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İMAN ESASLARI KONUSUNDAKi MEZHEP
KABULLERİ ÜZERİNE

Dr. Kamil Güne{

Giriş

İman, lügatte kalp ile tasdik demektir. isteyerek tasdik etmek, gönüld_en

kabullenmek ve doğrulamak, kabul edilmesi istenen bir şeyi yüreğinde
yalandan uzak tutmak, kabullenmek ve onun doğruluğuna güvenrnek gibi
manalar da bu kelimenin kapsamındadır. 1
İmam Miltüridi (333/944), BiikıWini (403/1013) ve Gazziill (505/1111)
gibi alimiere göre imanın esas yeri kalptir. Dil ile ikrar, kalpteki imanın
tercümanı olup, dünyevi alıkamın icrası için gereklidir. Zira Biikılliinl'nin
dediği gibi iman, dilde haıigi manaya geliyorsa şeriatta da aynı manaya
gelir. 2 İman, Hz. Peygamber'in Allah'tan getirdiği her şeyi gönülde hiçbir
şüphe duymadan kabul ve tasdik etrnedir. Küfür, Hz. Muhammed'in getirdiği
şeylerin birini yalanlama, inkar etrnedir. 3
Her şeyden önce bilinmelidir ki, Hz. Adem'den Peygamberirnize kadar
bütün peygamberlerin tebliğ ettiği tevhid inancı hiç değişmemiştir. Hz.
Adern hangi inanca çağırmışsa, Hz. Peygamber (s.a.v.) de aynı inanca çağır
mıştır, bunlar arasında herhangi bir değişiklik yoktur. Çünkü iman esasları
zaman ve mekana göre değişmez. Dinde, neye inanılacağını, neye inanılına
yacağını belirleyen ancak Allah Teala'dır. Kimsenin de bu inancı değiştirme
• Selçuk Üniv. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı, Bakü Dövlet Üniversiteti İlahiyyat
Fakültesi.
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hakkı

ve yetkisi yoktur. Kur'an'da olmayan ve peygamberin açıkça beyan bubir konuda, sanki eksik varmış da tevil ve felsefe yoluna
başvurmak gerekiyormuş gibi dolambaçh yollara girerek mezhebini haklı
çıkarmak için akide koymaya kimsenin hakkı olamaz.
Esasen salıili yapıları itibariyle bütün semav! dinlerde olduğu gibi, iHih!
dinlerin sonuncusu ve mükemmeli olan İslamiyyette de iman esasları aynıdır.
Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda açıkça görürüz ki, peygamberlerin insanları
imana davet ettikleri temel esaslar tevhid, nübüvvet ve ahiret inançları dır. 4
İmanın en temel kelimeleri kelime-i şehadet ve kelime-i tevhiddir. Hz.
Peygamber'in ömrü boyunca çağırdığı esaslar ve kelimeler bunlardır. Sebebi
ve gerekçesi ne olursa olsun hiç kimsenin, hiçbir mezhebin buna ekleme ve
çıkarmada bulunması doğru değildir. Yani Peygamberin demediğini deme
hakkı yoktur.
Kelime-i şehadet: Eşhedü en la ilahe iliallah ve eşhedü enne
Muhammeden abduhu ve rasiilüh; Kelime-i tevhid ise: La ilahe iliallah
Muhammedün Rasiilullah sözlerinden ibarettir.
Bu iki temel kelime inanç esaslarının öz manasını/icmal! imanı ifade
etmekle birlikte, tafsilatlı biçimde Müslümanların iman esaslarının ne olduğunu gösterecek en önemli kaynak Kur'an'dır. Mütevatir olduğunda hadisler
de akidede kesin delil olurlar. Hiç şüphesiz ki Allah Teala, kendi dinini,
özellikle iman esaslarını açıkça beyan buyurmuştur. Kitabın geliş amacı
zaten insanlara Allah'ın dininin ne olduğunu açıkça bildirmektir.
Bununla .birlikte biz iman esaslarının çok açık olduğunu düşünürken,
mezheplerin iman esası olarak iddia ettikleri bazı hususlar vardır ki, geçmişte
kafa karıştırdığı gibi bugün de kafa karıştırmaya devam etmektedir. Hal
böyle olunca Şia, Mutezile ve Ehl-i Sünnet çerçevesinde iman esası gibi

