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Abstract

İnuin · kavramı, ·Mantık1aki kavram bilgisine göre.
Kelômi Düşüncede belirtilmiştiı: Buna göre, imôn kavramının. sözlük ve terim tamm/arı, neliği, gerçekliği ve kim-

This article discusses /he concepl of iman (/ait/ı) in
/slamic Kelanı Iradition, or so-cal/ed Rationalist school of
thought.
Ailestation is taken as the literal nıeaning offa ith in
Kelam. Conceplllal meaning, on the other lıand. implies
ailestation or canfirmalion by hearl and tongue. The nature of iman depem/s on i ts canlenf of thouglıt: ıvitlı regard
ro auestation. faitlı may not increase or decrease; in tlıe
cantext ofprayers, fa ith may increase or decrease as prayers do. In Kelami (rationalist) lradition. the reality of
iman emerges iu tlıe field ofaction outside ofmind, where
the reality offa ith reflects itselfas good deeds. Three kinds
offaitlı are discussed in this regard:faith ofimitation.faitlı
of exception. andfaitlı ofkebire (great faitlı).
The identity of iman. on the other lıand. is efaborared
by jinding a simi/ar concept and comparing it witlı iman.
Tlıe concept t!ıat resembles iman is islam. The majority of
the folloıvers of Ke/ôm school takes iman and islam as
synonyms, even thouglı same think that they are dif!erenl.

fiği açıklanmaya çalışılmıştır.

Kelôm 'da, "tasdik" anlamı, imômn sözliik anlamı olarak benimsenirken, bunun üzerine terim anlamı, kalp ı•e dil
ile tasdik olarak, tasdik işinin yapılcltğı alan ve organlarm
açıklanmasıyla oluşmaktadır. İnıanm neliği, düşünce alamnda benimsenen kapsanıma göre ortaya çıloııaktadır:
Tasdik bağ/anımda, imônm artması ve eksi/nıesi söz konusu olmazken, ibôdeti kapsadığmda, ibadetin artması ve eksilmesi ile imön.m da artıp eksi/eceği bildirilmelaediı:
Kelômi düşüncede İnıônm gerçekliği, zilıin dışmda bu/ıman eylem a!amnda ortaya çıkmaktadır. Buna göre, imômn gerçekliği anıeller olarak kendini göstermektediı: Bu
anıelierin niteliğine göre, iiç tiir imôn üzerinde dımı/mak
tadır: Bunlar,· ·'Tak/id İmôm", "İstisna İmôm" ve "Kebire
İmônı" olma!..1adır: İmam n kimliği de, ona benzer kavramı
bularak, bu kavramla karşılaştırı/masmda kendini göstermektedir. İmôn kavramına benzer kavram İslam olmaktadır: Kelômi düşüncede çoğunluk, iman ile isitim ı anlamdaş saymaktadır. Bununla birlikte, bu iki kavramm ayrı
anlamlar taşıdığım söyleyen kesim de vardır.
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İmôn, Tasdik, İkrôr, Ame/, Tak/id, Bi~vük Günalı."İsltinı.

Keyıvords

lman ([ait/ı), Auestation. Declaration. Deed. lmitatiou,
Major Sin, İslam.

"Kelô.mi l)üşünce"de "İmôn" kavrarrum bütün olarak
ortoya koyan bir çalışmaya ait eksikliğin hissedilmesi
ve yapılan taromalar sonucu böyle bir bütüncül araştır
monın yokluğunun tesbiti üzerine, Kelôm Bilıni olonın
daki çalışmalara katkıda bulunmak için "Kelô.mi Düşün
cede İmôn Kavramı" . makalesi gerçekleştirilmiştir.

göre çözümlenmiştir. Bunun için, önce, İmôn'ın sözlük
anionu ile Kelôm İlıni'ndeki terim anlamlan belirlenmiş; sonra, İmôn'ın neliği, yani artıp eksileıniyeceği üzerinde durulmuş, daha sonra İmôn'ın gerçekliği, diğer bir
deyişle İmôn ile OrrleJ ilişkisi Ortoya konmuş Ve en SO·
nu nda, İmôn ile eş anlamlı olon kelime oroştınlıp, İmôn
ile İslôm keHmeleri orasındaki ilişki belirtilerek, İmônın
kimliği açıklanmıştır. Makale, vonlan yorgılonn sıro

