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Ebu Hanife'de Iman 'ın KesinliğiMeselesi 

insan yeryüzü yaşamında, beşetilik ve sonluluğım da
yatuğı smırsıı kısıtlaınalarla kuşatılmış bir evrende yaşar. 
Bu baglaıııda salt beşeri pot:ınsiı'elini bakış ve düş!lnilş 
uikuna yedeşiiren insan, soıı anlamda bu sımriılıklann 
girdabı içinde ınabkuın kalac;ıkur. Temelde bireyin aşkın 
bir varlılda olan kişisel ilişkisini merkeze alaıı bir eylem 
olarak iman, bireysel poıansirclc pozitif bir katkı sağlaya 
bilecek önemli bir dini kategoridirı . Çünkü o, bireyi ken
dini aşmaya z.orlııy<Ul ve aşkı ı ı ınılam evreııleıiyle ilişkiye 
geçiren oldukça kapsamlı ve cngjn bir açılım suruır. Bir . 
anlamda iuıfuı, bireyin topyckiiıı yaşamuu, öte dilnyasuu, 
eşyaya ilişkin bakışıııı biçiıulendireıı, onlara şekil veren 
önemli bir teoloji!< kavraıııdı r. Bunun da ötesinde o, 
bireyin topyekün eylemi, yiinelirni, tavır alışı ve son 
anlamda da Yüce Yaraucuuıı vadineolan güçlü bir ümi
didir.' Bu sebeple, inaı:ıan iıısana, aşkınlığın yiiküm
lülüğüııü üstiirıe alma soruınlıılu~u verir.3 

inanan insa.ıuıı, inıaıun olıjcsi olan Müteal birTanrı ile 
en köklü ilişkisi olarak im~n. hem ilişkinin varoluşsal 
yapısındaıı hem de objesi bakımındaıı önemli bir objektif 
belirsi7Jik unsuru taşır. Çüııl<ii bireyin süje konumunda 
olduğu iman ediminde, obje hcşerl düşi\n(\şüıı' olağan ka
tegorilerini aşan, bir burada ve şimdi olarak söı ede
nıeyeceğin\iz Allah'tır. Bir lıaşka deyişle ınünıinin iman 
aktııu yönelniği varlık, kendisiyle ayıu varlık kategorisi
ni paylaşmamaktadır. Bir ymıdan otantik bir iınarun 

" Doç. Dr., fırıJ· O. ltahiyaı Faltıllıôsi, ıyesil)"rt@liraLedu.tr 
1 !mAıı özellikle tejstik dinler söz k<,mtsu Olduğunda oldukça. önemli bi( 

dini·beşen kategoridir. Daluuı da in$an için temel d\l}Once kalegori· 
sidir. Bu nedenle de bireyin en k;u :ırh eylt?"'i olmaktadır. Bkz. Smith, 
WUfrcd Cantwen. F'aich and fl~lle{, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 19'79, •.7; 33. 
Penellıuın. Terenoe. "The Anal)'.fi.t of Fairh In Sr. Thonıos Aquina.r", 
Faith, ed. Terer.ce Penelhum, (Philosophical Topics, general ed. Paul 
Edward), Macrnillan Publishing Company, New York, 19&9, s.l 15. 

Gusrlort~ Oeorges, Insan w T,;ıım. Çev,Ze!U Özcan, Alfa Yayınları, 
f.ıanbul, 2ooo, s.5L · 

Temel YEŞİLYURT* 

formel bir teslimiyet ve kabulden çok bireyin kalbine ait 
bir olgu olarak belirleıuı1esi biiyü'k ölçüde onun öznel, 
sübjektif bir kanaat olı.ışmıu öne çıkarırken,' di~er 

taraftan da iman, önemli bir kesinlik unsunı taşır. 

Kur'futın ıuılatımıyla gerçek anlamila irumnıış olaıılar, 
iııaıı<lıktan sonra imaıılanm kesinlik derecesine ulaştımuş 

olaıı!ardtr ki, bu imanda herhangi bir tereddüde, belir
sizliğe ve kuşkuya yer yoktur.; İmaımı kesinliği, onun 
öııemli bir boyutudur. Bu kesinlik düzeyine erişmemiş bir 
inanç henüz iman olarak adlandmlanıaz. İm<mın taşıdığı 
bu kesinlik, imaıı ile inanç arasıdaki temel farkı da belir
ler. Çünkü irnaıun obj esi aşkın bir Tanrı iken, inaııcınki 
bir düşünce veya teoridir; iman aklı bireyin kesin bir 
karan, kozmik teslimiyete doğru adıını iken; inancın 
anlatımı ancal< betimleyici olabilir; son olarak da imfuı 
bireyi mutlak gerçekiilde ilişkilend irirken, inanç onu 
bclirsizliklerJe.veya gerçekliği tartışılabilir olanla ilişkiye 
geçirir.6 Bu nedenle İslam teolojisi içerisinde iman ile 
akide arasında bir özdeşlik yoktur. 7 Çiinki\ inanç terimi 
bir çeşit belirsizlik ve kuşku dunımu taşır. Inanaıt bir 

4 Bununla birlikte hnanın bu kalbi/deninf yönU, hakikat kar.şıtı bir olgu 
deği l aksiııe bir gerçe.kliktir. Bu nedenle objektif bir amşlırm:\nımn 
konusu yapılıhilir. Beşeri ttcciibe iı; inti~, duysusallık irmsyonel hir 
ttıtum değH~ tecrtıbe.nin bir p:uy:tsıdır ve ônemti bir realiteye .sahiptir. 
Kic:dctgaard, Sore!l, "Truth and Subıectivfty .. , Faith, ed. Terenc.e 
Penelhum, Macınillan Publishing Coınpany, New York, tn9,s.9'2-93 

·s BJ<Z. 49.Hucnrat, 15. 

6 Smiıh, Faith and Beli•(, o. 120. 

7 Her şeyden önce ak/de ve ~kald terimlerinin Ku~ an' da }'CC almadıgını 
ifade etmeliyiz. Bununla birlikte terim ortaç11ğ kel~m metinlerine 
girmiş ve 'birine kendini b~\.~bı.rnaı t?sliın etme. söz vcnnc, belli bir 
konumn. göre yaşama• gibi :ıı,laınlatda kullant!mıştır. Hatta lstturı 
dünya<: ında y;ıygın ola('jk bitinen bazı ya.pttl!'-r biz:ltihi bu :ı.dJa <lnılır 
olınuşllır. BunLı.nn tipik örn~klerini kU}ku~uz, Tahavi Akldc.rl, Ne.sefi 
Akdidi gibi y~pıtlar oluşturur. Bununla. birlikte zamanla ıeriın, bir 
şeye ~lteleklilel oh.r~ innnma fl.nlınnında dah:\ nötr h ir (\n lam katnn4 

mıştır. Hatta RSzi, imam itikOO olarak tıo.mmla ınaktay!):l da {bkz. 
MeôUmu UsıUi'd-Dfn, Kahire, Trs., s.l27), ontıo burad.a kt,mn irikadı 
(itikad·t C.S.z.im) kııstetmi§ olnbilectığini 'iöyleyebilidı. 
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iıısanııi, iııandılruın soıırd imanında kuşkuya düşmesi 
uygun düşmez.* 