yurmadığı

1

Bu ayetlerin bazısının meali şöyledir: "Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine,
peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitaba iman edin! Kim Allah'ı, meleklerini,
kitap/arım, peygamberlerini ve ahiret giiniinii inkar ederse; pek derin bir sapıklığa saplamp
gitmiştir." (en-Nisa 4/l36); "Senden önce gönderdiğimiz her peygambere: «Benden başka
tanrı yoktur, Bana kulluk edin» diye valıyetmişizdir." (el-Enbiya 21/25); "Şiiplıe yok ki, iman
edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler; bunlardan her kim Allalı'a ve alıiret giiniine
gerçekten iman eder ve iyi bir amel işlerse, elbette bunlarm Rableri yamnda miikafatları
vardır. Bunlara bir korku yoktur ve bunlar malızun da olmayacak/ardır." (ei-Bakara 2/62);
"Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik ve Şuayb: Ey kavmim! Allalı'a kulluk edin, ahiret
gününe umut bağlayın, yelyüzünde bozgımculuk yaparak karışıklık çıkarmaym! dedi." (eiAnkebut 29/36).
4
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sunulan konuların gerçekten iman esaslarından olup olmadığını Kur'an ile
test etmemiz gerekmektedir. Esasen Mutezile'nin tarih içerisinde kalmış bir
gurup olduğu düşünülürse, bugün pratik olarak Şii ve Sünni dünyanın iman
esaslarının temellerini Kur'an'dan hareketle ortaya koymak büyük önem arz
etmektedir. Gerçekte aynı şeylere mi iman edilmektedir, yoksa iki gurubun
inandığı esaslar başka başka mıdır? Bu konudaki zihin karışıklığından
kurtulmak için Kur'an'dan nasıl istifade edebiliriz?
Şunu hemen ifade edelim ki, mezhepterin birbirlerini karşılıklı olarak,
imanı reddediyor diye suçladıkları karışık gibi gelen bu durumdan, ancak
neyin inkar, neyin iman konusu olduğunu bilmekle kurtulmak mümkündür. 5
Esasen bütün mürninleri bağladığı düşünülen akidenin Kur'an'da açıkça
beyan edilip edilmediğini-bilmek her mürnillin hem hakkı, hem de görevidir.
Kur'an'dan başka daha önce bakabileceğimiz ve akidemizi öğreneceğimiz
başka bir kaynak da yoktur. Mürninterin bilmesi ve iman etmesi yeterli ve
gerekli olan hususların zikredilmesi ve zikredilen kısımların anlaşılmasında,
Kur'an ayetlerinin manaları herkesin anlayacağı şekilde açıktır. Bu hususta
İslam bilginlerinin izahına, akli ve felsefi yorumlara gerek yoktur. Doğrusu,
Kur'an'ın bu apaçıklığına bakarak, iman esasları çerçevesinde Kur'an'da açıkça
zikredilen konuların dışında ifade edilen hususların, tarih içerisindeki siyasi
endişelerden çıkarılmış ve akideleştirilmiş konular olduğunu söylemekten
kendimizi alamıyoruz. Zira Kur'an ayetleri şunlara şunlara iman edin diye
apaçık söylerken, lafı fırlandırarak ve evirip-çevirerek şu da iman esasıdır, bu
da iman esasıdır denilmesi, hiç de dini bir mesele olarak görünmemektedir.
Buna göre, imana dahil edilen bu tür konuların, siyasi veya başka
amaçlarlafsebeplerle söylenmiş bir söz olarak değerlendirilmesi isabetsiz
olmasa gerektir. Bir mezhebin bir konuda Kur'an'dan delil getirmesi, delil
getirdiği hususun bir akide konusu olduğu manasma gelmez. Zaten mezheplerin -doğru veya yanlış, hak veya batı!- Kur'an'dan delil getirmekten başka
çareleri yoktur. Zaten mezhepçilik mantığının işleyişinde bir adet vardır ki,
mezhepçi kişi önce kendi görüşünü söyler, sonra da delil getirmek amacıyla bir
ayet ya da hadis zikreder; önce inanır, sonra delilini aramaya koyulur. Bu
noktada en başta delil getirilen kaynak da şüphesiz Kur'an olacaktır. Mezhepçi,
kendi görüşü ile Kur'an arasında öyle bir ilgi kurar ki, okuyucu, bu ayetle o
5
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ne alaka var diye bakar kalır. Zira Kur'an la:fzında, mezhepçinin
sözünü destekleyecek herhangi bir şey yoktur. Buna rağmen mezhepçi kişi,
"ne olursa olsun dediğime inanmak gerekir" diyerek sözü süslemeye,
dolandırmaya, ilgisiz ayet ve hadisiere gidip yardım istemeye çalışır. Birbirine
benzer kelimeleri bulup, sanki hepsi aynı manada toplanıyormuş gibi, tüm
delillerin manalarını bir yere toplamaya başlar. Kur'an'ın yorumundan istifade
ederken de en çok tarihi deliliere başvurduğu gözden kaçmamaktadır. Zira
Kur'an'a söylettirilemeyen bilgiler, tarihi rivayetlere kolayca söylettirilebilir.
İşte muhtemel bu menfı yaklaşırnlara karşı Kur'an'ın bozulmadan elimizde
olması, akidemizin bozulmadan kalması için en büyük teminattır.
Kur'an-ı Kerim'in, özellikle akide mevzuunda kesinlikle apaçık olduğu'
nu; mezheplerin, akidenin içinde ya da akidenin özü diye iddia ettikleri
şeylerin Kur'an'la karşılaştırıldığında hiç de öyle olmayabileceğini belirtmek
istiyoruz. Bu makalenin amacı, akidenin basit bir şekilde Kur'an'da anlatılan
ve Allah'ın, iman etme kelimesiyle birlikte zikrettiği kelimelerin etrafında
dönüp dalaştığını ortaya koymaya çalışmak olacaktır. Günümüzde yaşayan
önemli İslam mezhepleri çerçevesinde konuyu değerlendirdiğimizde
Kur'an'ın mürninleri birleştirici, akll-felsefi yorumların ise ayıncı olduğunu,
zira akll-felsefi izahtarla detayıandırılan konuların akide mecrasından düşün
ce mecrasına kaydınldığında farklılıkların oluştuğunu, bu farklılıkların kaynağının Allah değil, insanlar olduğunu ortaya koyma çabası da bu çalışma
mızın amaçlarından biridir. Zira Allah farklılaşmayı değil, kendisinin anlattığı iman etrafında birleşitmesini murad etmektedir: "Kendilerine apaçık
deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için bilyük bir azap vardır. " (Al-i İmran 3/1 05); "Şüphesiz bu, benim
dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi
Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti. "
(el-En'am 6/153)
Ancak, bizim bu sözlerimizden akli ve felsefi çabaların yürütülmemesi
gerektiği gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Bu tür gayretierin ilim ve tefekkür
ehli tarafından kesinlikle ortaya konması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak
düşünce mahsulü olan sonuçların akide haline getirilmemesi, kabul etmeyenlerin iman dışında görülmemesi kaydını da düşmek istiyoruz. Şu halde
Kur'an'dan iman esaslarını öğrenmek nasıl mümkün olur, bunu ortaya
koymamız gerekmektedir.
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A. MEZHEPLERDE D İNİN ESASLARI VE
TELAKKİNİN AKİDELEŞTİRİLMESİ
1. İman Esaslannın Bilinme Yolları
Öncelikle . belirtmek lazımdır ki, iman edilmesi gerekli bir husus,
kat'i/kesin delile dayanmalıdır; inançla ilgili haber mütevatir olmalıdır. Zira
mütevatir haber, zaruri olarak kabul edilmeyi ve bilinmeyi gerektirir.6
Mütevatir haber, yalanda birleşmeleri mümkün olmayacak derecede kalabalık bir topluluğun, kendileri gibi bir topluluktan rivayet ettikleri verivayetin
her bir tabakada böylece devam ettiği, işitene kesin bilgi veren haberdir. 7
Mütevatir haber, bir insana haberin ilk kaynağından bizzat kendisi işitiyor
muş gibi bir mana verir. Haberin ilk kaynağından son işitene, bu haberde
hiçbir şüphenin olmadığı bildirimini yapar. Bundan dolayı dini ilgilendiren
mütevatir bir haberin inkarı küfrü gerektirir. Tevatüren bize aktarılmış ve
sıhhatinde hiçbir şüphe bulunmayan Kur'an-ı Kerim, her konuda olduğu gibi
akide tespitinde de ilk bakılacak kaynaktır.
Haber-i vahid (ahad haber)lerin inkarı ise -doğru görülmemekle birlikteküfrü gerektirmez. 8 Ahad haberler, yani mütevatir olmayan haberler, imanla
ilgili konularda kesin delil olmazlar. Zira bunlar, yakin değil, zan ifade eder.9
Zira haber-i vahidde ravinin yanılma veya haberin yalan olma ihtimali vardır.
Böyle bir haber, başka bir manaya ihtimalin önünü tamamen kesen kat'i bir
bilgi vermez. Bununla birlikte haber-i vahid'in her zaman tek kişinin rivayeti
demek olmadığının ve mutlaka yalan haber manasma gelmediğinin de
bilinmesi gerekir. Haber-ivahidin sahih olanı da vardır, olmayanı vardır. Tek
tek rivayetlere bakmak gerekir. 10 Alıad haberlerin akidede kesin delil olmaması, hiç itibara alınmaması, yok sayılması, müminin inancına yön vermemesi, yol gösterınemesi demek değildir. Kastedilen, mütevatir olmayan bir
haberden dolayı-Kur'an'da olduğunun aksine- mevzubahis olan herhangi bir
Gazzali, Fezıii/ıu '1-batın~vye; Müessesetü daru'l-kütübi's-sekafiyye, tahkik: Abdurrahman
Bedevi, Kuveyt, ts., s. 142.
7
Cürcanl, et-Tarifıit, s. 130; İbn Hacer el-Askalanl (852/1448), Ahmed b. Ali, Nulıbetii '1-fiker,
Daru ihyai't-türasi'l-Arabl, Beyrut, ts., s. l
8
Cürcanl, et-Tarifıit, s. 130.
9
Bağdadi (463/1071), Hatib Ahmed b. Ali, ei-Kifıiyefi ilmİ'r-rivaye, el-Mektebetü'l-ilmiyye,
Medine, ts, s. 16-17; Şirazi (47611083), Ebu İshak İbrahim b. Ali, et-Tabsıra, Daru'l-fikr,
Dimaşk, 1403, s. 299; Gazzali, Fezıii/ıu'l-batıniyye, s. 135; a. mlf., Faysalii 't-tefi'ika, s. 89;
mlf., ei-Mustasfti, Daru'l-kütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1413, s. 116.
10
Şirazi, et-Tabsıra, s. 299; Gazzali, ei-Mustasfıi, s. 116.
6
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konuya mutlaka iman etmenin istenemeyeceğidir. Bu zorunluluğun olmamasından ve zan ifade etmesinden dolayı, ahad haberleri inkar edenlerin vasfı
da küfürden aşağı düşmektedir. Günahkar denilebilir, bidatçi denilebilir,
ancak bunlar için kafır demek olmaz. "İman etmek vacip değildir" ifadesi,
§.had hadislerin kabul edilmemesini isternek manasma değildir. Bununla
kastedilen şudur: Eğer birisi bu tür hadisleri kabul etmezse onun kafir olarak
kesin cehenneme gideceğine hükmedilemez. Sonuç itibariyle buradan,
mütevatir olmayan rivayetleri kabul etmesek de olur gibi bir manayı
kesinlikle çıkarmamak gerekir. Zira hadisler, mütevatir olmasa bile akide
konularında müminlerin inanışiarına İstİkarnet verir. Bu çalışmada sadece
Kur'an'dan hareketle nelere iman etmemiz istendiğini ortaya koymaya
'
çalışmak, hadislerde iman esasları ile ilgili hususların bulunmadığı, bulunsa
bile bunların yok sayılması gerektiği manasma değildir. Bununla birlikte
temel iman esaslarını açıkça ifade etmede Kur'an'ın yeterli olduğunu
söylemek gerekir. Hadislerin daha çok, Kur'an'da zikredilen iman esaslarının
detaylarını verdiğini söyleyebiliriz.
Akideye konu olan mütevatir haberlerin tevile ihtiyaç duymayacak derecede açık seçik olması, herkes tarafından anlaşılır olması, mutlaka birilerinin
izah etmesine ihtiyaç duymaması gerekir. Eğer bir şeye iman etmemizi
isteyen ayet ya da hadis, başka manalara da ihtimali olan bir tarzda gelirse, o
zaman farklı anlayışların her birinin iman konusu olma hakkı doğar. Bu ise
akidede birliği değil, ayrılığı getirir. Sanki Allah ümmeti birleştirmek için
değil de, ayırmak için Kur'an'ı göndermiş gibi yanlış bir mana oıiaya çıkar.
Eğer mezhep perspektifinden uzak bir yaklaşımla Kur'an 'a bakarsak görürüz
ki, Allah'ın nelere iman edileceğine dair beyan buyurduğu ayetleri hiçbir
mezhep mensubu mürnin farklı anlamamaktadır. Farklılık, Kur'an'da doğru
dan zikredilmeyen ve boş bırakılan hususların farklı şekillerde doldurulmasından kaynaklanmaktadır. Elbette Allah'ın boş bıraktığı yerlerin doldumlmasının yasak olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bizim sorduğumuz suallere
kendi zihnimizden verdiğimiz ve yan anlamlarla desteklemeye çalıştığımız
cevapların, mutlaka Allah'ın muradı olan akide esasları olduğunu da söyleyemeyiz. Kur'an'ın 112. suresi olan Ihlas suresinde huyurulduğu gibi
Allah'ın tek oluşunu her mürnin rahatlıkla anlamaktadır. Ama buradan
Allah'ın sıfatlarının zatının aynı olduğu gibi bir mananın çıkarılması, bizim
zihnimizdeki bir boşluğu, doğrudan Kur'an'da cevabını bulamadığımız ve
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yorumu bize ait bir bilgi ile doldurmamız manasma gelecektir. Dolayısıyla
Allah'ın tek oluşu, iman edilmesi istenen bir konudur, ancak sıfatiarın zatın
kendisi mi, yoksa başka bir mana mı olduğu konusu imanı istenen bir konu
değildir. Buna göre, mezhepler veya kişiler tarafından verilen herhangi bir
farklı cevap -doğru ya da yanlış olarak nitelense de- imanı istenen açık bir
konunun reddi olmadığından küfrü gerektirİcİ değildir.
Bir insanın dini ve akideyi yalanlıyor sayılması için, rivayet edilen
haberin naklinin mütevatir olması, lafzının tevile ihtimalinin olmaması, bu
haberin zıddına herhangi bir delil getirmenin imkansız olması gerekir. Böyle
bir haber iman konusudur ve buna muhalif olmak bizzat dini ve peygamberi
yalanlama demektir. 11
Buna karşılık, mezheplerin tevil ve anlamaları, sadece akli bilgi düzeyinde anlama çabalarıdır. Bu çabalar bizzat kendi dairesi içinde, düşüncenin
serbestliği içerisinde normaldir, iyidir. İslam düşüncesinin gelişmesine katkı
sağlayıcı niteliktedir. Ancak, açıkça Kur'an'da bildirilmeyen bir konunun
iman konusu haline getirilmesi, hem dinin özü bakımından, hem de sosyal
yapı nazarından doğru değildir; ayırıcıdır, parçalayıcıdır, karıştırıcı ve bölücüdür. Ama düşünce ve telakkİ olarak kalması inkişaf ettiricidir. İlave olarak,
farklı akideye mensup olana bakışla, farklı düşüneeye sahip olanlara bakış
arasında büyük farklılıklar vardır. Bilinmesi gereken en önemli şey şudur:
İman başkadır, düşünce başkadır.
İmanın başka, düşüncenin başka olduğunun anlaşılması, özellikle farklı
inançları taşıdıkları düşünülen

