : «Allah'ın varlığı
nı ve birliğini anlamak için göklere bakın, yere bakın, kendi nefsinize, bedeninize, organlarımza bakın ve bütün bunların yaratılı
şındaki akıllara durgunluk veren incelikleri, bunların kendiliklerinden olup olmıyacaklannı düşünün ! Zira bunlar Allah'ın varlı
ğım, birliğni gösteren delillerdir, fakat Allah'ın Zatını, mahiyetini
düşünmeyin. Allah acaba şöylemidir, böylemidir? O'nun görmesi,
işitmesi nat.Sıldır? diye düşünmeye kalkmayın; çünkü buna gücünüz yetmez, ne kadar özenseniz bunu gereği gibi bilemezsiniz. Bilgi
ve görgü ölçüleriniz bu iş için yeterli değildir.»
bir insan için önce kendi varlığından başlayıp, kainatıp
bütününü ve ayrıca göklerde ve yerde bulunanların her birini, bunların nereden ve nasıl meydana geldiklerini ibret ve dikkatle düşünmek, bunları yaratıp var eden Yüce Allah'ın varlığım ve birliğini anlamak, bilmek ve kavramak ve böylece inanmak yeterlidir.
Akıllı

Pek tabiidir ki, aklımızia Yüce Allah'ın var olduğunu ve bir
tek olduğunu anlayabiliriz. Yüce Allah'ı bu dünyada görmek na-'
sıl mümkün değilse, O'nun hakikatını, hüviyet ve mahiyetini aklımızla ve beş duyumuzla aniayıp kavramamız öylece mümkin değildir; ama bu hu~us, O'na şek ve şüphesiz iman et;memize engel
. teşkil etmez. Bu dünyada bile görmediğimiz, fakat izini, eserini, tezahürlerini pekala milşahade ettiğimiz pek çok şeye tereddütsüz
inanmaktayız ve bu inançlardır ki, hayatımızı devam ettirmekteyiz.
ALLAH' A İMANIN ÖNEMİ

İnsanoğlu, öyle bir vücud yapısına sahiptir ki, bu yapı hem
maddeyle hem de ruhla ilgilidir ve bunların ikisi insanı canlı kılar.
Vücudumuzun maddeyle ilgili görünen yapısını yeme, içme, nefes
alıp verme, oturup kalkma, çalışıp dinlenme gibi bir takım olaylarla devamlı kılarken, ruhla ilgili yapısım da inanmak, sevinmek,
mutlu olmak, üzülmek, haz duymak, ümit etmek, düşünmek, aklı
nı kullanmak gibi çeşitli olaylarla devam ettiririz. Çünkü insanı
diğer yaratıklardan ayırdeden başlıca üstünlüğü işte bu özellikIeridir. Bunlardan biri eksik ' olursa insan, insanlığını kaybeder.
7

Bundan dol~yıdır ki, Felsefe ve Mantık dilinde insan, «hayvan-ı
natıkıı yani konuşan hayvan, alet yapan hayvan diye tarif edilmiştir ki, gerçekten insanı diğer canlılardan, yaratıklardan ayıran
en büyük ve ayırdedici (mümeyyiz) özelliği konuşmasrdır. Zira
konuşmak sadeçe maddi organiara sahip olmakla mümkün olmaz,
ses veren o organlan kullanmak için akıl, düşünce ve benzeri gibi
insan vücudunun ruhsal yapısıyla ilgili manevi olaylara ve değer
lere de büyük ihtiyaç vardır. Bunun içindir ki, insanoğlu sahip olduğu bu iki yapısını en güzel biçimde devam ettirebildiği ölçüde
tam ve kusursuz bir insan olabilir. Bu tür insanlardan meydana
gelen cemiyetler de Büyük Ata'mızın dediği gibi her bakımdan
muasır (çağda.ş) medeniyet seviyesine ulaşır ve hatta daha ileriye
. gidebilir. Her yönden hem maddi hem de manevi, kalkınmış ve
kalkınmaya devam eden milletlerde dirlik ve düzenlik en güzel bir
şekilde kendini gösterdiği için fertler de huzur ve sükun içinde
olurlar.
Dinler Tarihine, Din Sosyolojisine, daha· umumi bir ifadeyle
İnsanlık Tarihine, şöyle bir göz atılacak olursa, yeryüzünde inanma ihtiyacı duymamış hiç bir topluluğun yaşamamış olduğu açık
ça ortaya. çıkar. Ufak veya büyük çeşitli medeniyetler kurmuş, kültür ve sanat eserleri bırakmış pek çok toplulukların ruhsal yapı
larının gereği muhakkak bir inançları da varolagelmiştir. Bu da
gösteriyor ki, ister fertler tek ba.şına, istense, bu fertlerin meydana getirdiği toplumlar sahip oldukları bu özelliklerinin bir neticesi olarak inanmaya da ihtiyaç duymuşlardır.
inanmanın İnsan Hayatındaki Faydaları
ı.