Makalede konu, Mantık Bilim'deki kavram açıklamasına

landığı
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I. Sözlük

3. Amellerin, imô.nın hakikatına dahil edilmemesi. ı o

Anlamı

iman kelimesinin terim karşılığı için diğer kelamgelince. Bunlardan, Eş'ari ekolüne mensup kelamcılann ekseriyeti, irndru, tasdikten ibaret saymaktadı dar. Ancak bu tasdik, Allah bilgisi ile beraber
bulunmaktadır. Maturleli kelmacılan da, hemen hemen
hepsi, İmam-ı Azam'ın el-Vassiyesi'nde zi.krettiği gibi,
iman dil ile i.krar ve kalp ile tasdik olduğu görüşünü be-

İmdrun lügat manası;

Mkalbin huzura ve sükfına kavuşması", Mherhangi bir korku karşısında kendisini emniyette hissetmesi"dir. Ayrıca, Mkorkusuz lalmak" anlamına geldiği gibi, Mdoğrulamak", Mbir şeyin doğruluğu
nu söylemek ve kabul etmek",Mbir şeye ya da birisine
inarup güvenmek" manalarma da gelmektedir. ı Dolayı
sıyla, sözlükte imôn kelimesi, mutlak bir "tasdik" onlanu da taşımaktadır. ı İmôrun Türkçe karşılığı"inarunak"
kelimesi olup, aynı manalan içermektedir.l

II. Terim

cıların görüşüne

nimserler.ıı

III. Neliği: İmônın Artıp Eksilmesi

Anlamı

Bir kavramın neliği, o kavramın zirundeki ferdieriiii
Bu neliğe, mahiyet de denilir. Buna göre, bu baş
lık altında, iman kavronurun neliği, yani zihindeki ferdIeri ile ilgili kelami düşüncedeki durum ortaya konulacaktır.

Teftazô.ni, ıstılahi olarak imô.n kelimesinin, ya sadece Mkalp" veya Mdil", ya da her ikisi ile beraber diğer organlar için kullanildığıru belirterek, şu anlamlara geldiğ~ kaydetm~ktedir.4
·

açıklar.

. Birincisi: Bkserin indinde o, bir tasdik ismidir. Tasdikten gaye, Hz. Peygamber'in tasdiki ve zaruri olarak
getirdiklerinin kabulüdür.
İkindsi: Ma'rifet ve tasöık şartıyla ya·da şartsız olarak i.krardır.
Üçüncüsü: Tasdik ve i.krarın toplamıdır. Muhakkikinin ekserisi bu görüştedir.
Dördüncüsü: Dil ile i.krar, kalp ile tasdik ve erkdruyla·ameldir. Buna göre arneli terk eden imôndan çıknuş
ve küfre girmiştir. Haridier bu görüştedir. Ya da imô.ndan çılaruş, fakat küfre girmemiştir. Mu'tezile de, bu gö·
rüştedir. .

Kelamcılonn
şey,

ediş tarzlan şöyledir:

muayyen bir me.fhum olup, artma ve eksilme buna

arız olmayacağından artmayı ve eksilmeyi kabul etmez.

İbadetler, irnô.nın hakikatine dahil edilirse, onların artması

ve eksilmesiyle, artma ve eksilmeyi kabul edebi-

lir."ı2

Bağdadi'nin,

irnô.ru ta'at olarak kabul edenlere 'göre,
sadece i.krar olduğunu kabul edenlere göre, artma ve eksilmenin söz konusu olmayacağını; imdnın, sadece tasdikten ibaret olduğunu kabul edenlerin ise bu konuda ihtilaf ettiklerini,
bozılan artma ve eksilmeye cevaz verirken, bazılan bunu kabul etmediklerini söylediği nakleailme.ıctedif.13
imdnın artıp eksilebileceğini; imanın

Teftazani'nin açıklamalanndan anlaşıldığına göre,
o, imô.n kelimesinin karşılığı olarak tasdiki birinci planda ele almaktadır; çünkü tasdik, onô göre,hiçbir zaman
ihmale gelmeyen bir unsurdur.s Bununla birlikte, imô.n
kelimesinin "tasdik" unsuru içermeyen şu kullanım
lannın olduğunu da belirtmektedir:

Genel olarak irndnın artması ve eksilmesiyle ilgili
üç gruba ayırmak mümkündür:

görüşleri,

1. İmô.n artar ve eksil.ir: Eşariler, Mu'tezile, Ehl-i Hadis, Selefve imam Şafı bu görüştedir.t4

1. İmônın dil ile i.krardan ibaret olduğunu savunmak. Ancak, imana bu içeriği vermek, nasları nerdeyse
in.kô.ra götürür.& Zira, Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:
"Kim imôn ettikten sonra, Allah'ı in.kô.r ederse-kalbi imôn ile dolu olduğu halde (in.kô.ra) z~rlanan Qaşka-fa
kat kim kalbini kaftrliğe açarsa, işte Allah'ın gazabı
bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. "7

2. İmô.n ne artar ne eksilir: Ebu Hanife ve onun mezhebine tabi olanlarla, Eş'ariler'den İmamü'l Haremeyn
el-Cüveyni, Mürci'e'den Salihiyye,ıs Şimriyye ve Geylaniyye bu görüşü tercih etmişlerdir.

3. iman artabilir fakat azalmaz: Mürd'e'den Gassaniyye'nin görüşü budur.ı& Bu görüşe göre, iman, kalbe
ait akit, tasdik ve hükfımdür. Bütün imô.n sahipleri durumları ne olursa olsun bu akit, tasdik ve bükümde birleşirler. Alimierin ekseriyetine göre imdn, artıp eksilmez.
Zira iman kesin derecesine ulaşan bir tosdiktir. Tasdik
ise değişmez. Ancak itaate isim olduğu zaman değişir.

2. İmôrun, tasdik manası dışında, şu ô.yette kullarulmast:8 "Bedeviler (inandık) dediler. De ki: Siz imô.n etme-

diniz; ama (boyun eğdik) deyin. Henüz imôn kalplerinize
elçisine itaat ederseniz, Allah
işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. "9

yerleşmedi. Eğer Allah'a ve
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konuyu formüle

"İmô.n sırf tasdik monosına alınırsa, tasdik adı verilen
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Buradaki ihtilM, imônın tefsirine mebnidir. Ümmetin
tek tek fertlerinin imônı, Peygamber'in imônıruna müsavi değildir.17 Zira bıi husustaki şu naslar oldukça açık

da meydana gelen artmadır. Bu anlamdaki artma, imôrun iç bünyesindeki artmadır, yani kuvvetli ve zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. İkincisi; imônın ortması, salih amellerin·kalplerde oluşturduğu "nur" ve "ziya"nın artması şeklinde de anlaşıJabil~r. Dolayısıyla,
günahlario azalan, imônın kendisi değil nuru ve ziyası
dır. Çünkü imônın, nur ve ziyasının bulunduğu şu ôyette açıkça belirtilmektedir:25 "Allah'ın nurunu ağızlanyla
söndürmek isterler. •26

tır:

"Mü'minler ancak Allah'ın anıldığı zaman yürekleri
titreyen, kendilerine Allah'ın •ayetleri okunduğunda
imônlanru arttıran ve yanlız Rablerine güvenen kimselerdir. "ıs Aynı şekilde, "İmônlannı bir kat daha arttırsıp
lar diye mü'minlerin kalplerine güven indiren O'dur.
Göklerin ve yerin ordulan Allah'ındır. Allah bilendir, her
şeyi hikrnetle yapandır. "19

Gazali, imôn kelimesinin kelami tarzda üç ferdinin,
yani manasının bulunduğunu belirtmektedir:27

Ebu Hanife'ye göre imôn artıp eksilmez. İmônda
herkes e.şittir. Fark, ancak işlenen amellerdedir.20 İmômn
artması sadece Peygamber döneminde söz konusudur.
Kur'an'ın azar azar vahyolunduğu İslam'ın ilk devre- ,
sinde Müslümanlar icmali olarak imôn etmiştir. Sonra
birbirini takip eden dini görevler vahyolundu ve insanlar vahyolunan bu dini görevlere bir bir imôn ederek
ilerleme gösterdiler. Sonuçta, imôn edilmesi gereken hususlar aynca çoğaldıkça imôn da artmaya devam etti.
Ancak bu durum Peygan:ıberlerin hayatı dışında kesin· ·
likle düşünülemez.2ı
Teftazant, Ebu Hanife'nin, imônın artma eksilme
kabul ettiğine dair görüşüne uymakla birlikte, onun
ôyetlerle ilgili yorumunu kabul etmemektedir. Ona göre
~ômn. özü ne artar, ne de eksil4". Çünkü imôn, karar ve
teslimiyetİn had sınırına .ulaşmış olan kalbi bir tasdik·
tir. Bu manadaki imônda, artma ve eksilme ta~avvur
edilemez. Öyle ki, imônın hakikatını elde eden bir kimse
. ister ibadet ve taat işlesin, isterse günah işlesin müsavidir.22