EbU Hanife'nin teolojik sistemi içinde de iman hem 
ilişkinin objcsi hem de mahiyeti noktasında belli bir açık
lığı kaçınılmaz kılar. Zira inananlar gerçekten iııarunış,
inaıunayaıılar da gerçekten küfür içindedirler. İııaııına ile 
iııaıunaına arasılıda bir kuşku durumu söı. konusu 
değildir. Bu Kur'an'da "bunlar geıçekt~n münıin"(8:74) 
ve "diğerleri de gerçekten kafirdirler' (4:151) şeklinde 
ifade edilmekte, iman ilc küfl\r arasında bir orta konımı 
kabul edilmemektedir. 9 Du nedenle Klasik Kelam'ııı 

imana ilişkin açıklamalarında geliştirdiğı ıeoJoıik 
dill/inıdn dili içinde de önemli ölçüde bu kesinlik ıııısıi.ru 
Oz.eıiııe vurgular mevcuttiır. Bu yaklaşırrüar içinde iınfuıııı 
bir tasdik olarak taıunu, belirsizlik unsuru taşıyan 

tasawurlar karşısında öııtıııli bir belirleyici olarak kabul 
edilirken, ıo di&er ıurafıaıı da imanın öZ.One ilişkin bir 
kuşkuyu akla getireceği eııd.işesiyle imanın şarıa bağlı 

aıılanıw (istisna) ieologlann önemli bir kısnnnca tutarlı 
bulwunamıştır. ıı Aslında bu, terııtlde· olabildiğince bır 

knvnıınsal kesinliğe ulaşınayı amaçlayaıt tutumdur. Ziril 
lafız ile aıılıun birbirinden kopuk ve ayn iki varlık, her 
biri diğerinden belli ölçöde milsilıkil olaıı iki ayn uç değil, 
aksine lafız ilc aıtlam arasında do!rudau bir ilişki söz 
konusudur. Çilııkü lıerlıangi bir düşüncenin kalitesini 
büyük ölçüde düşüııccnin ifadesinde laüı. ile anlam 
arasmda kurulan ilişkinin kaliteSi belirleıııektedir. ıl iıııan 
bir tasdiktir ve tasdikin bulunduğu yerde belirsizliğe yer 
yoktnr. Çilıık(ltasdik, terimi tekzib kelimesinin kaı:şıtıdır 
"ve tereddOtle çelişir.IJ Bu durumda olabildi~ince objektif 

Someri<amll, lbnu'l·Hakirn,ru-SMıdrr'I·A'ıam, Istanbul, 1304, s.4-S. 

Cbü HarUJ'c, Nuınil.n b. Sı\bil, at.ı-a~'YY'f (lınan·H A%a.m'ın Beş E.$eri 
için<b, "'lr.Musw• Öz). ı. .. nbu~ 1992, s.87. lMi.n ae klllbr a!UU1· 
da kalan nı{dt, &öıüuı-ııe bır <>rQ komımu ~~~ veriyor ~6rıln.« de, 
a.slınd.'\ bu .ı.ctçekte jtnıı.nın bir fomıu olnıayıp. onu.., sıı.pk.ııı bir bi._:i
mi olınakt:ldır. 

lOR!ıi. fabruddin, Mt:dlmıu UsUtrd-Din. Mısv-, Tıs. ıl?~ Rhi 
Falııuddio, Kırdbu'I·Mrrhossal, TahHuscy"' Atay, Kllurc, 1991, 
t.71-ıt4; Ncsefi, EbO'I·D<ırekll~ •l·i~mı6d (17-i'UkDd, SU!eyınıuıiyo 
KütUphancti, Frılih:308.S, 79b. 

ll Mnıüt!di, E bil M..,sor, Klrdbu't·TBVMd, t.l•Fethull:ıh Huleyf, !sıoıı 
bul, 1979, s.388; Nesefi, ElıO'I·Muin, Tabttraııll-edlllı, tah Clau& 
S.ı:ım., Dınııql:, 1993, ll/81S; Nesdi, tl·l'llmtid, Vr.79b; Şeyt.zide, 
Abdurr;ı.lıün, Na:mv'~Ferôld, Mısır, 1317, s.48; KenıSI b. Ebi Şerif, 
Krrôbu'I-Muı6mere, !sıoıı~ııl, 1979, s.J38·339; AJ4chir1, Abıned b. 
Oğuzd>ııi}ıoend, el-/11rlklld (i Şerhi Umdlli'f.}'tıkôd, Süleym>rıiye 
Külilpbaoes~ Fatih: 3083/1, Vr.64a-64b; Jıuım, Toobihiko, isı,;,. 
DilJilncu/ndelınon Kavroını, Çev. Selalıacid in Ayaı., Istanbul, 19i4, 
s.22S. 

l2Lafıı ile tul.lıun arosJndnki iliıjkin.in doyunıcu ve P.)'nntıh bir tahtili 
için bl<.ı. C!lıiri, Muı .. mnıed Abid, Arap-Isıanı K~ltlıriirriln Ahi 
Yapuı (Anp-lslam KUlıOıOndeki Bilgi Sistemlerinin l!l~rel Bir 
An:ıliıi), çev.B.K6roğlu, H.HacU. E.Oeınirti, Kilabevi, !stanbul, 
!999, ss.S3-ı46. ' 

13r,\naz5n1, $Cthtt'I-ME•kô.ud, tah. Abdun::ıhıluın Umeyra, BeyrUl. 
1989, V/184 
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bir kesiıılı~e dayandınlan bir iman ediıniııin formüle edi
lişinde ve anlaııııunda bir ıakıın belirsiz, kapalı ve 
kuşkuya yol açabilecek aıılatıınlara yer verilmesi iman ile 
kastedilen anlaınm mahiyetiyle çelişır. Bu açıda~ imanın 
sözlO doğrulaması olan ikrar ve ikeann bireysel kıişesi 
olan şehlidet, göıiiı ıen ve tawk olunan aıiıanurıa gelir, bir 
insanın dW bağhııııcla en asıl eylemidir. Bu yönüyle o, 
kalbin bilip onayladığı geıçek.liğ.i şahıı olmuşçasına dil ile 
ıfade etmek aıılaııııııa gelir.14 Böylesine bir görüreesine 
taruklıkta _ise lıerlı;ıııgi bi~ kuşku duıuınuna yer yoktur .. 
Temelde aşk.ıu hir varlığa inancı merkeze alnıası 
ııtdeniyle, ımam yalnızca literal olarak açıklamak imkan
sız değilse de oluııkça güçtür. Bu nedenle imlirun dilı, 
herhangi bir aıı l atı.m biçimine iudirgencıneyecek 
biçiındeU sembolik, analojik ve meıaoforik aıılaum 

biçimleıiuı de gerdui kılabilir. Ancak onu hangi aıılaum 
tekniği içinde suıı;ıısak suııalun, her ı.aıııan olabildiğince 
bir kavramsal kesiuliAin olııştıırulınasıııa dikkat edildiği
ni söylemek mümkıındür. 

İnılin teologlar ıarafındaıı birinin entelektOel olarak 
bilebileceği, objekli r geçerJiğildogruluğu kalpten ortayla
ınası anlamında kal[• ile ıtısdik olarak ıaııııı»anmakıadu.ı~ 

Bazıları buna oruııı :ıçık bir anlaurııı anianunda dil ıle 
ikrar'ı da ek.lemekıt:Uırler. Bütün bunlarda iman, .kişiniıt 

·ııakikaıle iştigali olrıı:ıkıadır. l7 Hakikatinkalplc kabulü ve 
onun karar noktasına ulaşunlnıasıdır. İmfuun varoluşsal 
taıı.unında ıasdık'i ıııeıkeıe alıııası, onun her şeyden önce 
bir doğrulama biçiıui oluşunu iına eder. Uer hangi bir 
düşiliıceyc veya k.1hule ilişkin bir doğ:rul.ama ıııanı.ığıwn 
işletilmesinin aınalı, o alana ilişkin rasyonel şüphenin 
dayana~ıtwnyokcdılınesini auıaçlar.l* Bu nedeııle doğru· 
laıunış ve bir şekilıle dol\'ıu oluşu kaıutlaıunış bir inanç, 
olası bi! kuşlaı dwıııııwıu clışan da bırakır. 