:

İnanç

insana her türlü güçlüklere karşı dayanma ve direnme gücü verir. Zira inanç hem maddi hem de manevi bir güçtür, insanı zorluklara ve güçlüklere katlanmaya, direnmeye davet
eder ve bu güç sayesinde insan başanya ulaşır. Hayatta zorluklara
ve güçlüklere katlanıp dayanmasını bilmeyen, bu gücünü yitirmiş
olan insanlar 'Paşarıya ulaşamazlar. Netice olarak, hayatta başarı
sız insan yoktur, fakat zorluklara ve güçlüklere karşı dayanma ve
katıanma gücünü yitirmiş ve bunlara yenik düşmüş insan vardır
dersek, büyük bir hataya düşmüş olmayız.
Bu dayanma gücünü insan :
· a)
b)
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Dünyada karşılaştığı her türlü güçlük ve zorluklara karşı,
Her türlü duygusal ve hayvani hislere karşı,

c) Dini emirleri yerine getirip, ya·saklardan kaçınmak konusunda nefsinin öne sürebileceği babanelere karşı kullanabilir.
Nitekim Sevgili Peygamberimiz : ((Allah'ım senden sağlam ve .
kuvvetli bir inanç dilerim ki, onunla dünya zorluklarına ve güçlüklerine katlanıp karşı koyabileyimıı diye dua ederlerdi.
Günlük hayatta karşılaşılan zorluklar ve güçlükler karşısın
da insanın güçlü olarak dayanabilmesi ancak kuvvetli bir inanca
sahip olmasıyla mümkün olur. İnanç, insanın hayatında muhtaç
olduğu şeylerin başında gelir ve her güçlüğü aşıp geçen kuvvetli ve
kırılmaz bir alet gibidir. Böyle bir aleti olmıyan kişi hayatta önüne
çıkan güçlüklere yenik düşer ve yoluna devam edemez.
Hayatta karşılaştığımiz bu güçlükler, zorluklar ve felaketler
iyi ltötü her insanm karşısına çıkabilir, fakat bunlar doğru ve
inançlı kişilerin karşısında başkadır, tenbel, kibirli, doğruluktan
ayrılmış inançsız bir kişinin karşısında başkadır. Çünkü inançlı,
doğru bir insan, iyi kalblidir, bir güçlük karşısında. nasıl davranabileceğini bir rahatlık içinde düşünüp araştırır. Sinirlerine hakim olduğu için, ölçüsüz bir iş yapmaz. Soğukkanlılıkla onun üstesinden gelmesini bilir. İşte bu iti})arla, inançsız, doğruluktan uzak
kişileri mağlubeden bu felaketler, inançlı ve doğru kişilerin karşı
sında son derece zayıf ve güçsüz kalırlar.
2. İnanç sayesiı;ıde insan hayata bağlanır, diğer bir deyişle
hayat kazanır. Kuvvetli bir inanca sahib olan kişinin kendi hayatına kıyması, kendi eliyle kendi hayatına son vermesi, yani intihar
etmesi mümkün değildir. intihar öyle kötü bir ruh hastalığıdır ki,
diğer hastalıkların tedavisi bulunduğu halde bunun tedavisi yoktur. İşte bu derece tehlikeli olan bu hastalığın yegane ve teGirli
Hacı kuvvetli bir inanç ve imana sahib olmaktır.
İnançsız ve kuvvetli inancı olmıyan toplumlarda intiharların
arttığı bir gerçektir. Halbılki imanlı, kuvvetli inanca sahip kişileı·

hemen hemen hiç intihar olayına rastlanmaz. Çünkü is··
lanı dini, intihar etmeyi kesinlikle yasakladığı gibi, intihar edip
hayatma bu dünyada son veren kişinin ahirette sırf bu yüzden devamlı azab göreceğini, cezasının devamlı olacağını haber verir.
Böyle bir sonucu bilip inanan kişinin ne kadar güç ve zor problemlerle karşılaşırsa karşılaşsm intihara kalkışması mümkün değildir.
arasında
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'