IV. Gerçekliği: İmcm - Amel ilişkisi
Bir kavramın

gerçekliği,

zihin

dışındaki

ferdleridir.

cede, imôn, kalbi bir fiil sayılır. Ancak kômil bir imôn,
amel şeklinde mutlaka tezahür etmelidir. imanı tasdik,
ilcror ve bütün omeller olarak tanımlayan Selefın amacı, olgun bir imôndır. İmônın olgunlaşması için de amel·
de bulunmak gerekir. Nasıl ki, bakımı tam olmoyan bir
~ğacın meyve vermesi mümkün değilse, arnellerle bezemneyen imôn da meyvesi az olur. İmôn ve güzel ameller, birbirini besler, biri diğerini takviye eder. İmôn, ameller üzerine; ome! de imôn üzerine etkilidir.u

Sabuni, yukandaki ôyetleri yorumlarken, imônın
ve eksilmesi ile ilgili şunlan belirtmektedir:
İmônda sabit ve daim olma her an imôn üze.rine ziyadeliktir. Yani zamanın artmasıyla imôn da artar. Çünkü
imôn arazdır, ancak emsalinin yenilenmesi suretiyle
baki ve daim olur.2l

Murci'e'nin imôn tarifi genel olarak onun dil ile ik·
ror old.uğudur. Bu sebeple onların imôn·amel ilişkisi bu
. tanıma dayanmaktadır. Daha oçıJ< bir ifadeyle nasıl ki,
müşrik veya kafir kimsenin yaptığı salih ome! ona fayda verme.zse, imôn etmiş bir kimseye, ımdo imôn bulunduğu sürece, bü}'1ik ve küçük hiçbir günah onun imônı
na zarar vermez. Zaten, Murci'e isminin bir anlamı da
arneli imandon sonraya bırakmak olduğundan, onlar
arneli imôna dahil etmişlerdir. Murci'e'den bazıları
kendileriniİı en kusursuz mü'minler olduklannı, analan
ve kız kardeşleri ile cima etseler, her türlü iğrenç fiili
işleseler, şarap içip, insan öldürüp, yenmesi yasaklan·
mış olan şeyleri yeseler, rüşvet alıp, namaz ve zekdtı,
hatta tüm dini görevleri terk etseler ve gıybet edip in·

doğru bulmadığı

anlaşılmaktadır. Çüiıkü ona göre, var olan her şeyin

tekrar var olması, o şeyde ziyadelik ve fazlalığın bulun-'
duğunu göstermez.24
Ebu'! Muin en-Nesefı:ye göre, imônın iki yönü vardır:
Biri, imanın kendisi; diğeri de, imônın iç bünyesidir.
İmônın kendisi, yiıni zat olarak imôn, parçalarımayı kabul etmez. Bu sebeple onun artma ve eksiline ihtimali
yoktur. imanın arttığına delalet eden ayetlerdeki artma
ise i.ki şekildedir: Birincisi; zamanın ilerlemesiyle imôn·
JOURNAL OF ISLAMIC RESEARCH

2. Aslen tartışılmaz bir tahkike dayalı olup kuvvetli
ve kararlı bir i'tikad safhosına erişmiş imôn: Tamamen
taklidi olan bu monodaki imôn, artmaya ve eksilmeye
müsaittir.
3. Tasdilin bir gereği olarak, kendisiyle birlikte omelin eşlik ettiği imôn.