ve

farklı

mezheplerin

bulunduğu coğrafyalar

daki müslümanların zihn'i karışıklıkianna aydınlatıcı bir katkı sağlayacaktır.
Mezheplerin ana karakterlerini oluşturan esasları bilmemiz, daha sonra da
Kur'an'da zikredilen iman esaslarını ortaya koymamız, iman ile düşünce
arasındaki farkı anlamamıza daha çok yardımcı olacaktır.
2. Mezheplerin Din Esaslarına Genel Bir Bakış
a. Ebi-i Sünnet' e göre imanın esasları
İman esaslarının hepsini içinde toplayan lafızlar Kelime-i tevhid ve
kelime-i şehadettir. Ehl-i Sünnet'in daha geniş ve açık biçimde ifade ederek
benimsediği iman esasları altı olup, şunlardır:
ı ı Gazzall, Faysalii 't-tefrika, s. 89.
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Allah'a,
Meleklerine,
Kitaplarına,

Peygamberlerine,
Öldükten sonra dirilmeye, ahiret gününün varlığına, cennet ve
cehenneme,
12
6. Hayrı ve şerriyle kaza ve kaderi n varlığına İnanmak.
Ehli Sünnet'in imanın şartları olarak zikrettiği ilk beş esas, aynen

Kur'an'da zikredilmektedir. Kaza-kadere imanı doğrudan emreden ayet yoktur. Doğrudan doğruya kadere iman sözünün geçtiği kaynak, Peygamberimizin sözleridir. Bu konuda Cibril hadisi oldukça meşhurdur. 13
'
Hüseyin Atay gibi bazı mütekellimler, kaza-kadere imanı Kur'an'da
açıkça zikredilmediği ve bu konuda zikredilen hadisler mütevatir olmadığı
için iman esaslarından saymazlar. 14 Ebu'I-Mu'In en-Nesefi'nin (508/1114),
iman esaslarını Allah'a, meleklerine, kitaplarma, peygamberlerine, ahiret
gününe iman şeklinde beş kısımda ele almasını da aynı mantıkla değer
lendirmek mümkündür. 15
Kaza-kader konusunun burada tartışmasını yapacak değiliz. Ancak konunun tamamen askıda kalmaması için bazı hususların bilinmesinde yarar
olduğunu düşünüyoruz. İnsanın, fiilierinde Allah'a hesap verınede mazereti
12
Ebu Hanife (150/767), Nurnan b. Sabit, el-Fıklıu'l-ekber, ''İmam-ı A'zam'ın Beş Eseri"
içinde, Derleyen ve tercüme eden: Mustafa Öz, Marmara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi
yayınları, İstanbul, 2002, s. 55, 70; Bin Bad is (1940). Abdülhanıid, el-Akiiidü '1-İslam~vye
mine 'l-iiyiiti '/-Kur 'aniyye ve '1-ehiidisi'n-Nebeviyye, Daru'l-felh, eş-Şiirika, I 995, s. 41: Bekir
Topaloğlu-Y. Şevki Yavuz-İlyas Çelebi, İslam'da İnanç Esasları, Çanılıca yayınları, 3. baskı,
istanbul, 2002, 34-35. Esasen bu sonuncu kaynağın tüm planı, imanın altı esasını açıklama
üzerine kuruludur. Hiçbir mezhebin değil, İslam'ın Kur'an'da geçen inanç esaslarıııı ana başlık
olarak alnıaları ve izah etmeleri çok isabetli olmuştur.
13
bk. Ahmed b. Hanbel (241/855), Müsned, I-Vf, Müessesetü Kurtuba, Mısır, ts. , I, 51;
Müslim (261/875), b. Haccac, es-Sahih, I-V, Daru ihyai't-türas el-Arabl, Beyrut, ts. , I, 37;
Ebu Davud (275/888), Süleyman b. Eş' as, es-Siinen, I-IV, Daru'l-fıkr, ts., IV, 223; İbn Mace
(275/888), Muhammed b. Yezid, es-Sünen, İ-II, Daru'l-fıkr, Beyrut, ts. ' r, 24; Tirmizi
(279/892), Muhammed b. İsa, es-Sünen, I-V, Daru ihyai't-türas el-Arabl, Beyrut, ts. , V, 6;
Beyhekl (458/1066), Ahmed b. Hüseyin, es-Siinenii'l-kiibrii, 1-X, Mektebetü dari'l-biiz, Mekke, 1994, X, 203.
ı 4 bk. Hüseyin Atay, Kıır'an'a Göre İinan Esasları, Ankara, 1961, s. 89-97. (Ahmet Saim
Klavuz'un İslam Akaidi ve Ketama Giriş (Ensar Neşriyat, İstanbul, ts .. s. 32) adlı kitabıııdan
naklen).
ıs Nesefi, Ebu'l-Muln, Meymun b. Muhammed (508/1 I 14), Tabsıratu'l-edille, l-ll, tahkik:
Claude Salame, Dinıaşk, 1993, I, 522-524.
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olmayacak kadar özgür olduğu kesindir. Ancak imana konu olan esas
boyut/yön bu değildir. İmana girip girmediği tartışılan konu, insanın yapıp
ettiklerinin Allah tarafından yaratılıp yaratılmadığıdır. Mutezile'ye göre, insanın iradeli fiilieri Allah tarafından yaratılırsa, insan özgür olamaz ve Allah
ona hesap soramaz. Eğer bu takdirde Allah, insanın davranışlarından hesap
sorarsa bu, O'nun adaletiyle bağdaşmaz. Öyleyse insan, fiilierinde tamamen
özgür olmalı; fiilierini Allah değil, kendisi yaratmalı; insanın fiillerinin hiybir
yerinde Allah'ın tesiri bulunmamalıdır.ı 6 Görüldüğü gibi burada, insan tarafı
nın ağır bastığı bir anlayış ortaya çıkmakta ve Allah'ın ilmi, dilemesi, kudreti
ve mülkünde tek yaratıcının kendisi olduğu inancının üstü örtülmektedir.
Dikkat edilirse Mutezile, Allah'ın sıfatiarını inkar etmemekte, buna karşın
Allah'ın sıfatları ile kulların fiilierini bir arada nasıl yorumlayacağının hesabını yapmakta, Allah'ın adaleti adına ilim, irade, kudret, yaratma sıfatiarını
insanın lehine doğru izah etmekte, fakat sonuçta Allah'ın zalim olmaması ile
bunu birleştirmektedir. Cebriyye'de durum tam tersinedir. Onlarda, insanın
fiilierinden sorumlu olacak derecede gücü, iradesi ve kendi isteği ile yapıp
etmesi son derece zayıf niteliklerle anlatılır. Hatta insan iradesinin rüzgarın
önündeki yaprak gibi olduğu, nasıl yaprağın herhangi bir kudret ve tesiri
yoksa fiilierinin ortaya çıkmasında insanın da rolünün bulunmadığı, fiilierini
yapmaya mecbur olduğu belirtilir. 17
Bu iki aşırı ve dengeyi bozan görüş karşısında Ehl-i Sünnet aJimlerinin
tamamına yakın ı, kaza-kader konusunun Allah'ın ilim, irade, kudret ve yaratma sıfatlarıyla ilgili olduğunu, her ne kadar Kur'an'da açıkça zikredilmese
bile bazı ayetlerde her şeyin takdirinin Allah'a ait olduğuna işaret edildiğini
bildirmişlerdir. ilim, Allah'ın her şeyi bilmesi, var olan şeylerin Allah'ın
ilminde mutlaka mevcut olduğu; kudret, Allah'ın her şeye gücü yetmesi ve
olan şeylerin Allah'ın kudreti olmadan olamayacağı, irade ise Allah'ın her
şeyi dilemesi ve olan her şeyin Allah'ın dilemesi ile olmasıdır.ı 8 İşte bu
söylediklerimize iman, Allah'a imanın bir parçasıdır. Çünkü Kur'an'ın sayısız