Tasdik terimiyk ilişkili olarak belirlenen doğrulama 

l1 Chiuiı.:k. Williıun, i.lldm'm Vitytnıu, çtw.'l\ıran K09. tnsen Yay, 
Istanbul, 2000, s.61 . ı lodis LiıeratOtll içınde C/brflllodısf diycbıli· 
netı: rivlyet. inı.iıu '-.nımlama ba&laf\'\!1\da. ;c6rmcdigiıi halde 
gı>r1lrc:uinc bir ııırıılJ<&ı' 6nennekledır Bkz. lluhlrl, Imin, 37' 
Tefıinı SQre, 31; Mnıliın, lman, 1; Ne.ıli, lmôıı, 6; Ebu Davııd, 
SOnıie~ 1.1, 17; Tirnhl,lm!n, 4; İbn Mlce, Mukoddiıne, 9. 

1 S Paıiı Tıhldı, iman nı ttilinin sımbolilt olıl!'ınu ötı< lilrfıt. H.1tl& bu 
iddilUU'U dAha tb &tnişleterck. iınanuı tek anlaum biçıminin sembo
lik yıklı.ıımtar içimlı· .olabilecegini iddia eder. (Bu. Tillich, Paul. 
Dynomicr o{ Fa/1/ı, llıırper &Row l''rıblishers, New York, 19~7, 
sA 1). Bu"unla bicJik,tc bu tct, · iminın e.nlatım biçimleri arasındi 
se..-nbolleri de 6netJU.;=•-ct &Çl$U".dll\ yapıc1 olmılda bJiikıe~ onun le~ 
anlaunı biçimi · ol~ı•k nmboljk dth g&ıneı:i f'9J.Sm.dan da 
ind.irgtmeeidir. 

16 MalOridl, Kirôbu'r.'l-.vhrd, s.377; Nestfi, el-l'ıimdd, Vr.76b; 
Taflaıin~ Ş.rhuU/,ok~Jid,V/184, Ciltc!ni, Seyyid Ş•ıif, Şuhu'l· 
Uew1/af. Muu, 1907, Vltll3l3. 

17 SmiUı, P'alrh and B<lıt(, ı.49. 
18 Hick, John, "Theolı~:r and Ven(lcorlon", Religiouı Language ond 

ch~ Problem of. Rdıcious Knowled&e. ed. Ronald E. Santor.i, 
Sioominııon, 1 %R, • !63. 
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manıığı. aslında kavnınun seınaniik rapısına dayandınl
makıadır. Çünkü sözlük anlanu itibany la terime, 'biriJÜ 
söylediği sözde doğnılama' anlamı yüldeıunekıe ve böyle 
birdoğnılaJtıa edimini gerçeJ4eştireninsaııada m Umin adı 
verilmektedır.l9 Kavranun elimolajik tabiiline yönelik 
bütl\ıı açıklamalar, onu büyük ölçüde doğrulama teziyle 
i.J.işkilendir:rnektedir. Çünkü o, genel bağlaında verilen bir 
babere doğruluk aif etmek,. sözu söyleyene kalple veya 
dille doğruluk ııispet etııtek,20 veyıı da verileu haberi 
mulıbiriue döndürerek o tanlitesini belirlemektir. ı ı Bu 
anlamıyla iınfuı, do~ama, objesiıun yanlış olmadığı 

konusunda emin olına ve onaylama gibi aıılamlıu-a 
gelmektedir. n Temelde sözlük anianundap hareketle 
bclırlenen bu aıılanun, geleneksel dinler jçin belırleyicı 
bir kavram olıut imAn terimiyle özdcşliğini belirleniek 
önemli olınak1a birlikte, onued-Din'in doğruluğunu belir
lemede başlıca referıuts byııa~ olan· Kur'an açısındıut 
test edip doğrulayabilınek de öneıU.lidir. Bu çerçevede 
teologlar, 'sen bize iınlin eunezsin'll ayetinde im6n teri
miııi n 'birini söylediti sözde doğnılaınak' anlamına gelen 
tasdiki ifade ettiği düşüncesindedirler.l4 ÇUııkü söı . 

konusu ayelte kardeşlerinin Yilsuf hakkında ııiıberlerine 
veya sözlerinde babalannın onları doğrulamasına ilişkin 
bir olgudaı\ söı edilmektcdir.ıs Ancak iınarun hem 
oluşum açısından hem de birey açısından oldukça 
kompleks bir fenomen oluşu, tasdik terimine öoenıli bir 
rota tayin etmekte ve bir anlamda da onun maltiyetini . 
belirlenıekıedir. inıarun büyük ölçüde bireyin öznel ka
bulüne dayalı olması, buradaki tasdilcin de bireyin deru
nuna ait bir ııitelik laşırnasını kaçmılmaı kılar. Bu neden
le en azından tealoglan n büyük ço~u~ göre burada 
söz. konusu olan doğrulanla/tasdik, bireyin salt sözlti 
aı\laumına veya yalıuıca dışa-vuran eyleıiı!eriııe (amel· 
!erine) ilişkin bir do ımıama olanıaz. Bu ise onun kalbe ait 
lıir olgu oluşunu imtt eder.26 

ı9 No:sell, EbG.I·Muin, ıı.Temhld (f Utfl/i'd-0111, talı. AbdOllıay Kibi1, 
Kahire, !987, s.99. 

20 Cilrci:ıl, Soyyid Şerif, et·To'n(dı, lah AhdutTalunan Uıneyn, 
lle~~ ı9887, s .87; Tah11nev!, Mu!wıımed Ali, Kqj6{N l•tılô/ultı'/. 
f'unıln vo'I·Uium, lloyrOt, !996, ll4l3. 

1 ı Oazlli, Ebn Ham id, f'aysa/u't·Te.frıka, Diıu'I·Kuıubi•J.llmiyye, 
llcyrilı, 1994. s.19. ·- · 

ll Oıcan, HMeli, 'MdrQrıdf'ye G6r4 lmôır-lıldın-lhıan w Kwflir /Ut
/cisi", Oiylnet Ilmi Dergi,-29:3, (1993~ 

23 12.YU.UUı7. ·, 
14 flalıertl, Ei<Jneh:ddin !!bu Abdıllah Muhommed b. Mulwnıned el· 

Har.efl, Şerhu Unıd611'1·Ak6id . jl'n·Nd.!<t1, soıeym•niyo 
Knıophaıleıi, Amculde Haseyin Paşa BOıoıno, No: 31 'lll, Vr. ı ı !b. 

lS N...,ll, Ebll1-llcreU:, Mdbıkv't-Tmıil vo Hokliibı'I·Tı'vil, Istan-
bul, 198~. ıını4. 

16 Kur'an pek ı;ok aye.liode, lmaıu oldukça SQmu1 lerimler iyind( 
tAkdim wnekle, bireyin dışa akseden dAvruııJıanyla ili' · 
kilendiımckle birlild•, son tahlılde onun kaltıc ait bit olgu oıuıun• 
aıı.rta bulunur. Nesefl, et-Tem.hid,,s.99. 