İmônın zihin dışındaki ferdleri, fiillerdir. Kelôm1 düşün·

artması

Te.ftazani'nin, böyle bir yorumu

ı. Kuvvetle tesis olunmuş, ispata dayalı bir imôn: Bu
manodaki, bir çeşit kesin hakikattir ve buroaa artma ve
eksilmeden söz edilemez.
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· A. Taklidi İmtın

sarılara

iftira da .etseler, yine de imônlanna bir şey ol·
iddia etmişlerdir. Mürci'e'nin imiin ile ilgili
bu açıklamalanndan da anlaşılacağı gibi amel, imdnın
öz yapısına dahil değildir. Ancak tali derecede önemlidir.
İmiin ve amel .birbirinden farklıdır. Hiç amel işlemeyen
kimse, ancak bu arnelleri yapmanın faydasızlığına vic·
danen iİıanclığı takdirde kdfirdir. 29
mayacağuu

Akıl

görüşlerine

ve yanlış olduğu düşüncesine varmarnışlarclır. Yani
ahirete dayalı imôn hususunda ayıplananlar Maturldiler değil, Eş'ariler olmuştur. Çünkü taklidi imdru kabul
etmemek, diyalektik sanatında hiçbir eğitimi olmoyan
Müslümaniann ekseriyetinin mü'min ismine layık
olmadığını kabul etmeyi gerektirecektir. Buna göre yegane gerçek mü'minler, imônını somut mantıki bir ispata
dayayabilecek kişiler olan kelamcılardır.J7 Bu tez Mu'·
tezile'ye mal edilse de, tamamıyla doğru değildir. Onlara
göre, taklidi irnôn bütünüyle reddolunacak dahi olsa
mukallit fasıktır.38

Eh·i Sünnet imamlannın hepsi imônı, Allah'ın birHz. Muhommed(S.A.V.)'in Peygamberliğini ve
Allah'tan getirdiklerini kalp ile tasdik etmek şeklinde tarif etmişlerdir. Bunlara göre omel, imônın hakikatine
dahil değildir. Ehl·i Sünnet bu görüşünü şu ayetlerle
izah etmeye çalışır:3o
liğini,

ı.

"Ey imiin edenler, oruç sizin üzerinize farz
Bu ve benzeri ayetlerde önce imôn zikredil·
miş, sonra arneli gerektiren emir ve vahiyler bildirilmiş
tir. O halde omel, imôndan ayn ve başka bir şeydir.

Eş'arilerin taklidi imôn konusundaki tavrı tam olarak belli değilse bile Mu'tezile'ye benzer. Eş'ari, Allah'ın
varlığının ve birliğinin, ôlemin hudusunun ve peygamberin nübüvvetinin alaila bilinmesinde Mu'tezile ile aynı görüşü payloşmaktadır. Onların orasındaki fark,
Eş'ori'nin bu delillerin güzel bir şekilde ifade edilmesini,
hasımla mücadeleye girebilmesini ve şüpheyi ortadan
kaldırmasını şart koşması, Mu'tezile'nin ise, bunların
zıddını savunmosıdır.J9 Aynen Eş'ari'ye göre mukallidin
ahirett~ki durumu, Allah'ın tokdirine bırakılmışur.
Dilerse affeder, dilerse cezalanclıru. Yani mukallidin son
durağı Cennet'tir.40 Maturudi'ye göre ise taklidi imôn,
sahihtir.41

kılındı..."Jı

2. "İmôn edenler ve salih ome! işleyenler... "32 şek
linde valid ~lan ayetlerde güzel omel, inanmaya atfedil·
miştir.

3. "Kim mü'min olarak iyi ve güzel omel işlerse ..."ll
ayetinde omelin makbul olabilmesi, imÔJU!l şart olması
na bağlanmışur.
4. "Eğer mü'minlerden iki zümre birbiriyle vuruşurlarsa .. ."34

ayeti de imôn ile büyük günahiann bir şa·
her cins arnelin i·
môndan ayn ve bdşka bir şey olduğunu gayet açık bir
şekilde bildirmektedir.

hısta toplanobileceğini, dolayısıyla

B. İmnnda İstisna
imôndo istisna, kişinin "Ben gerçekten mü'minim"
diyerek soğlarr{ -it-ikadını doğrudan İlll üade etmesi gerektiği, yoksa "Eğer Allah dilerse mü'minim" diyerek,
kendi şahsi incuuşının Allah'ın iradesine dayalı olduğu
na işaretle, ifadesinin şiddetini zoyıflatmosı mı gerektiği meselesidir. Esasında Maturidiler ile Eş'ariler arasın·
daki temel aynlıklanndan biri olan imiinda istisna, tarihi olarak her iki ekol arasında anloşmazlıklara sebep
olmuş~. Eş' ariler istisnanın (şart cürnleciğinin) zoruretinin vurgularken, Maturidiler, bunu reddetmişlerdir. 42