Herkesin duyup bildiği gibi şu düı::ıya:m:ı,zda nice zengin ki;;ıHer;
ne kadar büyük devlet adamları, ne derece kuvvetl1 ilim ve fikir
adamları, nice yetenekli 'sanatkar kişiler intihar etmişlerdir. Onları, malları, paraları, ilimleri, yeteneklerı intiJ::ıar ~tmekten alıkoya
mamıştır. Şu halde, inanç, insana yaşama gücü veren ve hayatı koruyan tek unsurdur.
3: inanç insanı ruhsal bir ta:kım hastalık ve bunalımlardan .

bir inanca sahi-p bulur.ı,an kişinin kalbinde çeşitli
çarpık inançların ve ideolojUerin yer aramak istemelerine; inancı
nı sarsmaya çalışmalanna imkan yoktur. HalbUki inançsız veya
inancı ·.sarsıntıya uğ.ramış kişilerin kalbinde. pu çarpık idecilojiÜır
ve inançların yer 'QUlabilmeieri çok kere şiddetli biır çatışmayı
oluşturduğu için kişide ruhsal bunalım ve hastalıklara se;beb olur.lar. Ayrıca şayet böyle bir kiŞl.y~ btı ideolojiler kolayca yerleşirse,
onu istedikleri tarafa yönlendiren kötü bir insan haline getirirler.
ko;r;ur.

Sağlam

Ruhsal
a)

hastalık

ve

bunalımlarm başlıca

':RU:bsal
. yıı.şayışı •,bir tarafa
.

'

b)

inancı

kaybetmek. v~ya

.

senebieri

şunlardır

:

'

itn:ıek,

sarsıntıya uğratmak,

<

c)
;mak,

Hayatın . zorlukları

J:.carşişında .

çaresiz kal-

çelişkHere düşmek,

d}

Hayatmda

e)

Bazı büyü:~{' .su'Ç,ve

. sı~ .olmak,

ve güzelliklert

cinayetle:r

...

işlediği

için vicdane:h rahat"

Huztir1 ve güven içerisindekı ruh halini yitirip korkulu, karamsar ve ümitsiz bit ruh halin~ düşmek.
f)

İşte. bu konuda Yüce ~boimiz kur'ftn~ı Kerimd.e §öyle buyu~

ruyor:

·

(<Dikkat edin, kalbler ancak Allah) anınakla huzura kav:uşurıı ..
{14) .ve

«İnanıp hayırlı işler işley:enl~rin, Namaz kılıp zekat' verenlerin
Rableri katında mi,ika:J;atlan büyüktür. Oplar iÇin korku ve üzüntü yoktur» (15).

4. İnanç insanlan her türlü kö€ülülderden uzaklaştırıT.
İnançları .onlara kötülük etmeye 1ziq .ver~ez. Sev.g.ili. Peygamberi10 .

,.

gibi <<Allah'a ve Ahiı·et gününe inanan kimse
komşusunu üzınez, misafirine ikram eder, ya iyi ve hayırlı konu§Ur, ya da susar». <<Kendisi için sevip istediğini, başkaları için de
sevip ister.» «İnsanlar kardeştir, inanan kardeşler üç günden fazla
dargın kalmazlar.>>
mizin de