EBÜ HANIFE'DE IMAN"IN KESiNLIOt MESELESI 

Aslında im~ büyük ölçüde kişiilin öuı.eı yönüne 
hitap etmesi ve kalbin onayına dayanınası nedeniyle 
bireyin kişisel ve toplwnsal yaşaıruna yönelik önemli 
anlam evrenleri sa~lasa da, onun ayıuzamanda bir ıakım 
öneimelerin doğnılanınasuu.gerekli kıldıtını söyleyebili
riz. Bir başka açıdan da imanın tarnınında başvunılan te
rimler arasındau en yükselt önem derecesillde tutulan tas
dik tenroi teolojik dil içınde temelde 'Hz. Peygamberin, 
Allah nezdinden getirdiklerinin doğruluğunu'27 onaylama 
şe~lindeki temel bir önermenin kabulüyle iliş

kilendirilmektedir. Biı ise imanda teorik unsurun kaçuul
maz oluşunu varsayar. Bu ba~lanıda ikrartar ve aınenıüler 
iıllaıuııteorik yönünü belirleder. ı:ıu anlamda salıili iııaııcı 
bir .formül balinde ifade etme, ç~evesini l>elirleme 
anlaıruııcla anıen/ii kavramı ilk defa Ebu Hanife tarafin
dan klişeleştirilmiştir. Bir başka açıdlll\ da ·oııun 

belırlediği bu arneıuil, ımanın nesnelenni oldukça belir
giıl bir dille ifade etmektedir. li Ebu Hallifeye ·göre aınen
tiinün ıuuhtevasıııa inaıuna, onların doğruluğunu onayta
ma ıevhidin aslı ve sahih inaııcm bir koşulu olmaktadır. 
Özellikle iman bağlaııunda·düşüııülen do~rulama, mutlak 
anlaında bir doğrulaına içinde öıcl bir do~lama tUrüdür. 
Bir !)aşka deyişle teriınin doğrulama alanı, peygamber 
tarafından getlri!dil:i kesin olarak bilinen olgulara 
tıasredilınektedir.ı9 

Bireyin a.şkı·ıı alanla ilişkisi olıul imaıu taruııılarkeıı 
·başvurulan Tasdik teorisi ilk anlatıınııu Ebil. Hanife'de 
bnlrnuşJO ve ooa dayalı olarak meşhur olmuştur. Daba 
sonra lı.em EŞ'fu'i lı.em de Matüı1di ekole mensup pek çok 
düşünUıün, ıasdik teorisini büyük ölçüde Ebu Hallife'ye 
dayalı olarak açıkladıktan görülmektedir}! Tasdik, 
kalbin habereinin haber verdi!:,ıi bilinen şeylere bağlan

ınasıdır. Bu nedenle kesbi ve ihtiyaridir. Çüııkü imanda 
asıl olM ve makbul olan, tasdikin ihtiyan olmasıdır. Bu 
yönüyle onun oıtlarru, ilıtiyari olarak mütekellime doğru
luk nispet etroel--ıir. Bu anlaımyla mantıkta tasavvurlarut 
nınkabili olarak diişünülen tasdikten ayn!ır. Çünkü ınan-

27 B~didi, AbdOlülıir, U•iilv'd·D.n, l>inı1·M•dlne, llcyıO~ Trs, 
o.l48; N .. cl"(, rt·Temhrd, •· 100. !ol. Adududdin Abdun-ahnıM b. 
Ahmed, ti-M•wlkıf. Deyr~t. Tnı, s.384; Tnl\ô~flni, Sndudôin, 
Şcrhıı'I·Md:4Jıd, V/176. 

28 EbO Honirc, ı/-FıkJıu·~E:kbcr, (Alı el·Kiri şerlıiyle), Sô~t, 1984, 

•. ı&-22. 
29 Cılrcinl, Şuhu'I-Mi!wlkıf. Vlll/323. 

30 EbO lianife, ıl-Alim ""'1-MilteaUı.,, .(lnum·ı Aum'ın Beter Eseri, 
ne~r. Musi>J'a Oı), ls!Mbul, !992, s. !8; ei-Ya.ıi)I)'O, s.&?. 

3 l Eı'&rt EbO'l·I!Men 1\li b. lsın•ll. K.iıabv'l,f.•ma (i·r·Rtddi ala 
Ehü'z-Zı)'fı,..·t·Bida, nev. Ridıatd Ma..-canhy, Beyıu~ 19S2,s.7S; 
CO•eyııi, lmamu·ı.ıhraıneyn Ebo·t·M•iili, Kitôbv'l./rfdd ıla 
Kavôdii"I·Edlllo (i U.ıılWI-hikôd, t•h. E•'•d Tcınlm, BoyrOı, ı992, 
a.333. SaMni, ıi·Bid6)W. s.88; C\\rclnl, Şerhu'I-Mavôkı(. Vll11323. 
Aynı isnada, Kemal b. !!bi Şerif do Kllôbu'I-Mıbcimen!SÜ\de (Istan
bul, !979. a.287) yer verir. 
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TEMEL YEŞlL YURT 

Ilksal tasdikte ihtiyar yoktur. Bu açıdan mantıksal bir 
doğrulama anlamındaki tasdik, ıstılailla inıaıı anlamuu 
ifade etme-z.lZ Örneğin mucize isteyen müşrik.lere, göste
rilen mucize karşıs.1nda, inüşriklerde meydana ·gelen tas
dik, bir do~rulamadır ve mantıksal anlaında bir tasdiktir 
ııncak bununla birlikte bu tasdik bir iman deıtldir. lman
daki tasdik, ilmin bir kısmı oluşu nedeniyle mantıksal tas
dilcin bir türüdür ve tasavvurlar karşısmda önemli bir 
kıırarlılık ifade eder. Ancıık imandaki · ıasdik, iradeyle 
kayulaıınuşur ve son. anlamda testirniyeti gerekli kılar. 
Mantıksal tasdik dalıa geneldir.ll Bu anlaında o, tasdik 

:: e<.leııiıı öıgür seçimiyle gerçekleşen bir eylemi olmak
tadır. Bireyin istencine dayaıunası, onun bi\tün dini 
görevlerin önüne geçmesine 11e karşılığında mükafat
laııdınlınasııu olası kılar. Bu bağlamda tasdik herhangi 
bir bilgJ.yc kararlı ve gönüllll bir biçimde doğ:ıulnk atfet
memiWir ki, her çeşit keyfiliği ve bireyin otantik öı.gilr-

. lüğiinü dikkate alınayan kabulleri dışlar. Tasdiki n beşeri 
iradeyi öne çıkaran yönü, aslında onun nıantiki anianı 

: evreninde de saklıdır. Çünk!l nıaııtı)(ı anlaında da .~
deld iki dunun arasinda karar .verme ve birinin doVtı 

! oluşuna ilişkin bir delilin lıasıl olması sonucunda onu ter
cih edip onaylıuna söz koııusudU(.H Bir başka açıdaııda 
i{llanda asıl olan, terimin söz.lük anl.arnıdır,yoksa mantık
sal anlanu değildir. Aklın kabul eoebilece~ bir somıcu 
ıas<ljk etmek. mantıksal çıkannun özdeşi , olmayabilir. 
Çünkü burada tasdik, manuksal çıkanın içinde bir aşama 
olarak dilşünülmemekte ve ondan ay n degerlendirilnıck
tedir.>s Geleneksel kelaı'nın imarnn tanımına ilişkin teı.
lerinde tasdik (doğrulanta) .ilkesini metkeı.c taşımaları ve 
bunundışındaki bilgi, uın, ilim gibi iınanuı temel yapısın
da yer olaıı diğer kavranılan yok sayınanıakla birlikte tali 
bir önem atfetnıeleri ve bu alanda. ortaya konulan çabalar, 
iırı.~ru ıaıumlaına sürecinde ona önemli derecede bir 
pratik ve kavramsal kesinlik ve doğnıhık atfetmc eğilim-

ı lerini öne çıkamıak:taclır. 

Kalb ilc gerçekleşen ıasdike, söı.lil anlaumııı/lkr6r'ın 
• eklenmesi, Hanefi meı.hebinde, imanın taıununa ilişkiıı 

kovl-i meşhur olarak bilioınektedir.l6 Aslınd~ EbO 

32 TafU.ıi.nl, $<!rhıı1.Uakôsıd, V/184. 

33 T•tl-itiln!, Şerhu'I·Mtk4tıd, V/ı86. Bununla birlikteson ıa!-Jild8 htr 
irıııdi t..'\Sc1lkin iman oll\fak tanımlMmMı, gerçek anlAmda imAm 
tAnımlnm~yabiJir. ÇOnka imAnda s6t konusu olan tMtUk iradi oluşu 
yAnında, bit- ~it ıevgi. gtlven ve teaHmiyeti de iyerir. Bkz. 
Kcllenucrger, J>mes, "Th,., Uodels of Patrh", Contempcr•ry 
Penpectives on Relij:icus Episıeınology, ed. R. Do•giM Goıveu
Brcnd•n Sweclmnn, Oxford Univemity Pre.1s, New York, !992, 
• 325.' 