16

B k. Kadi Abdülcebbar (4 ı 511 024), b. Ahmed, Şerlıu '1-Usu/i '1-lıamse, Tah ki k: Abdülkerim
Osman, Mektebetü Vehbe, 2. Baskı, Kah ire, ı 988, s. ı 5 ı- ı 52, 354-382.
17
Matüridi, Kitabu't-tevlıid, s. 228-229.
18
Matüridi, Kitabu 't-tevlıid, s. 229; Bekir Topaloğlu ve diğerleri, İslam 'da İnanç Esasları, s.
144; Alırnet Saim Klavuz, İslam Akaidi ve Kelama Giriş, s. 32. İlgili ayetler için bk. el-Kamer
54/49; Meryem 19/21; el-Furkan 25/2; el-Hi cr 15/21.
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20

yerlerinde Allah'ın her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten olduğu, O dilenıeden hiçbir şeyin olamayacağı 2 ı anlatılır. Allah'ın bu vasıflara sahip
19

olduğunda hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ancak insanm fiilieri bu vasıflarla

birlikte değerlendirildiğinde problem ortaya çıkmakta ve çözümü zorlaşmak
tadır. Zira yine Kur'an'ın pek çok ayetinde, insanın eylem yapabilme gücü22
nün bulunduğu ve bunlardan sorumlu olacağı: iman ya da inkar etmesinin
24
kendisine bırakıldığı; 23 sonuçta muhakkak hesap vereceği ve fiilierinin
bizzat insanın kendisi tarafından yapıldığı

25

zikredilmektedir.

Ayetler çerçevesinde düşündüğümüzde bir yönden, insanların bir şeyi
yapma özgürlüklerinin bulunduğu, bundan dolayı hesaba çekilecekleri açık
tır.

'

Fiilleri, bizzat insanlara nispet edilmektedir.

Allah'ın

her

şeyi

bilen, dileyen

bilgisi, gücü-kudreti ve

olduğu,

yaratması

her

şeye

Diğer

yönden

gücünün

baktığımızda

yettiği,

olmadan yeryüzünde hiçbir

O'nun izni,

şeyin olmadığı

da açıktır. Bu vasıflar O'nun Tek İlah oluşunun özellikleridir. Bunları ayrı
ayrı değerlendirip kabul ettiğimizde her şey gayet açıktır. İşte imana konu
olan kısım, Allah'ın sıfatlarıyla ilgili olan bu açıklamalardır.
İnsanm yaptığı bir fıil üzerinde hem Allah'ın, hem de insanın tesiri nasıl
mümkün olur? Bu fıilin gerçek sahibi kimdir? Bu fiili gerçekte dileyen Allah
mıdır, yoksa insan mıdır? Bu fiile güç yetiren gerçekte insan mıdır, yoksa
Allah mıdır? Bu fiili bizzat varlık alemine geçiren insan mıdır, Allah mıdır? gibi sorular sorulduğunda ve yaptığımız bir fıilin mahiyeti, hakikati felsefi olarak
çözümlenıneye çalışıldığında problemler de başlıyor. İşin esası felsefi cihetten

çözümü gerçeh.i:en zor bir problemle

karşı karşıyayız.

Ancak Allah Teala bu

işin sırrını öğrenin dememiştir ki! O, kendi İlahi niteliklerini söylemiş,
"0, her şeyi hakkıyla hilendir. "(e1-Bakara 2/29)
"Şüphe yok ki Allalı lı er şeye kadir, daima kadirdir. ··(el-Bakara 2/20)
21
"Alem/erin Rabbi olan Allalı di/emedikçe, sizler dileyeme::sini::. " (et-Tekvir 81/29)
22
"Bir toplwn, kendi içindekileri değiştirmedikçe Al/alı. o toplumu değiştirme::." (er-Ra'd 13/11)
23
"Ve de ki: O hak Rabbimi::dendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Çiinkü biz
::alim/er için öyle bir ateş lıa::ırlamışız ki, duvar/arı. çepeçevre onları içine alacakti/'. Eğer
[e1yad edip yardım isteseler, erimiş m aden gibi yiizleri lıaşlayan bir su ile cevap verilir. O ne
kötü bir içecek ve ne kötü bir dayanma yeri!" (el-Kehf 18/29)
24
"Rabbinhakkı için, onlarınhepsini sorguya çekeceği::!" (el-1-licr 15/92)
25
"Al/alı her şalısı, ancak gücün iin yettiği ölçiide miikellef kılar. Herkesin kazandığı (hayır)
kendine, yapacağı (şe1) de kendinedir. Rabbimiz! Unutursak ve_ya hataya düşersek bizi
sorımıizı tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğ in gibi bize de ağır bir yiik yükleme.
Ey Rabbimiz! Bi::e gücümüzün yetmediği işler de yükleme' Bi::i a.!Jet! Bizi bağışla! Bize acı!
Sen bizim mev/iimızsm. Kiiflrler topluluğuna karşı bi::e yardım et!" (el-Bakara 2/286)
19

20
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in~anlara· kendini anlatmıştır. Bu ayrı bir yöndür. İnsanlar da kendilerinin,
bizzat yaşadıkları hissi ve zihni tecrübelerinde düşünce ve iradelerinin esir
alınmadığını bilip durmaktadırlar. Kimse kendisinin yaptığı işe mahkum olduğunu düŞünmemektedir. Suçlarını kadere atan insanların yaptığı ise
tamamen tembellik ve kaçıştır. Şu halde, nasıl insan kendi isteğiyle yaptığı
işlerden dolayı dünyada iyi-kötü karşılık alıyorsa, ahirette de karşılığını
alacaktır. İlahi olanla beşeri olanı birbirine karıştırmadan, bunları kendi bulun. dukları anlam alanlarında aniayarak Selef alimlerinin yaptığı gibi düşünürsek,
yapacağımız işi bilirsek bir problem yaşamayacağız. Ancak fiillerimizin felsefi
mahiyet ve hakikatini düşündüğümüzde verdiğimiz suallere farklı cevaplar
bulacağız. Nitekim mezhepleri ikiye indirerek söyleyecek olursak Mutezile ile
Ehl-i Sünnet'in kaza-kader konusundaki tartışmaları meşhurdur.
Sonuçta, beşeri fiilierin felsefi mahiyetini çözücü çabaya girmeden
Allah'ın kendisini anlattığı vasıflara iman, iman konusudur. Yukarıda sorduğumuz suallere cevap vermeye başladığımızda kelam yapmaya, düşünce
üretmeye, felsefi bir çabaya girmiş oluyoruz. Burada verilen cevaplar doğru
dan iman konusu değildir. Farklı yerlerde duran görüşlerin doğru veya yanlış
olmasından söz edilir, ancak tarafların iman ya da küfründen söz edilemez.
Çünkü ortalıkta Allah'a ve insana ait özelliklerin inkarı yoktur, sadece bunların nasıl yorumlanacağı konusu vardır. Taraflar da ayetleri delil getirmekte,
merkeze aldığı ayetlere bakarak diğerlerini anlamaktadır. Muhteva olarak
Kur'an'da zikredilse de konuya mezheplerce farklı yaklaşımlar vardır. Bu
yaklaşımların her birisi için akide konusu demek doğru değildir ..
Bizim düşüncemize göre kaza-kader, bu karışık yapısından dolayı bizzat
iman konusu edilmemiştir. Zira konunun hem İlahi vechesi, hem de beşeri
veebesi vardır. Esasen yaşadığımız dünya hayatı öyle bir hayattır ki, her
şeyin Allah'ın ilmi, iradesi, hükmü, gücü, kudreti ve yaratmasıyla olduğunu
bildiğimiz halde mesela, bir trafik kazasında kazaya haksız yere sebebiyet
veren şoföre yaklaşımımız daha çok, akil, sorumluluğunu hatırlatıcı tarzda
olmaktadır. Zaten bir yönüyle hukuk da bunun için vardır. Evinden cenaze
çıkanlara yaklaşımımız ise daha çok, cebri, işi Allah'a havale edici, her şeyin
Allah'ın elinde olduğunu hatırlatıcı tarzda olmaktadır. Böyle yapıyoruz ki,
suçlu ve hatalı durumda olanlar suçlarını kadere atmadan hallerini düzeltsinler. Başına sıkıntı gelenler de, sebepler olmasa sanki ölüm gelmeyecekmiş
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inancına kapılmasınlar.

Zira bu dünya sebepler

dünyasıdır.