Hariciler ve Mu'tezile. arneli imônın asıl ögesi olarak
kabul etmişlerdir. Bu bakımdem selerten İbn Mücahid,
Ehl·i Hadis İmam Şafıi, Malik, Evzai ile aynı tezi savunmalarına rağmen, arnelin imôno tesiri yönünden aynlmaktadır. Çünkü onlara göre her ne kadar imiin, kalp ile
tasdik, dil ile ikrar ve erkanı ile amel ise de, arneli terk
eden fasık mü'mindir; yani, onu imôndan çıkormaz.35
Teftazani'nin imôn · amel konusundaki görüşleri
Ehl·i Sürınet'in paralelindedir. O'na g"öre amel, imônın
hakikatine dahil değildir.J6

Bağdodi

istisna ~onusundaki görüşleri gruplara atasnif etmiştir:43

yırarak şu şekilde

İmôn kavrarnın gerçekliği, yani zihin dışındaki ferd·
leri, Kelômi düşüncede, fiil alanı içinde arneller olunca,
bu omellerin niteliğine göre imdnın gerçekliğini belir·
lerneye girişilmiştir. Bu balomdan, gelen paragrallordo,
"Taklid.i İmôn", "İmônda İstisnô" ve "Büyük Günah iş
leyenlerin Ahiretteki Durumu" üzerinde durulocakUr:

İSLAMI ARAŞ'I:IRMALAR DERGiSi

yür.ütrne.nin önemi konusundaki

rağmen Moturidiler. tak! idi imônı değersiz bulmuşlardır

ı.

Hariciler, Mutezile, Mücessime ve Kerramiyye,
halde caiz olmaclığıru, fakat istikbalde caiz
olduğunu kabul etmektedir.
2. Ebu Sehl es-Sa'lüki, İbn Fürek ve tacun imiina
dahil olduğunu söyleyen Ehl·i hadis, istisnasının halde
ve istikbalde caiz olduğu görüşündedir.
istisnanın
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3. Ebu Abdullah b. Mücahid, Ködı Ebu Bekr ve Ebu İs·
hak el·İsfera'ini ise, imönda istisnayı caiz görmüşlerdir.

maktır:·s4 Mu'tezile'ye göre, imôn ile küfür arasında bir
mertebede bulunan fasık, tövbe ettiği takdirde telaar eski makamına döner. Tövbe etmeden ölürse küfür makamına dahil olur.55

Oysa Teftazani, hangi sebeple olursa olsun, imönda
cümleciğinin kullanılmasını uygun bulmaz:
"Mü'min, şart cürnleciğiyle beraber söylemek; edebe
riayet ederek işleri Allah'ın iradesine havale etmek veya
içinde bulunan hal ve onla ilgili değil de, ölüm anındaki
kayg ıyı dile getirmek veya 'inşallah' demek suretiyle
Allah'ın zikri ile teberrük etmek veya nefsitemize çıkar
mak veyahut da durumunu beğimmekten uzak durma
gibi mülallozalardan ileri geliyorsa, bu takdirde bile,
'inşallah mü'minim' sözünü kullanmamak daha
iyidir." 44
şart

GörüldQğü

gibi Mu'tezile; bir taraftan büyük günah
ne mü'min ne de kafirdir derken, diğer taraftan
haricilerin görüşüne uyarak, bu kimsenin ebedi olarak
cehennemde kalacağını söylemekle kendi kendini nakişleyen

setmiş olmaktadır.s6

Ebu Hanife'nin de, bu konuda şöyle söylediği kaydegerçekten mü'min, kafır de ger- •
çekten kafirdir. Zira imön veya küfür hakkında şüphe
olamaz. Bu da şu İlahi kelama dqyalıdır: 'Bunlar gerçekten mü'mindirler. 'l6 Ve, 'Bunlar gerçekten kafırdirler.'47"
dilmekteıfu45: "Mü'ınin

Razi, ''Allah dilerse mü'minim" ifadesini kullansöyleyen İmam Şafii'nin sözlerini üÇ grupta mütalöa etmektedir:4B
manın doğru olduğunu

dayanm~ktadırlar.