34 Jıutm, Toshihikoı lll6m oa,ancestnde iman Kavramı, çe~. 
Sel>lıoddin Ay>ı, al&nlıul, 1981, s.71. 

3S Macgrcsor, Oed4es, fncroducıion ıo Rlllgibuı Philoıophy, The 
Ribeni<l• Press Cambiri<lge, Bo.110n, 1959, s.l52. . 

36 !<ılavuı, Ahmet S• im, lınon·Kıl/ilr Smırı,lsrru:ıbul, !990, s.33. 
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Hanife'nin yapıtlannda imana ilişkin ortaya konulan for
mülasyonlar içinde, göıilnüşte farklı olarak de~er
lendirilebilecek yaklaşımlar göze çaıpar. Zira onun, el
A /im ve '1-Mütea//im'de, iınaıu 'tasdik, marifet, yakin, ikrar 
ve isUtm' olarak taıumladıgt göıi!llir.l' Eb\l. Hanife'nin bu 
tarumda farklı açılımlan da bnlunan değişik birkaç terinıe 
yer vennesi, bir yönüyle Eb(} Hanife'ye dayalı salt tasdike 
dayalı bir açıklamayı kuşkulu kılıyor göıilnse de, O'mın 
bu farklı kavramlarla tasdik'i açıklamayı hedefledi~i 

anlaşılmaktadır. Çiinlctl O'na göre dognıluğu (kalpte) be
nimsenen bir olgunun sözlü anlaumılilcrtirı da önemli 
olmakla birlikte, asıl olaıı kalple bilmek/tııSdik'tir. Ebu 
Hanife'ye göre bu kavnmlar birbirinden farklı, fakat 
hepsi de bir maruıya, imanitasdik nıanasına gelen kelime
lerdir. İmb, Allah'ın ul1lhiyetinin ikran, tasdiki, kesin 
inancı ve bilgJ.sidir.ll Eb(l Hanife, imana ilişkin açıkla
masında, kalp ile ıasdiğin yanında bilgi, ikrar ve islaın 
gibi terirolere de yer veriyorSa da bunlar arıısındaki mıans 
farkııli kabül etmekte ve onun temel anlaınıruo ıa~dik 
oluşunu vurgulamakıadır. Çünk:l1 ona göre İslam, Allah'ın 
emirleıiııe teslim ohna ve boyun e~edir. Aralannda 
sözlük açısından farklılık söı. konusu ise de, gerçekte her 
biri diğeri olmadan oJaınaz_3~ Eb(l Hanüe'den imanm 
meşhur olan tanımı, onun tasdik olaı:aJ< taıunııdır.4Q Ebfi 
Hanife'nin geliştirdiği tasdik teorisi, oıuın götüşlenni 
geliştirerek rasyonel ve felsefi temellerini beiİilerneye 
çalı~an lnıam Manindi (6 .333/944) üzerinde de eıkilı 
olmuş ve o, imArun tasdikten ibaret oluşu gerçe~iııin akli 
olarak da temellendirilebilece~ıni ileri sllriııüştilr. Zira 
imfuno sözlükle tasdik olarak tanımlaruşı bir yana, arıcak 
kalb ile gerçekleşen bir tasdiKe hiçbir zorlayıcmm güeü 
yetıneyeceğindeıı, imfuun tasdik ·olarak tanımlaıunası bir 
zonınlulukUır.'l el-Alim ve'I-Mateallim'dek.i biraz farklı 
anlatıma kaqılık Eb(l Hanife, e/-Vasiyye'de bu alandaki 
tav n ni daha net olarak belirler ve imanı 'kalb ile tasdik dil 
ile ı.krar olarak taruınlar'.4l Dil ile ikrar imanın varohışsa ı 

bir boyutu olmayıp, anık bir nitcliıtdir. Dtlnyevt alıkAımn 
icrası açısından zonıolu bir koşuldur. 43 Çünkü inı§n Ral bi 
bir olgu olması nedeniyle, salt kalbe ait ve dışa vurul
mayan bir tasdik fizerine yargılar bina edileme:ı. Bu 

37 ·Ebiı HMife, tl-Ab,. w'l-Miiıtallım, •. ıs. 
3R EbQ i:bnife; tl-Alim ••'l-Miltoollim, •.19. 

39 Ebü Hani fo, oi·Pılciıu'J.E/cbor, s. lll. · 

40 EbO'I-lu. Al! b. Muhammed, · ~rhu'ı-Ta~ (i Atrdeıi's· 
Scl«flyyo, D!.ru"I-Fikr, Beyıilt, 1988. s.211; Bcylıizldo, Ahmed b. 
Hasen, ıi-Uıiilu'I-Manf[• IJ'l./m4m ebi Hanife, tah.lıyas Çelebi. 
lstMıbul, 1996, s.ıl. 

41 Matôridi. /(iı4bu't-Tcvhfd, s.3n. 

42 EbO l:Unife, ci-Vaılyye. s.87. 
43 Nesefi, Eb6'1-llerekl~ 11-Umd• /i1-tıık.ôd, tah-:femel Y<f>lywı, 

Malatyl, 2000, s.39; ŞehristSnt, EbO'l-Feth Muhammed b. 
. Abdilkerlm, lllh6yetiı'I-İkd4m{i llnıi'I-Ktl6m, (trs), s.412. 
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durumda dil ile gerçekleşen olo~nılama/ikrar. kalpteki 
imanın bir göstergesi olarak l<: o lıııl edilnıektedir.~4 Diğer 
bir anlaumla, Ebü Hanife'ye göı~ t~sdik. imaıuıı en büyük 
ri.lknü(rükıı-\1 azam)dür. ikraı ise, onu gösteren bir 
delildir.41 

tınandaki casdik unsurunu kesin 'e kı~kııdan uzak 
kılan önemlı bir boyuL onun Oneesinde bir çeşit bilginin 
varlığı ve kesinliği tez.ıne ılayandınlmasıdır. Onun 
başlangıçta bilgiyle ilişkilendinlmesi, tasdik teriminin 
anlam çerçevesine de uygundur. Çünkü ca,·dik teriminin 
tarununda bilgi, önemli bir rol oynamaktııdır•6 Bu 
b;ığlamda iınan, kalbin bir aktı olan ve zonıııln olarak bir 
çeşit bilgiyi kaçırulmaz kıl:ııı tasdikten ibarettir17 ve 
ancak belli derecede bir bilgi ile gerçekleşebilir41 Zird 
bilinmeyen bir şey tasdik cclilemcz.•9 Öyleyse iman, 
kesin bilgi ve aıılayış derecesine ulaşmış ııısdiktir. Salt 
ıasdik olarak imi'ın anıp eksilıııc kabul eunedijii gibi Ebü 
Hanife'nin aıılaunuyla. bizim iıımıuınıı ile peygamber
lerin veva ıneleklerin imanı :ır.ısında da fark yoktur.so 
Bu, bilgiye dayalı bır tasdik obr.ık ınıana olukça önemli 
bir kesinlik atfedilnıesiııi imıı eder. Ebu Hanife, iroarun 
meleklerin imanı gibi oluşunıı irade ederken, burada onun 
ulaştı!! kesinlik ve ikanı lutsh,ıınektedir. Yoksa her yön
den meleklerin imanına olaıı btıızertikten söz eunemekte
dir. Çilııkü tam bir benzerlik lı~r açıdan benzerliği gerek
li kılar. sı Bu ise ınliml<ün göriinıniiyor. 