Allah Teala,

yarattığı

sebeplerle, var kılınayı dilediği şeyleri gerçekleştirmektedir.
İman esaslarını sadece Kur'an çerçevesinde değerlendirdiğimizde kazakadere imanı, suallerini sorduğumuz ve cevabını aradığımız çerçeve içerisinde doğrudan bir iman konusu yapmayabiliriz. Bu zikrettiğimiz iŞin düşünce
yönüdür. Bu yönüyle kaza-kader meselesi iman esası değildir. Ancak kaza ve
kaderin, hayır ve şer tüm vaki olanların Allah'ın ilmi, dilemesi, kudreti, kontrolü ve yaratması dışında olduğunu düşünmek mümkün değildir. Nitekim
yukarıda zikri geçen meşhur Cibril hadisinde belirtildiği gibi hayır ve şer
olarak ne varsa her şeyin bilicisi, dileyicisi, yaratıcısı ancak Allah Teala olduğunu kabul etmek imandandır. Ayrıca kaza-kaderle ilgili sıfatlar olarak
'
zikredilen Allah'ın ilmi, iradesi, kudreti ve yaratmasının Kur'an'da mevcut
olmadığını söylemek kesinlikle mümkün değildir. Bu yönüyle kaza-kadere
iman Kur'an'da istenmektedir ve doğrudan doğruya Allah'a imanla ilgilidir.
İşte bu cihetten kaza-kadere iman, imana dahildir ve iman esaslarındandır.
Tekrar belirtmekte yarar var ki, bize göre, bu farklı yönlerinden dolayı kazakadere iman konusu, açıktan açığa, doğrudan doğruya Kur'an'da iman ediniz,
denilen yerlerde zikredilmemiştir.
Muhaddis İmam Buhari (256/870), Kitabu'l-iman'da iman esaslarına dair
açtığı baba (babu umiiri'l-iman) el-Bakara suresinin I 77. ayetini 26 zikretmekle
başlamaktadır? 7 Bu ayette Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap/ara, peygamberlere iman vardır. Ancak Cibril hadisiyle ilgili açtığı babta, Peygamber
Efendimiz'in (sav) imanı, Allah'a, meleklere, Allah'a kavuşmaya, peygamberlere, öldükten sonra dirilmeye iman şeklinde anlattığını rivayet etmektedir?8 Bu
hadise göre, Tevhid, nübüvvet, melek ve ahiret inancı zikredilmiş olmaktadır.

26

"İyilik yüz/erinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin
ki, Allalı'a, alıiret gününe, meleklere, kitap/ara, peygamberlere inamr. (Allalı'm
rızasmı gözeterek) yakmlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmış/ara, dileneniere ve kölelere
sevdiği maldan lıarcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine
getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarmda sabreder. İşte doğru olanlar, bu vasıfları
taşıyan/ardır. Mutlakffer ancak onlardır!"
27
Buhar! (256/870), Muhammed b. İsmail, es-Salıilı, I-VI, Daru İbn Kesir-Daru'l-Yemame,
Beyrut, I 987, I, 12.
28
Buhar!, es-Salıilı, I, 27.
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Ancak İbn Hacer, aynı hadisin pek çok yoldan diğer rivayetlerini vererek
buralarda kaza-kadere iman m zikredildiğini anlatmaktadır? 9
Diğer varyantlarıyla birlikte Cibril hadisinde Allah'a, meleklerine,
kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle kaza-kaderin
Allah'tan olduğuna iman zikredilınekte, pek çok alim bundan hareketle iman
30
esasını altı olarak vermektedir. İmam Matürldl de bunlardandır.
Sonuç olarak, Ehl-i Sünnet'in, ilk başta verdiğimiz altı esası iman esası
olarak kabul ettiklerini söyleyebiliriz Kaza-kadere,
ve

tattışmasına

bakan yönü ile
beliıtilmesinde

girmeden biraz uzun

konumın

değinmemizin

felsefi

detayına

sebebi, konunun imana

düşüneeye

bakan yönünü izah edebilmek içindi. Bunun tekrar
fayda ınülahaza ediyoruz. Nitekim bu düşüncenin bir gereği

olarak Ehl-i Sünnet Mutezile'yi,

karşı

fikri

ısrarla savunmasına rağmen

tektir

etmemiştir.

Zira akide konularından biri üzerinde ihtilaf olmasına rağmen,
tartışılan kısmın bizzat akide esası boyutunda değil düşünce boyutunda
gerçekleşmiştir. Ayrıca, aradaki ihtilafta, tevatüren sabit olan ve başka türlü
anlaşılması kesinlikle mümkün olmayan bir nassın inkarı yoktur; sadece iki
tarafında iman ettiği nassların sonuçta nasıl anlaşılacağı üzerinde bir düşünce
farklılığı vardır.

Anlama ve

düşünme farklılığından dolayı

ise kimse tektir

edi !meme! id ir.

b. Mutezile'ye göre dinin esasları
Mutezile'nin dinin esası olarak gördüğü husus beştir:
1. Tevhid
2. Adalet
3. Va'd-Vaid
4. el-Menzile beyne' 1-menzileteyn
31
5. Emr-i bilmarufnehy-i anilmünker.
Mutezile, el-Usülii '1-hamse dediği bu beş esası, d inin esasları olarak
32
görmektedir. Kadi Abdi.ilcebbar'ın (415/1024) dediği gibi Mutezile'ye göre

İbn Hacer el-Askalani, Ahmed b. Ali, Feılıu'/-biiri, I-XIII, Daru'l-marife, Beyrut, 1379, I,
•
30
Matüridi, Kitabii 't-tevlıid, s. 393. Ayrıca bk. Bekir Topaloğlu ve diğerleri, İslam 'da İnanç
Esasları, s. 35.
3
ı Kadi Abdülcebbar'ın Şerlıu'l-Usıili'l-lıamse adlı eseri bu beş esası açıklamak üzere kaleme

29

ı ı 8-119.