buyurduğu

İşte sağlam bir illanca sahip olan kişi bu inancının gereği ola-

rak kendisine çeki düzen verir, kendisine ve birlikte yaşadığı insanlara faydalı olur ve hiç kimseye zarar vermez ve onlara kötülük
etmeyi aklına bile getirmez.
5. inanç insanı eğitime, öğrenmeye, yeni yeni bilgiler kazanmaya sevkeder. Zira insan, inancını kuvvetlendirmek, ona sahip
olup onu yitirmemek için pek çok şeyleri öğrenmek, öğrendiklerini
düşünüp taŞınıp değerlendirmek ve bu değerlere göre hayatını düzene sokmak zorundadır. Neyin iyi, neyin kötü, neyin güzel, neyin
çirkin, neyin emir neyin yasak olduğunu öğrenip değerlendiren kişi buna göre hareket ettiği için ahlak yönünden de üstü? bir kişi
olur. Devamlı öğrenme ve eğitilme gayreti içinde olduğu için yeni
bilgilere ve ilmi verilere karşı da kapısı kapalı değildir.
İşte

insan inanmanın bu sayılan faydaları . sonunda, gönlü ve
kalbi sağlam ve rahat, huzur dolu, bedenen sağlıklı, bilgili, görgülü, yarına güvenle bakan, cesur, çalışkan, dürüst, kimseye zararı
dokunmayan, ölçülü hareket eden, sınırı aşmayan, hoş görülü, aı
çak gönüliü, iyilik ve yardım seven bir kişi haline gelir.
İman veya inanç insanın kalbinin .nuru, hayatının ışığı ve yol

göstericisidir. inanan kimse, işlerini ve davranışlarını düzenler,
· hayırlı ve faydalı işler yapar, kötü olanlardan sakınır. inancı onu
olguulaştırır ve üstün bir insan yapar. Sağlam ve samimi bir imandan temiz ve güzel davranışlar yararlı işler doğar. İmanı böyle olan
bir mü'minin elinden ve dilinden hayırlı ve güzel işlerden ba~ka
bir şey gelmez. Bu imanı onu daima hayırlı işlere yöneltir. İman
kuvveti her zorluğu yener, her engeli aşar, ümit verir, iyiye ve doğ
ruya götürür. inanmış bir kimsenin görüş, duyuş ve düşünüş ufuklan iyiliğe doğru öylesine açılır ki, ona bir sınır tayin edilemez.
Böyle bir iman insam her tül'lü fenalıktan ve hatta kötü bir şey
düşünüp tasarıarnaktan alıkor. Yaptığı ve gönlünden geçen her
şeyi gören, işiten, bilen bir varlık olduğuna ve bunlardan dolayı
. O'nun huzurunda mutlaka sorguya çekileceğine inanmış olan bit
insan hiç şüphesiz kötülüğün her çeşidinden uzak kalmaya çalı,
.
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şacaktır.

Böyle }?ir imana sahib olan kişi, hiç kimsenin görmediğ·i
yerde bile olsa, ahlaka uymayan kötü bir şeyi yapmaya cesaret gösteremiyecektir. Her nerede olurGa olsun, gerek Allah'a ve gerekse
insanlara karşı olan görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret edecektir ve onu hiç bir şey aldatıp yolundan alıkoymıyacaktır.
Kalbinde böyle bir olgun iman taşıyan kişi, aynı za.manda oraya Allah korku~unu da yerleştirir, fakat bu korku ormanda kalan
bir kimsenin vahşi ve yırtıcı bir hayvandan korkmasına benzemez.
Bu korku Allah·ı büyükleyip saymaktan, O'nu fazlasıyla sevmekten
ve O'nun rıza ve ho.şnutluğundan bir an bile uzak kalmayı istememekten doğan bir korkudur. Gönlüne böyle bir Allah korkusunu ve
sevgisini yerleştiren kimse, Allah'ın yarat1klarma karşı en ufak bir
kötülük yapmayı hatır ve hayalinden geçirmediği gibi eliyle, diliyle de en ufak bir şekilde de olsa, onları incitmek istemez. Dua ve
yalvarmalarında bütün insanları düşünür, onlar için de Allah'tan
rahmet ve mağfiret diler. Hiç bir maddi çıkar düşünmeksizin onlan sever, sayar ve acı tatlı her anlarında elinden geldiği kadar
yardım etmekten çekinmez. İşte bu inançla gönlü ve kalbi dolmuş,
imanın bu mertebesine erişmiş kişilerden meydana gelen topluluklarda rahat ve huzur, güven, barış, yardım severlik gibi bütün güzel davranış ve 'durumlar kendiliğinden meydana gelir.
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