Bütün bu iaruşıruılardan lı<ırel<etle. iınaıun temelde 
bilı,>iye dayalı .bir tasöık olaıak t11ıunı landı~ını söyleye
bilmek miiınkün göıüınlyor. Uıı du nı mda tasdik, öncelik
le tasdik edilecek objeıün'biliuip taıuıunasııu, süjeniıı oıııı 
kendine mal edip benimsenı.:siııi, doğrulama ve ispatla
masını ve son anlamda da owı gerçekleştirme kararlılı~ı 
anlamına gelmektedir.Sl Bu. ıın.~ıun kesııı olarak bilinen 
şeylerin bilinip ıasdik edılıııcsirıi ifade edişi anlamına 
gelir. ll Tasd!k teriınınin bıliııcıı anlamlan yaıunda, özel
lıi<Je kognitif muhtevasıoa yııı~tlan vurgu. imaıuıı kognirir 

44 Şelırisıflnl, Nih6ye<ı1'1-lk4öm. sAn: Sahnnt, Nureuiıı. Ahnıeıl h. 
MahnıGd, eJ.Bıd6ye {1 U.,Q/I'd-f.Jı'H, ı:ıh. Bekir To~oloAiu. Ankoru. 
1991, •. 88 

4S Semcrktı.lldi, u-Sevadı(l-A'urm. ı~ lK 
46 ÇOnl<O IMdiğin ıannnu;da bilgiy ı• wr vcrilonekıedir. (Bkz. Bokillnni, 

J\A<Ii E.bO Bekr Mllhammed, ;:,ıt1.1m Tımhrd1'l·E'ıd'J Yif Telhi.ıi'd. 
D•l61~ hıh. !maduddin Alını<d lf•yd.r, O.yı~t. ı99J, •.389). 'Sir 
ha$k.a açıdan da zjhindcki ik• ~.ev arasındl\ (tıısow\wl:ıır) ar.L,mdrı 
k.esin bir yargıya ulafon c.donı, lur 'f\!lit hili:fi k.aı;tnılmı\ı. k.ılacakhr 

47 COn:ôni. Şerlııt'I.J.o/..oo!. \'fll.:l2~ 

4~\t co"oeynl, •l-irJ6d, $..334. 

49 Oıcan, Haııefı. MiJtfıridith 81/~ı·r,.oblcml, t'ıanlıut, 1993, s. ı dı 

SO EbO Hanife, ıl-A~ın ve'I-MRı•ollmı, ı.2U. 
)1 Ali •1-Kao, Şerkı'l-Fıkh!'l-/!:kl>er. Bcyn:ıı, 1984, s.204. 

S2 Öıı:•n, Haneli. Epimmolorık Aı'ırtan ImM, Istanbul, 1992, s.73 . 

5) Kem:il h F.lıi Şerif, Kltôbu'I-.Hi1~6m•l'fl., ~.2~5 
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EBÜ HANlvi'.'DE IM,i.V'!.V KESiNUGI MESELESI 

içeriğini belirleınc ve temel iman öııem1cleriııi n bilişscl
liğini tayin etme ııçısıııdaıı da önemli imalar taşır ve 
imanın daha başlangıçta bilg,i,·e da\'alı bir süreç ol11şumı 
gösterir. Bu ilave aıılaınıyla birlikte artık iııı;m. Tmın'ııııı 
varlığını, ululıiyetiııi ve niteliklerini bihnel<lnıal'//it14 

veya kalpteki (nefs) marifet.i de kapsayan bir tasdiktir. Bu 
nedenle iınaru bilgi ile öıdeşleştiren d\işünürler bir 
yana,ss onu bir tasdik olarak taıumlayanlar da. temelde 
terimin eıimoloıik yııpısııun önemli bir kogııiuf içerik 
taşıdıf;ı diişüneesindedirlcr x; Ebu Hanife ve soıı.rd da 
Maltiridi düşüncesi içınde imanla ilgili netleşen tavu. 
onun her şeyden O nce tm·dik olarak ı.aıumlaıınıa~ıdır. Bu 
yönOı•le o, bir ııesııeyc ilişkin şöyle veya böyle lterlıaııgi 
bir bilgiden aynhr. Çünkü bilgiye dayalı tasdik, başkasın
dan aldığı ve halılıaıırda gerçek olduğunu bildiği bilgiye 
kalben bağlanmak anhıınıııa gelir.;7 Bu nedenle tasdik 
edinıindc. tasdik edilenin do&.nı olması ve kuşkudan u?.ak 
biçimde kesin olarak bilinınesi. tasdik etmenin bir ön
koşuludur. Bu dunııııda ise iman. kesin olanık biliııen 
şeylerin kalben bilinip onanınası dır. 

Ebu Hanife açısından, öneesinde bilgi bulun.ııı bir tas
dikle inıan eden bireyin kogııitif statilsll, kesin bır 
bilgi/yakin diizeyiııdedir. Böyle bir i.ıısanııı iıniiııı. eylem
lerindeki dalgal.anınalıırdaıı ctk.ileıunez ve lüçbir şekilde 
onu inıaıı objelcri komısundn (Allah, kitaplar \'C resüllcr) 
şüplıeye dlişüreıneı. Çünl<il ıasdikiıı ifade ettiği kesinlik. 
her çeşit l<tışkıı dunııııu karşısında önemli bir kcsiııli~i 
varsayar.l* Bir başkıı açıdan dıı burada onun ınllmiıı.in 
ul<lştığıoı diişOııdilğil kesinl ik/vakin tilrü. nesneyi aksiııe 
ihtimal bırakmayac<ık şekilde bi lmesini anl~tıı·.<? Bıı ;ıçı
dan, Ebu Haııife'ıtin tnsdik tcorisinde. oıi.ıııı birçeşit bitiş 
olar.ık taıuını . bileıı/.vilie \'C bitineıı/oh1e olııı;ık Ozcre 
karşılıklı iki ucu gereklinr. Burada bilen. inaımıı/.<11/e 
insandır lrıarulması gereken objeler ya da ıasdik edilecek 
nesne ise temel iıı;ınç esaslandu. "' 

5-4 Tudikin lltnım•nd•. ılnn tıuimı vtrint ıncıri(e ,.Oıcl\&Onc )'(r vc:
rilme,.i. ulCıhiyet mamı&ı açı~nndan Onemli anlam dtrınliklcrinı; 
~ahiptir. ÇttnkO l'lllın kelt\mında öz~Uikh:. ıncuı..t1zik hilui h\\yot.: 
ölçüde mar/fet terimiyle An1Mılınaktoldır. Bu nukVıda Allı\h'' hilınck 
~ni :un ında. "ilmu111\h" yerine "n\ıırifctullah .. söıcııgnnun ııcçihnc..<i \lt 
oldukç« dik.kı~ı çelcici~ir 

5) tmı\nın snll bilgiy~ öıdc:~ kılınması, :ıralııtu\da hir \ı z(~ı~ı ..ılımunı\kl,t 
biılikt< boyOk 6l~Ode M(ır<ie fukı\sınanispet edilen bir &ilr1lıtOr 
Bk2:. l~ıt'nır, EhCı'I·Has~n. Mokölötı1'1 .. [\·lômiy;•in, t3h.MuhAını~ctl 
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TI!MEL YEŞiL YURT 

Bilgi. ıasdikiıı oluşumu ııçısıııdan önemli bir işieve 
sahip olmasma k~ırşılık. son unlaında iınıiıun özeleşi 

değildir. Tasdik ıcıiminin ııddııu inkar ve tekzib olıışuı
rurken. bilginin zıddının bilgisizlik oluşu şeklindek ı belir
!cme.•ı iıı\ihı ile bilgi ar.ısıııdıı l(Unılnıası olası bir 
<ltdeşleştirmenin önündeki Onemli bir eıiıııoloiık 

engeldir. Çünkü lıer ibııdetin apriori temeli olan imaıun 
özü, bilgi değil ı.asdiklir. Zir.ı bilıne edi nıi bir anlamda bir 
rdstgeleliği gerektircbilır. Önıeğın bircisıne bakıldığ'ındıı. 
"o taşıır. ağaçtır" şeklinde omııı bilgisi meydan gelir.6:! 
lınaıuıı bir tasdik olarak mıuını. onu bilgiden ayırdn veç
lıesiııe de vurglı yapar. Çünkü bilgi çoğu l<ere iradi olamk 
mcydmıa gelmez. lnıauı ımıımlaınak için kullaıulan ıasdık 
ıcri ıniııin koı;ııiıif içeriginc vur&u yapilll M~ıiıridi. son 
anlamda iki terimin özdcşleşıiri! mesinc karş ı çık<ır. 