alınmıştır.
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dinin esasının beş olarak zikredilmesi, bu konularda muhaliflerle olan ihtilaflardan dolayıdır. Sıfatları nefyedenler, Dehrller ve Müşebbihe ile ihtilaf,
tevhid konusunun içinde tartışılır. Cebriyye ile mücadele, adalet konusunun
içindedir. Mürcie ile tartışma, va' d-va'id konusundadır. Haricileri e taı1ışma,
el-menzile beyne'l-menzileteyn (iman ile küflir arasında bir yer) konusunda
anlatılmaktadır. İmamiyye ile ihtilaf, emr-i bil maruf nehy-i anil mi.inker
konusunun içerisinde yer alır. 33 Bu beş esası, adaletten sonra zikredilen üç
esas, adalet prensibinin içinde değerlendirilmek suretiyle adalet ve tevhid
olmak üzere ikiye indirmek de mi.imkündür. 34 Nitekim Mutezile, kendilerinin
aslıabii 'l-adl ve 't-tevhid olduklarını her fırsatta söylemektedir. Kadi
Abdülcebbar'ın oldukça hacimli eserinin adı da mezhebin kimliğini vermeye
yeterlidir: el-Muğnf fl ebviibi 't-tevhfd ve 'l-ad/. 35
Belirtmek gerekir ki Mutezile için, ayetlerde zikredilen ve imanı istenen
Allah, melek, kitap, peygamber, ahiret inançlarını iman esası olarak kabul
etmiyor, diyemeyiz. Esasen onlar, bu açık iman esaslarını söylemeye bile gerek duymamışlar, ancak bu esaslar üzerine inşa ettikleri akl'i ilkelere bağ
ılılığa çağırmışlardır. Mutezile'nin, dinin esası diye sunduğu bu beş esasın,
Allah'ın iman etmemizi doğrudan istediği beş esas olmadığını bilmemiz gerekir. Bizim düşüncemize göre bu beş esas, Mutezile nezdinde din ile ilgili
en temel beş esas olsa da, dinin ve imanın beş esası değil, mezhebin beş esasıdır. Çünkü dinin esasını yukarıda sıralanan esaslar çerçevesinde beş olarak
ele alma, tamamen Mutezill karakter taşıyan bir şeydir. Zira ne Kur'an'da, ne
Kadi Abdülcebbar, Şerlıu'l-Usiili'l-lıamse, s. 123-124; İbn Ebi'l-Hadid (656/1258).
Abdülhamid, Şer/m Nelıcu '1-Beliiğa, I O c.de 20 ci lt, Kitaphane-i Ayetullah M er' aş!, Kum,
1404, XVI, 65.
33
Kadi Abdülcebbar Şer/m '1-Usı//i '1-lıamse, s. 123-124.
34
Kadi Abdülcebbar, Şer/m '/-Usüli'l-lıamse, s. 122.
35
Aslında yirmi cilt olan bu hacimli eserin on dört cildi bulunabilmiştir. Bulunabilenler,
Mısır'da farklı kişilerin tahkik ve editörlüğünde basılmıştır. Kadi Abdülcebbar, el-Muğnf'nin,
İslam şeriatının diğer şeriatlara, ümmetin diğer ümmetlere, Mu'tezile mezhebinin diğer
mezheplere karşı övüneceği bir kitap olduğunu belirtmektedir. (Cüşemi, Hakim b. Kerrame
(494/l 101), "Şerhu Uyfıni'I-Mesail", Fazlu'l-İ'tiziil ve Tabakiitii'l-Mutezi/e içinde, tahkik:
Fuad Seyyid), Tunus, 1986, s. 369-370) Gerçekten de bu kitap, hemen tüm kelam konularını
içine alan son derece detaylı ve düzenli bir kitaptır. Kiidi Abdülcebbar, ei-Muğni'yi yirmi
senede (360-380) yazdığım, ancak bu kadar gecikmesinde, başka eserler de yazmış olmasının
payı olduğunu belirtmektedir. (Kadi Abdülcebbar, e/-Muğnf fi ebviibi 't-tevlıfd ve '/-ad/: e/İmiime, c. XX (I-II}, (thk. Alıdülhalim Mahmud-Süleyman Dünya-İbrahim Medkfır, ed. Taha
Hüseyin), ed-Daru'I-Mısriyye li't-te'lifve't-terceme, Mısır, ts., XXIII, 258). !, 2, 3, 10, 18,
19. ciltler halen bulunamamıştır.
32
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de ahad olsun mütevatir olsun hadislerde dinin, imanın esaslarının bu şekilde
beş olduğunu bildiren hiçbir rivayet yoktur. Mutezill telakki/düşün
ce/anlayış/yorum/akıl, bu beş esasın, dinin en temel noktalarını oluşturdu
ğunu düşünmüştür. Bu düşüneeye vanrken de Kadi Abdülcebbar'ın belirttiği
gibi diğer mezheplerle olan tartışması belirleyici rol oynamıştır. Eğer diğer
mezheplerle tartışma olmadan dine bakılsa idi, bu beş esasın ortaya çıkması
düşünülmezdi. Nitekim Mutezile'den önce dinin esaslarını bu şekilde beşe
ayırıp da söz söyleyen kimse olmamıştır. Üstelik dinin esaslarını, tartışma
oıtamlarında değil, bizzat dinin ana kaynaklarının kendi tabii ortamlarında
arayıp bulmak gerekir. Zira din ve esasları, zamana, mekana, tartışma ortamlarına göre değişken bir yapı arz etmez. Bununla birlikte kabul etmeyeninin
kafır sayılmadığı telakkı ve yorumlar ise zamana, mekana, ilmi ortama,
kişilere ve mezheplere göre farklılık gösterebilir.
Görüldüğü gibi karşılıklı tartışmalar içerisinde ve diğer mezheplere
bakarak geliştirilmiş bir usulüddin önümüze çıkmaktadır. Kelamın, akide haline getirilip avaının bile bilmesi istenen inanç esasları haline dönüştürül
düğünün misalini Mutezile cephesinden Kiidi Abdülcebbar'da rahatlıkla
görmekteyiz. Kadi', iman esasları ve dininasılları olarak Kur'an'da zikredilen
açık esasları değil, Mutezile'nin formüle ettiği mezhep esaslarını öne
sürmeh.'tedir. Kur'an'da Allah'ın tek olduğu anlatılmaktadır. Ancak Mutezile'nin tevhidden anladığı ve inanılmasını istediği husus, Allah'ın sıfatlarının
nasıl anlaşılacağı konusudur. Mutezile'nin de kabul ettiği gibi Kur'an'da
Allah'ın sıfatları vardır. Ancak Kuı·'an, Allah'ın sıfatlarının zatıyla ilişkisinin
ne olduğundan asla söz etmemektedir. Kad'i Abdülcebbar ise, Allah'ın söz
etmediği ve istemediği bir konuda mezhebin anlayışını dinin esası olarak
takdim edebilmektedir. Sıfatlar konusunun tevhid içerisine dahil edilmesinin
tamamen muhaliflerin tutumuna bakarak vaki olduğunu söyleyen de bizzat
Kiidi Abdülcebbar' dır.
Sonuç itibariyle, biraz sonra Kur'an'da zikredilen iman esaslarını sayıp
döktüğümüzde görülecek ki, Mutezile'nin esasları, sadece ve sadece mezhebin
esaslarıdır; tarihteki düşünce çekişmeleri içerisinde gelişmiş, şekillenmiş ve
formüle edilmiş beşeri anlama ve yorumlama çabalarının ürünüdür. Bunları din
ve iman diye anlatmak hiç de doğru değildir. Nitekim Mutezile'nin bu konudaki
en büyük yanlışlarından birisi tevhid konusu içinde ele aldıkları halku'l-Kur'an
(Kur'an'ın yaratılmışlığı) meselesini akide konusu haline getirip, Abbasiler
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döneminde. devlet adamlarından aldıkları destek ile alimleri ve halkı buna
inanmaya çağırmaları, kabul etmeyenleri işkencelere tabi tutmalari, alimiere
büyük eziyetler yaptırmalarıdır? 6 Adalet konularının en önemli tartışma alanı
olan kaza-kaderin mahiyetinin ne olduğu konusu da iman esası olacak nitelikte
değildir. Esasen her müslüman bilir ki, var olan her şeyin yaratıcısı Allah
Teala'dır. Allah'ın ilminden hiçbir şey gizli kalmaz. İnsanlar da yaptıklarında
serbesttirler ve hesaplarını vereceklerdir. Geri kalan tartışma, tarihte de
görüldüğü gibi konu üzerinde akl! izah doğrusunu kimin nasıl yakalayacağıdır.
Nitekim Ehl-i Sünnetin kaza-kadere bakışı Mutezile'den farklıdır. Şimdi,
bunlardan hangisi düşüncesinden dolayı dinin dışında kalacaktır?
c. Şia'ya göre iman esasları
En temel ve asgari ifadelerden başlarsak bazı Şii alimler, İmamiyye'nin
inanç esaslarını üç gurupta toplamaktadırlar. Çağdaş alimlerden Tabatabat ve
Fadlallah usulüddini, 1- tevhid, 2- nübüvvet, 3- ahiret(mead) olarak belirtmektedirler.37
Allarne Meclisi (lll 0/1 699) ise biraz farklı bir ifade ile, Şia'ya göre
iman esaslarını üç başlıkta ele almaktadır: Tevhid, adalet, peygamberlere ve
imarnlara iman. 38 Meclisi'nin zikrettiği üçlü taksime rağmen, mead konusunu
adalet ilkesinin içerisinde gördüğünü söyleyebiliriz. Zira Allah'ın adaleti
gereği olarak dünyadaki arnelierin karşılıklarının verildiği gün kıyamet günü
olduğuna göre mead inancını, adalet inancıyla birlikte değerlendirebiliriz.
Melek inancını da peygamber inancının bir gereği olarak görebiliriz.

Kur'an'ın yaratılmışlığını kabul etmeyenlerin kendilerini sünnetenispet etse de, hakkın ve
cemaatin kendileriyle olduklarını iddia etseler de bunların, insanları aldattıklarını halbuki
Kur'an'ın bu kimseleri yalanlarlığını söyleyen Halife Me'mfın 218/833'te cereyan eden mihne
olaylarında, Kur'an'ın mahlfık olduğunu kabul etmeyenlerin fetva ve rivayetten men edilmelerini emretmiş, şahitliklerini kabul etmemiş, alimleri cahillik, din tüccarlığı, gösterişçilik
yapmakla suçlamış, onları ümmetin en şeriiieri olarak ilan etmiş, imanları eksik, yalan
önderleri gibi vasıflarla nitelemiş, aşağılamış, hatta Kur'an'ı malıluk olduğunu söylemeyen
alimierin bu tavırlarını küfür, ilhad, şirk gibi ağır ithamlarla değerlendirıniş, ölümlerini
isteyecek kadar ileri gitmiştir. (Taberi (310/922), Muhammed b. Cerir, et-Tarih, I-V, Daru'lkütübi'l-ilmiyye, Beyrut, 1407, V, 188-195; Suyuti (91111505), Celaleddin Abdurrahman b.
Ebu Bekir, Tdrilıu '1-Hulefd, tahkik: Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, el-Mektebetü'lasriyye, Beyrut, 1989, s. 311.)
37
Tabiitabiil, İslam 'da Şia, s. 104; Fadlallah, http: //www. bayynat.
org/www/arabic/aqaed/imama. htm.
38
Allame Meclisi (11101!699), Bi/ıdru'l-envdr, I-CX, Müessesetü'l-vefa, Beyrut, 1404,
LXVI, 128.
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Meclisi'nin ifadelerinde mezhepçiliğin ağır
bastığım tespit etmemiz gerekmektedir. Zira Meclis'i'nin, ahiret inancına yer
vermeden imameti iman esaslarının içine yerleştirrnekte acele ettiği görülmektedir. Halbuki Kur'an'da ahiret inancının gücü, imarnet konusuyla mukayese
bile edilemez. Ayrıca, İslam dininin inanç esasları sayılırken, orada imametin
zikredilip de, ahiretin zikredilmemesi hiç uygun düşmemiştir. Kur'an'ın bize
anlattığı iman esaslarına bah.1:ığımızda bu tutumu izah edemeyiz. Maalesef aşırı
mezhepçi bir yaklaşımı, kendisini buna sürüklemiş olmalıdır.
Tabatabar İslam 'da Şia adlı eserinde biraz daha geniş olarak inanç
esaslarını şu şekilde belirtmektedir:
I. Allah 'ı tanıma (Varlık ve hakikat açısından dünyaya bakış, İnsan ve
dünya ilişkileri açısından dünyaya bakış, Allah'ın birliği, Allah'ın zatı ve
sıfatları, Allah'ın sıfatlarının anlamı, sıfatiada ilgili açıklama, fiili sıfatlar,
kaza ve kader, insan ve ihtiyar). 39
2. Peygamberleri tanıma (Genel hidayet, özel hidayet, akıl ve kanun,
vali.iy denen gizli şuur, peygamberler ve İsmet, peygamberler ve semavi din,
peygamberler ve vahiy ile nübüvvetin delilleri, peygamberlerin sayısı, şeriat
sahibi ülü'l-azm peygamberler, Hz. Muhammed'in peygamberliği,
Peygamber-i Ekrem ve Kur'an). 40
3. Ahireti Tanıma (İnsanın ruh ve bedenden oluşması, ruhun hakikati,
İslam açısından ölüm, berzah alemi, kıyamet ve ahiret, yaratılışın sürekliliği
yani mahlukatın Allah'ın yaratmasıyla varlıklarını devam ettirmesi).41
4. İmaını tanıma (imamın anlamı, İslam hükümetinde peygamberlerin
halifesi ve imamlık, ilahi öğretilerde imamet, imam ve nebi arasındaki fark,
amellerin batınında imamet, İslam liderleri ve İmamlar, on iki imam, özel
naibler.)42
Görüldüğü gibi ilk başta verdiğimiz üçlü gurupta peygamberlik, imameti; Allah'ı tanıma (tevhid) ilkesi ise adaleti içine almaktadır. Tabataba'i'nin
buradaki ifadesine bakarsak inanç esası olarak sunulan başlık dörttür. Benzer
tasnif daha önceden Molla Ahmed Mukaddes Erdebil'i (993/1585) tarafından
yapılmıştır. Müellif, Akaidii '!-İslam adlı eserini Şia inançlarına hasretmiş, Şii
Bu