Pezdevi onların görüşlerini şöyle açıklamaktadır:
Cennet'e; küfür de Cehennem'e girdirir. Onun
yapığı omeller ve taatler sadece Cennet'te derece kazanmaya vesiledir. " 58 ·
"İmön,

Ehl-i Sünnet, küfıirden başka büyük günah işleyen
kimseyi "Mü'min- Fasık" olarak isirnlendirrniştir. Böyle
bir kimse tövbe etmeden ölürse. Allah ya bir şefaatçinin
şefaati sayesinde veya kendi lütuf ve kcremiyle onu
aiTeder yahut da işlediği suç miktarınca cezalandırdık·
tan sonra Cennet'e girdirir. 59

ı. Böyle bir istisna, irnönda şüphe dolayısıyla değil·
dir. Mü'minlerin kesin olarak Mescid-i Haram'a gireceği
ni bilen Aliah'ın: "Allah dilerse, emin bir şe..lQJde Mescid·İ
Haram'a gireceksiniz..."49 şeklindeki sözü gibi, "Allah di·
lerse mü'minim" sözündeki şart cürnleciği teberrük,
ta'zim ve edebe riayet etmek içindir.

Taftazani'ye göre, iroqn kalbi tasdikten ibarettir.
haram, hararnı helallalmadığı müddetçe kişinin
kafir olduğu düşünülemez.60

Helalı

2. İmôndaki istisna, şüpheyi ifade etse d.ahi, bu
şüphe

Murci'e'nin bt,ı ~onudaki tavn, haricilerin teziyle tatabana zıttır. Murci'e, bütün mü'minlere cehennem
kapılannı kapatrnış, cennet kapılarını da olduğu gibi açmışlardır. Onlar "Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah; günahların hepsini bağışlar." 57 ayetine
barı:

halen mevcud olan imönla ilgili değil, imönın son

III. Eş Anlamı ve Kimliği: imaiı Ve
İslam Kelimeleri Arasındaki
İli ş ki

durunıuyla ilgilidir. Muteber olan imôn, ölüm anındaki
imöndır.

Herkes bu hususta endişeli
da istisnanın bulunması caizdir.

olduğundan,

imôn-

3. Şafıi'ye göre imdn; tasdik ikrar ve arnelin topla-

Keldm Bilimi'nde, imön kelimesinin islam kelimesi
ile, aynı şey için kullanılan iki aynı mı, yoksa ayn mı isimler olup olmadığı problem edilmiş. Çözürnlemesiode, imönın kimliği ortaya çıkanlmak istenmiş; yani, bu
iki kelimenin eşanlamlı olup olmadığı; aralannda anlam farkı bulunup bulunmadığı üzerinde durulmuştur.

mından meydan geldiği

için, imönın bir cüZ'ü olan amel
hususundaki şüphe, imönın meydana gelmesinde de söz
konusu olmaktadır.

C. Büyü k Gü nah İşieyenin Ahiret teki
Durumu

Maturidi ve Nesefı'nin İmön ve isiörn birdir61 şeklin
deki ifadesi biınun bir olduğunu göstermektedir.

Haricilerin tezine göre, kebire sahibi kdfırdir.so Mu'tezile ise, kebire salıibinin ebedi cehennemde kalacağını
şu ayetlere dayanarak ileri sürmektedir:sı "Facirler ise
cehennemdedirler."sz "Allah ve Resulüne asi olanlar cehennemde eb edi olarak kalırlar. •sJ ve "Kasten bir Müslü~an ·öldürmenin cezası ebedi olarak cehennemde kalJOURNA L OF ISLAMIC RESEARCH

Ancak bir kısım Mutezileler, Rafiziler ve Haşevviyye,
"Araplar dediler ki: İmön ettik. sen deki: İmön etmediniz,
fakat İsiörn olduk deyiniz."62 ayeti ve Cibril hadisine
dayanarak bu iki kelimenin ayrı manalar taşıdığını söylemişlerdir.63
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silme anz olmayacağından, bunda iman, artma ve eksilme kabul etmezken; ibôdet ferdi ile, ibôdetin artması
ve eksilmesiyl,e, onda imôn, art11,1a ve eksilmeyi kabul
eder.