Çüııkti salı bilgiye sn hip olan birinin inıan etmiş sayılmasr 
diişünüleıneyeceği gibi. leriınierin zıtlan açısıııdan da 
oldukça farklı anlam boyuilan söz konusudur. Ç(inkii 
iınaıun ııddı küfür veya ıekzip iken, bilginin zıddı 

cchaleuir.6.ı Bir başka açıdan da calı.il olan her insaıun 
imana sahip olınaımısı gibi tutarsız bir sonuca yol aça
caktır Bu sebeple iruaıl ancak tasdık ile taruııılıınabilınc
sine karşılık. ııısdikiıı bir çeşit bilgi olarak laııınıla

ıuıbilıncsi mümkün göıiinüyor. B ıır.ıdıı iman olarak 
ıaııımlıııuın salı bilgi dc[,"ıldir. Bunun yerine bilgı. iman 
için yalıuzca tıısdikinıemeli olarak işlem gömıektedir. Bu 
yönüyle bilgi. iıııaıuıı hakikati olmayıp sebebidir. Tıısdike 
neden olduğu içın b<ızen bilgiye iman denilm işti r. 

Scbcbin zikrcdilip ınllsebbibin kastedilmesi ıse. bır 

ınecaldı r.6·1 13umda bilginin imıın olarak değer kaıa
ıı;ıbilnıesi ıçin. onun göniillli olamk kabul edilip omııı
nıasr şartlır. Islam açısından geçerli bilgi kaynaklarına 
başvunnad:ııı iımuıın gerçeklcşebilnıesi oldukça zordur 

imanda geçerli olan doğrubınııııuıı. kalbe ait bir olgu 
olardk bclirlcıuncsi. ıeıııeldc geçcrlilığini Kuı'fuı'daıı alır. 

Kur'iın açısından geçerli bir imaıuıı. kalt;ıi bir bilışe 

dayıındınlm;ısınuı gerekli oluşu I'C salı dille gerçekleşen 
bir doğrulamanın iııııin olamk degcr kazıımunayac<ıııı 

açıkıır.6' Ebu Hmıifc'niıı i ınan anlayışında da tasdik en 
belirleyici kııvmındır ve buıuın kalplc ilişkilendirilıııcsi 
tonınludur. Bir bıışkıı açıdan da. iınıııııu kayıuığı ve yeri 
kalpıir.~· Ancak burad.ı 'brr çeşit lııli1 olarak ıasdikiıı. 
akıllu dc&i] de kalple ilişkilenderilınesi, kalbc önemli bir 

ıı"'r.:V1usı:tıiı 0t).l.ı.nhll1, 1992. ,,46. 

6J T8h:.n.:,·i. Ali h. Muhaınnt«~ 1\~ntiliı/stılahthı'I-Fm"~n tıtt'l-l:l;io,, 
J.!cyıt1 ı, 1996.11•1S1. 

62 T.>lıon<''i, !.'ot~ôf. L4:H. 
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epısıernik değer ~ıiklendığı aıı1uıııııa gelir. Kur'aıı'uı bl· j 
sürecinde öııemli fonksiyonlan olan kulak ve göı.ıe ~·gı 
likle, kalbe de yer vemtesi; insanın diger duyulan g·~: 
kalbın fiillerindeır de sorunılıı oluşmıun beliıtihııesi~/ 
kalbin. episıemik de~eriııe yönelik önemli bir belir: 
lemedır. B ır bıışk;ı açıdan da Kur'mı'ııı negatif' bır evlenı 
olar.ık sö.c etti~ı kalbi h.aswlık. gerçek bir hastalık 
olmayıp. aksine kalbın anlama ve bilinçliliğıni yok edeıı 
bir etken ola ml< ıleğcrlendirilınesi6~ kalbin fizikset bir ··
obıe ohışı.uı<lan çok, gören. akleden. anlayan ve son 
olarak da iıııfuı eôl!ıı bir episıemik aygır oluşu anJaııuna 
gelif.69 Bu bnğlaıııda inıfu.ı eylenıiniıı atfedildijp kalp, 
bılen düşunen ve anlayan bir ycti.7" eııwneti Ostlenmi$ ve 
le\'hidi ikr;ir eden bir nih ve gerçekliği bılmenin bir 
arııcrdır.71 BunwıJ;ı birlikte iımim üstlenecek bir kalbin 
sağlam ~e iıniiru k:ıbullerııneye h<ı:c:ır olıuası da gercki;. · -
Çünkü anca)( sağlıklı bir kalp gerçekliği aııJ:ıyabilccek 
yeıcııektedir; amıı kalpleriıı çoğu -Kur'an'a göre- tıasi.-ı 
veya kılillidir.1l Elbıme ki Ebu Hanife'nin de iıtUiıı açısııı-
dan ele aldı~ı kalb ıcıi mi ni. düşünen. aıılayan ve nesııeler 
anısında aynm )ap;rn bır yeti aıılamında knllandı~ında 
kuşku yoknır. Bu ııecleııle -onıı gö re kalb- iyi ile köıü 
amsında aynrn yapabılıneye ıııukıedir bır ıınıçıır ll 

lırıaıun kunıınsal çerçevesini belirlemeye yönelık 
teorik tartışmalarda. iınan ile eylem ar.ısıııda var olduğu 
iddia edilen teorik :ıvnının önemli bir hedefi kuşkusuı.. 
imandaki kesinlık ııu~unıııu konınıaya maLUf!nr. lman ile 
anıel arasındaki teorik ayrun dilşuncesi. bire) ın eylenı
tennde meydana gt'lebilecek dalgalaruna, ıuıarsız.Jık ve 
çelişkilerden nıeyda ıı;ı gelecek kuşku dunıınu ıle. kalbi 
bir bilişe dayalı iu~ıı111ı varoluşsal boyunı amsındakı 

iJişkiyı neılcşıinnckıc ve ona aınellerin de ötesinde bir 
kesmlik atfeımekıcılir. Ebfı Hanife'ye göre. anıeller 

gerçeklcşmese bil o.: iıııaıun gerçeklik kaıaıııııası 

müıııkOndür. Çl\ııkn ' iman eden kullanna söyle. namazı 

G7 Bkz. 1 7.bı u, 3G. 

68 l !kkara, 10; 5 Maiıl< 'l; 8 Eni'AJ, 49; 9.Tôvbe, 129; 24 NOr, 22. 

69 ~alhin aub.ya.n. dtqııwn ve ıkl.:dtn bi:r cpısk.ntık anu,.: otu~uyhı 

1 
1 

\ 

ilsili hk:t. Bnmdon, Dwcı\ R . .. Ht:mı"'. Jlü.kc:r'~ Diı.:tioıuıty ur 
1l)Co~g,y. ı:d.Evqet ı: Hm~n·<.~~t)"a-y W Rıomilcy. Bakerı ~ . . -· 
11ou.>.:. USA. L9l<K s.Jı'i2; Sing.h. Oa\'id L:.ıllJlliDlu.!l "fl~a,·t. Th. 
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Islamı" Srudi•s. 15:1-2 (1996}, s.ıo. 

70 Gatili, f.hO HAmıd, fi.cJwlotJi'r.Tôlıbin vt:i' Umd4ui's·Sdlikin. 
Mct:ınustü R.ı:siJii'l·hıı•\l ıl OazzJl1. Bevrüt.. 1994, s.ll. 