yorumlarımıza rağmen,

Tabatabai, islam 'da Şia, s.
Tabatabai, İslam'daŞia, s.
41
Tabatabai, islam 'da Şia, s.
42
Tabatabai, islam 'da Şia, s.

39

40

122-137.
138-159.
160-173.
174-220.
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akidesini toplam 60 sayfada tevhid (Vacibü 'l-vücud'un is batı, subutf sıfatiar,
selbf sifatlm), yaklaşık 30 sayfada nübüvvet, 180 sayfada imamet, yaklaşık
30 sayfada mead (ahiret bilgileri) olarak açıklamıştır. Buna göre Erdebill'nin
Şia inançlarını tevhid, nübüvvet, imamet, mead olarak dört gurupta ele
43
aldığını görüyoruz.
Şia'nın kabul ettiği iman esaslarını en geniş ve tam bir şekilde Şeyh
Müfıd'den (413/1022) öğrenmekteyiz. Buna göre Şia'nın kabul ettiği inanç
esasları 1- tevhid, 2- adalet, 3- imamet, 4- nübüvvet ve 5- mead olmak üzere
44
beştir.
Şeyh Sadlık İbn Babeveyh el-Kumınl'nin (381/991), yukarıda zikrediJenl~rden biraz daha farklı bir şekilde anlattığı Şia akidesini şöyle özetleyebiliriz: Tevhid, nübüvvete/peygamberlere iman, meleklere iman, kİtapiara
iman, imamlara iman, ahirete iman. 45
Kanaatimizce, yaşadığı devir itibariyle zikrettiğimiz alimlerden önce
gelen Şeyh Sadlık'un akide ile ilgili söyledikleri, Erdebill ve Meclisi'ye
bakarak Kur'an'a daha yakındır. Meleklere ve kitaplara imanı özellikle
zikretmesi bunu açıkça göstennektedir.
Esasen, Şia'nın iman esaslarından gördüğü imamet, Kur'an'da doğrudan
iman etme kelimesine bağlanan bir akide konusu değildir. Nasslarda imameti
doğrudan ve açıkça gösteren hiçbir ifade yoktur. Delil getirilen nassların
hepsi, izah edilmek için hep başka destekiere muhtaçtır. Zira imametle hiç
ilgisi bulunmayan ayetler, ancak Şii kaynaklarda geçen birtakım sebeb-i
niizullerle özel manalara biiründürülmektedir.
Burada, Şia tarafından imamete işaret ettiği ısrarla vurgulanan bazı ayetleri zikretmemiz, ayetlerin imameti ne kadar gösterdiği hakkında bizi fikir
sahibi yapmaya yetecektir. Ayrıca daha aydınfatıcı olur düşüncesiyle, sadece
~ 3 Bk. Erdebill (993/1585), Molla Alıımid Mukaddes, Akaidii '1-lslam, Hazırlayan: Mirza Rasul
İsnıailzade, Hüda Neşriyyatı, Tahran, 1380. Müellifin akideyi anlatırken Allalı inancına 60,

peygamberlik inancına 30, ahiret inancına 30, inıaınet inancına 180 sayfa ayırması dikkat
çekicidir. Tüm inançlam ayrılan sayfa adedi toplansa bile, yine de imaıııet inancı kadar
anlatım yeri bulmamaktadır. Burada iki şeyi düşünmek mümkündür. Birincisi ya Kur'an,
sünnet ve akıl her taraftan imamete o kadar çok işaret ediyor ki müellif mecburen bunları
kitabına almak zorunda kaldığından çok yer işgal etmiş. İkincisi ise, imamet inancı hakkında o
kadar çok şüphe var ki bunun ispatlanması için çok konuşmak gerekmiştir.
44
Şeyh Mü !id, Muhammed b. Nu man (4 13/l 022), en-Niiketii '1-itikadivye, Kum, 14 13, s. 16-46.
45
Şeyh Sadlık (3 81/991 ), İbn Babeveylı el-Kumml, el-Email, İntişa~at-ı kitaphane-i İslamiyye.
İran, 1362, s. 639-640.

Kamil Güneş

140
Şia'nın

delil olarak gösterdiği kısımları değil, ayetin bütününü vermek
istedik. Altı çizili kısımlar Şia'nın konuyla ilgili vurguladığı yerlerdir:
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kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen; boğulmuş, vurulmuş, yukardan düşmüş, boynuz/anmış, canavar yırtmış olup da
canlı iken kesmedikleriniz; dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet (şans) aramanzz size haram kılındı. Bunların
hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün ktifirler, dininize karşı ümitsizfiğe
düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale
erdirdim. size nimetimi tamam/adım. Size din olarak İsidmı beğendim. Kim
açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda
kalırsa, ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet eden dir. " (ei6
Maide 513t
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"Leş,

Zahirinde imametle ilgili hiçbir açıklık olmamasına rağmen bu ayet, Şii
kaynaklarda Gadir Hum olayı ile atakalandırılır ve Şia'ya göre dinin kemale
ermesi, tamamlanması ancak Hz. Ali'nin imamlığa tayini ile sonuçlanır. Aksi
taktirde din noksan kalmış olur. 47
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top/ımı

Mil'nıin/ere karşı

yakında

getirecek ki (O) onları sever, onlar da O'nu sever/er.
alçakgönüllü, ktifiriere karşı onurlu ve şiddetlidirler. Alltih

Bk. Küleyni (329/941), Ebu Cafer Muhammed, el-Kafi, I-VIII, Daru'l-kütübi'I-İslamiyye,
Tahran, 1365, I, 199; Şeyh TCısi (460/1068), Ebu Cafer Muhammed b. Hasen, Telızibii'l
a/ıkiim, I-X, Daru'l-kütübi'l-islamiyye, Tahran, 1365, I, 145.
47
el-Ayiişi (320/932), Muhammed b. Mesud, Tefsiru 'l-AyiiŞi, I-II, Çaphane-i ilmiyye, Tahran,
1389, I, 292-293; Şeyh SadCık, el-Emali, İntişiiriit-ı kitaphane-i İsliimiyye, İran, 1362, s. 2,
191, 354; İmadüddin Taberi (553/1158), Beşiiraiii '!-Mustafa, Kitaphane-i Hayderiyye, Necef,
1383, s. 211-2 12; Seyyid Şeraftiddin Hüseyni Esteriibiidi (94011533), Te 'vi/ii '!-ayati 'z-ziilıira,
İntişiiriit-ı camia-i müderrisin, Kum, 1409, s. 151.
46
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yolunda cihad ederler, hiçbir kınayıemın kınamasından korkmazlar. Bu,
bir lutfudur, onu dilediğine verir. Allah'(ın lutfu) geniştir, (0),
bilendir. *Sizin dostunuz Allah, peygamberi, namaza devam eden ve Allah'ın
emirlerine boyun eğerek zekat veren mü'minlerdir. * Kim Allah'ı, O'nun
Rasitlünü ve milminleri dost edinirse, (iyi bilsin ki) Allah'ın taraftarları galip
geleceklerdir. "(el-Maide 3/54-56)
Şii kaynaklar, Hz. Ali'nin, rüku halinde iken zekat verdiği rivayetlerine
bakarak 55. ayetin onun hakkındaindiğini ve bu ayetin daha başka yollarla
da desteklenmesi suretiyle Hz. Ali'nin imamlığına delil olduğunu ileri sür-

Allah'ın

müşlerdir.48
Dolayısıyla Şia'nın bu ayete verdiği meal de farklılaşmaktadır. Mesela
'
Abdülbaki Gölpınarlı tercümesi şöyledir: "Sizin dostunuz, sahibiniz, ancak