Ehl-i Sünnet kelamcılannın ekseriyeti bu iki kelimenin eşanlamlı olduğu görüşünde olmuşlar ve bu görüşlerini: "Nihayet Nuh'un memleketinde bulunan
Mü'minleri çıkardık Fakat bir evden başka orda Müslüman da bulamadık. "64 ve "Bedevilerden Beni Esed kabilesi İslôm'a girdiklerini senin başına kakıyorlar. De ki: İs
lam oluşunuzu benim başıma kakmaym, doğrusu sizi
imiina hidayet buyurduğundan, Allah sizin başınıza kakar, eğer sadık kimselerdenseniz. •Gs ayetlerini deW getir-

Kelô.mi düşüncede İmônın gerçekliği, ~ylem alanın
da imôn ile amel arasındaki ilişkide kendini gösterir.
İmôn kavramın gerçekliği, zihin dışındaki ferdleri, yani
fıil alanı içinde arneller olunca, bu omellerin niteliğine
göre imônın gerçekliği belirir ve "Taklid İmôn", "İstisnô
İmônı" ve "Kebire İmônı" şeklinde görülür.

rnişleridir.66

Taftazani, iman ve İslôm'ın iki ayn kavram olduğu·
nu kabul edenlere şu şekilde cevap vermektedir: İmôn,
Allah'ı tasdik etmektir. İslôm ise, ya teslim monosına
alınmıştır veya istislam yani, boyun eğme manasma
alınmıştır. Hangi manaya alınırsa alınsın, bu kalp ile Allah'ı tasdike ·ve O'na inanmaya, şeriki olmadığına ve
kendisini Allah'ın yarattığına inanmaya racidir. O halde
taşıdıklan hüküm bakımından İmôn, İslôm'dan ayrıl
maz ve aralannda müğayeret olmaz_67 Allah'ın: "Kim
İslôm'dan başka din ararsa, o istediği din asla kendisinden kabul olunmaz."6B ve "Allah katında makbul olan
din İslôm'dır."69 ayetleri de O'nun dininin İslôm olduğu
nu ve O'ndan başka hiçbir dinin kabul olunmayacağını
göstermektedir. Eğer imôn ile İslam birbirinden farklı
olsalardı, onlardan her birinin, diğeri nazar-ı itibara
alınmadan tasavvur olunabilmesi gerekirdi. Yani imôn
edip de İslôm olmayanın veya aksine Müslüman olup da
mü'rnin olmayanın tasavvunı mümkün değildir.70

İmônın kimliğine gelince, bu, onunla eş anlamlı kelimelerin araştırılmasında, İslôm kelimesi ile ilişkisinde
ortaya çıkar. iman ve İslôm, iki ayn kavram olmakla
birlikte, İmôn, Allah'ı tasdik etmek ve İslôm da, teslim,
yani boyun eğmek olunca, taşıdıklan hüküm bakımın
dan İmôn ile İslam, kelôrni düşüncede eş anlamlı, yani
anlamdaş sayılmışlardır.

Taftazani de bu terimierin hem lügat, hem de şer'i
yönden aynı manaya geldiği görüşündedir. Aralarındaki
ortak unsuru ise, "teslirojye!':. ve "itaJit" lJlO!!asındaki
"iz'an" kelimesiyle izah eder. O, imônı tasdik diye tarif
ederek söze başlar ve tasdikte bir iz'an, yani teslimiyet
ve kabul öğesinin de bulunduğun!J belirtir.7ı

Sonuç
"Kelômi Düşüncede iman Kavramı" konusunun
çözÜmlenmesi ile şu yargılam varılmıştır:
İmôn kavramı, Mantık'taki kavr~ bilgisine göre,
·Kelô.mi Düşüncede belirlenirken, sözlük anlamı olarcık
"tasdik" anlamı benimsenmiş, ve bunun üzerine, terim
anlamı, kalp ve dil yüklenerek, bunlar ile tasdik biçiminde tanımlanmıştır.
İmônın neliği, düşünce alanındaki · fertleri

dikkate
kelôrni düşüncede imômn
artması ve eksilmesi şeklinde ortaya çıkmakta~ır. İmôn
kavramının, sadece tasdik ferdi ile, tasdike artma ve ekalınarak belirlendiğinden,
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