71 Oaıı'ıli. Bhıl Hıunid, ,\l,.,ürlcır'I.KrtdJ fi Meddricl A·lo'ri/etı'n·Ne{J, 
~1ım. (In), s.ı3, 9~. 

72 2 1\,ık:.ra, 9-10: 7. A'ıiol'. ı79; 22. H•<:<:, 44: 47. Muhaınmcd, 24, 
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dosdoğnı kılsıııı~· gibi ayetler .. eylem ~erçekl~medeJı 
·ııce de bireyı n\tlnun olarak ısıın.ıendırmektedır. Bu 
: ınııudıı ıriliuıinler, imanlanndan dolayı namaz kılar. 
~ tııtıır ~-e· lıaccederler. Yoksa bu eylenıleri gcrçek

~cştiıdilderi için iıııan etmiş olmazlar. 7; Ebu Hanife'nin 
;ınaıu başka herhangi bir şeyle ilişkilendirmedeıı salt tas
dik olarak belirlemesi. anıelde meydana gelen kuşku 
durumuna ıa~men. ınıandaki kesinlik unsurunu sürdür· 
ııel'e yöneliktir.76 Ebu Hanife burada imruu. oluşuııı 
~ilr~ciııde dalgalaruna ve kuşkuyu açık olan bireysel 
d;lıTdruşlarla değil, aksine kalpteki bir olguyla. ymıi bir 
çeşıl bılgiyle ilışkilendirerek açıklar. Böylece gerçekliğin 
kalple onayı olarAk imanı . dış etkenlerle meydana 
gelebilecek tereddlit ve kuşku dununlanııdan teorik 
olanık uzak.laşUnııaya çalışır O bu te7ini bir /ı()rç/u 

··pardböl\lyle açıklar: Ona göre bu dtınuıı, tızerinde ödemc
si gereken borcu buln.nıın kişiııııı duruınuıı.ı benzer. 
Borçluyu borcwıu ödemeye iten saik. onun öncelikle bor
cııııuıı \'~rlığını bilmesi, kabul eonesi ve iruuuruısıdır. 77 

Burııda ilişki ıersiııe çevıileme7. Yani omın öncelil' le bor
cııım ödemesi. sonra da borçlu olduğunu kabul eııncsi. 
tutarlı bir davmruş olmayacaktır. Bu nedeııle Ebü Hanife. 
eylemin ilunali veya iııkıın aıılanıuı~ gelen gGııahl;ırdan 
dolayı bir iıı.sawn imandan malırum kllıruruısuıı tutarlı 

bulmaz. Böyle bir kişinin gerçekte müıııin oluşumı ifade 
eder."' Teorik olarak iman ilc eylem arasında aymn yap
m;ııun geı-ekliliği üzerinde duran Ebu Haııifc. bundan 
ameliıı ilum.ıl edild~i anJ;ınuııın ÇL'<<ınlınasııu doğnı bul
maz. Her ne kadar anıeti terk edeııiıı imandan nıalııııın 
edilmesini doğnı bulmaısa dcı, böı•le bir kişinin 

gi\ııahlarırun zaıanııın olmadığım söylemekten kaçuur. ~ı 
lmanın inaminıası gereken şeyler .bnkıınmdaıı arup 
eksilmcyecegini aksine vakm bakınımdıuı aıtabileceğini 
kabul eder•o Çünkü kesin bilgiye dayaıuııayaıı bir tasdik. 
cıncak ıan ve kuşku ifcıde eder. Zaıı ve kuşku ise iman 
alaıunda geçerli değildir.*' Bu yönüyle tasdik kuvvet ve 

74 14.1hrahim131 Bu anlamdaki dittı ay~tlı:r iyin ht..~: 
ı. Bok:ın/171!; 3J. A!ızilıl41. 

75 Ehô Haı.niıt. eJ.AJim ve'I·Mütetılllm, s:.l7. 

76 Raıi, Me61ımıc Utt'ilı'd-Dfn. s.t29. 

n f-.bılll~.niJ~ • .J-. .'fliur "e'l./ı./111f:(,J/1Ju. ~ 17-1~ 
n Ebtl H•niJe, •1-Fıkhu'I·Ek'bcr, (Ali eı.ı;lri J<cbiyk bırlil<t<), BeyrQı. 

1984, •. t02·103. 

?9 Ebilll•nife, <l·l"tl:hu'I·E'kbcr, •· tOK 

W Elıü Hıınifc, 11-F•kh•'I-Ekbor, s. l2(, 

1:80 HANİfE'De iA-JA.V '/.'1 KES/NJ../()1 MESELESI 

ıayıflık yönünde eksiklik ve faı.lalık. kabul eder. Çünkü 
gtlneşın dogıışunu do~ılanıak. alemin hudiisıınu doğnı

·laınakt~ın daha gılçli.idür. Her iki durunıda da do~laııaıı 
ııcsueyı doğrulaına bakımından eşitlik olsıı da. bi~ her
lıangi birinuan ınıanının bir peygamberin ·ıınill'U gibı 
olnıııdı&lıu biliyorıız.~l Bu nedeııle buradaki anma ve 
eksilme, erişilen bilginııılıkdn kesiıılik derecesine göre 
farklılık arz edebilir. Taat ve ibadetler iınaıuıı sonucu ve 
neticesi olmaktadırlar. 

. Sonuç olarak, Ebu Hanife'nin imAn anlayışı 
ıçerısınde tasdik ka\•nıını. iınaıu ıaıunılaıııaıun bütün 
aşamalarımı ~lik eden standarı kııvmıııdır. Tasdık 
terimi ise a) ıu amandıı epistemolojik bir kııı nınıdır 1·c 
bir çeşit kesinliği kaçıııılnıa·:ı kılar. Böytesıı\e bir imc\ı\ 
anlcıyı~ı. içerisinde m!lıniıı. kesin olanı.k. gerçek oluşunu 
bıldıi:ııu oııaylar ve bu tasdikinin kesinliğinden de 
emindır. Çünkü dini açıdan yeterli ve birini lter ııe olursa 
olsun güvende tutacak bir inıaıı. bir Tann'ıuıı olası 
nırlığıua olan iman de~il. Tanrı'nın kesin olanık 
nırolıışuıııı olan iııııiıı olabilir. Bu durumda objcııin bu 
derecede açık olduğu bir iman ilişkisinde. onun 
anlatımıııa ilişkin kullanılan dilın. başvunılnıı kal'rdın
laruı ve seçilen ıenııinolojiniıı de olııbildiğincc, açık. 
anlambın net ve K\tşlm öğesi taşımayan teriıııler obımsı 
ı.oruııludur. Bu. iınaııın hem bir çeşit praıik hem de 
kavramsal kesinliği gerektinnesi demektir. Bu ise iıısaıun 
bilincinde en yilksek akıl ıle iııuııu inifak eıtircbilınesi 
ıuılmnuııı gelir. Bımuııla biı·likte iıııatl ıeıııeld~ bir vaşıını 
biçimine göndermede bulunur ve kavramlari~ taııı 
aıllaııuyla ifade edilemeyen deı\mi uıısuıiaı· taşır. İınıiıııu 
yaşama döntık ve olgular dOnyasında nesnelleşen bovııtu. 
iıııılıun gerçek aıılaındaki kcsiııliğiııiu, onun tanı da y»şa
~t'\i:ı yönelik boyutunda veya pmıikte uygulaMbilirlik 
ıııı.kaıuııda anııunasuun daha tutarlı olaca&ııu Onemıek 
anlaroınıı gelecektir. 

~ 1 Ali el·Kiil'i, Sarh,'l·l"•khı'I·Ekb•r, s. 126. 82 Ali eı.ı;~ri, Ş.rhu'I·F•I:hi'/.EI;IHr, s.l27. 
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