Allah'tır ve Peygamberidir ve inanan/ar, namaz kılanlar ve rüku ederken

zekat verenlerdir. "49
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3- "Ev şan/ı Rasul! Rabbinden sana indirifeni tebliğ et! Eğer bunu
yapmazsan O'nun peygamberlik görevini vapmamzş olursun. Allah seni
insanlardan korur. Doğrusu Allah, kafirler toplumunu doğru yola i/etmez. "
(el-Maide 5/67)
Bu ayetinde Gadir Hum'da indiği ve Hz. Ali'nin imametine işaret ettiği
ileri sürülür. 50
Ayetlerin nerede ve ne zamana nazil oldukları konusuna girmeden belirtirsek, her şeyden önce imametin, Gadir Hum olayı ile ilgilendirilmesini ve
sebeb-i nüzulden hareketleMaide suresinin 3, 55 ve 67. ayetlerinin imamete
delil olarak ileri sürülmesini gerçekten uzak bir yorum olarak görüyoruz. Zira başka bir yere bakınaya gerek kalmayacak derecede açık olması gereken
iman esaslarını, kıyaslandığında hiçbir zaman Kur'an gibi kesinlik arz etmeyen, kimi zaman üzerinde mezhep mensupları dışında birliktelik bulunmayan, kimi zaman da farklı rivayet ve yorumlara açık olan tarihi olaylara
Küleynl, el-Kafi, I, 288, 289. Seyyid Şerafüddin, Te 'vi/ii '1-ayati'z-zalıira, s. I 56; Seyyid b.
Tavus (66411266), et-Talısilı, Müessese-i dari'l-kitab, Kum, 1413, s. 581-582.
49
Tabiitabiii de el-Mizan adlı tefsirinde aynı anlamı vermiştir. Tabiitabiil, el-Mizanfi tefsiri'lKur'an, I-XX, Daru'l-kütübi'I-İslamiyye, Tahran, 1397, VI, 12.
5
Küleyn1, el-Kafi, I, 289; Seyyid b. Tavus, et-Talısilı, s. 580
48
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teslim etmek son derece yanlıştır. 51 Sebeb-i nüzul, Kur'an'ın anlaşılınasına
katkı sağlar, ama manayı oraya hapsetmez. Eğer bir iman esasını sebeb-i
nüzule bağlarsak bu, Kur'an'ın, kendi lafzınln iman esaslarını açıkça
aniatmada yeterli olmadığı gibi bir manaya çıkar gelir. Arneli konuların
detaylarında mutlaka sünnete bakmak gerekse de iman esaslarında Kur'an
lafzı son derece açıktır.
Nitekim Kur'an'da Allah inancı, peygamberlik inancı, ahiret inancı
anlatılırken, ilgili ayetlerden doğrudan doğruya bu inançları anlar ve görürüz.
Mesela Allah inancımn, peygamberlik inanemın ve ahiret inancının anlatıldı
ğı ayetlere baktığımızda hiçbir zaman sebeb-i nüzule veya başka deliliere ihtiyaç hissetmeden hemen orada iman edeceğimiz gerçeği anlarız ve biliriz.
Bu konularda ilgili ayetleri, çalışmamızm son ana başlığı altında zikrettiğimizde iman esaslarının ne kadar da açık bir şekilde beyan huyurulduğu
hemen görülecektir. Ama İmamete işaret ettiği söylenen ayetlerin hepsinde,
imamete delil olduğunun ispatlanması için hep başka yerlere gitmek
gerekmektedir. Bu da en baştan akidenin açık seçik Kur'an'dan anlaşılır
olması ilkesine ters düşmektedir. Dolayısıyla imametin, dinin değil, en fazla
mezhebin bir esası olması daha uygun düşmektedir. Zira imanın ne olduğunu
bildirme Allah'a, yorum ve anlama bize aittir. Din Allah'a, mezhep bize aittir.
Anlama ve mezhep, din ve iman esasları üzerinde yürüse de, sonuçları bize
aittir, biz ise görüşümüzü ve anladığımızı din gibi sunma hakkına sahip
değiliz. Sadece "doğru bildiğimiz budur" diyebiliriz; "bunun dışmdaki
kabuller küftirdür" diyemeyiz.
Vazgeçilmez bir kesinlik bildirmemesinden olsa gerek, imamet inancının, Şia'nın en bariz ayıncı vasfı olmakla birlikte mezhep içerisinde, dinin
mi, yoksa mezhebin mi esası olduğuna dair farklı görüşler vardır.
Allah inancı gibi, peygamberlik inancı gibi, ahiret inancı gibi asla
kesinlik bildirmeyen imametin bu karah.1:erinden dolayı olsa gerektir ki,
Ayetullah el-uzma Seyyid Hüseyin Fadlallah, diğer Şii iilimlerden farklı
olarak imameti, dinin değil mezhebin esası olarak kabul ettiğini beliıtınek
tedir. Ona göre eğer imaınet dinin esası olarak kabul edilirse, imametin iman

51

Yusuf Şevki Yavuz, "İmamiyye'nin Usülü'd-din'e İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi",

Tarihte ve Güniimüzde Şiflik Sempozyımıu içinde, İlmi Neşriyat, İstanbul, 1993, s. 684.
Değerlendirmenin tamamı

için bk. s. 667-689.
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esası olduğunu

kabul etmeyen birisi dinin dışında/katir kabul edilmiş
olacaktır. Eğer imarnet mezhebin esası olarak kabul edilirse, imameti kabul
etmeyen başka birisini Müslüman olarak görmek gerekecektir. Demek ki,
günümüz Şii alimlerinden Fadlallah, imametin dinin bir esası değil, mezhebin esası olduğu görüşünü kabul etmekte, dolayısıyla imameti kabul etmeyenlerin, dinin değil mezhebin dışında olduklarını belirtmektedir. Buna göre
imameti kabul etmeyen kimse Şii değildir, ancak o kişinin Müslüman olmadığını söylemek mümkün değildir. Mezhebin esaslarından birine inanmasa
da bir kişi müslümandır, ona kafir denilmesi kesinlikle yanlıştır. İmameti
kabul etmeyen bir müslüman hakkında Şia tarafından en fazla söylenebilecek ·
şey 1 onun yanlış yolda ve bidat üzerinde olduğudur. Bu konuda Ayetllllah
52
Mekarim Şirazl'nin de Fadlallah gibi düşündüğünü görüyoruz.
Fadlallah ve Mekarim Şirazi'nin görüşünün, hem imametin gerçekliği
açısından, hem de dünya müslümanlarının sosyal ve siyasal gerçekliği açısın
dan daha uygun olduğu açıh.'tır.
Bununla birlikte Şia'nın genelinin imamete, mezhebin değil, dinin esası
gözüyle baktıklarını söylemek gerekir. Küleynl (329/94 1), İmam Cafer' in
(148/765), Hz. Ali'nin (40/661) ve vasilerin imamlığına iman etmeyenlerin
ebedi cehennemde olacaklarını söylediğini zikretınekte ve bu konuda pek
çok ayetle delil getirmeye çalışmaktadır. Ayetlerden bazısının meali şöyledir:
"Hayır! Kim bir kötülük eder de kötülüğü kendisini çepeçevre kuşalırsa işte
o kimseler cehennenıliktirler. Onlar orada devamlı kalırlar." (el-Bakaı·a
2/81); "Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi yoksa Rabbinin gelmesini
mi, yoksa Rabbinin bazı mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin
bazı mucizeleri geldiği gün, daha önce iman etmemiş ya da imanı doğrultu
sunda bir hayır kazanamamzş olan kimseye o günkü imam bir fayda sağlamaz. Onlara de ki; Bekleyin bakalım, biz de bekliyoruz. " (el-En'am
53
6/158). Şeyh Müfid olarak meşhur Muhammed b. Nunmn (413/1022) da,
Küleyni ile paralel. tarzda, imamlardan birinin imamlığmı reddeden kişinin
52

Fadlallah'ın bu görüşünü kendisinin resmi internet sitesinde verdiği bilgilerden anlıyoruz:

http://www.bayynat.orır/www/arabic/agaed/imaına.htın.

Prof. Dr. Ali Özek, Ayetullalı
Mekiirim Şiriizi'nin 1991 'de Kum'daki görüşmeleri esnasında kendilerine, imarnet inancının
müslüman olmanın değil, Şii olmanın şartı olduğunu söylediğini aktarmaktadır. Bk. Ali Özek,
"İmamiyye-İsnaaşeriyye Şiası ve Tefsir Anlayışı··, Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu,
İlmi Neşriyat, İstanbul, 1993, s. 216.
53
Bk. Küleyni, el-Kafi, I, 428-429.
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kafır olduğunda ve ebedi cehennemİ hak ettiğinde İmamiyye'nin ittifak
ettiğini

söylerken imameti inkarı, Allah'ın vacip kıldığı farzlarından birini
inkarla eş tutarak zikretmektedir. 54 İşin doğrusu, ayetlerin Hz. Peygamber
döneminde Küleynl'nin anlattığı şekilde anlaşılınadığı kesindir. Çünkü ne Hz
Peygamber'in bu manada bir söz söylediği rivayeti vardır, ne de herhangi bir
sahabenin bu konuda bir görüşü vardır. Ayrıca ayetlerde bu iddiayı destekleyecek bir açıklık da yoktur. Tamamen zihinde kabul edilen bir meselenin,
umumi ifade niteliği taşıyan ayetlerin içine doldurulduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla bu yorumların İmam Cafer' e ait olmaması pek muhtemeldir.
Şii alimierin dedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde Ehl-i Sünnet
ve Şia, imarnet dışındaki ana iman esaslarında birleşmektedirler. Kelami ve
yorumsal farklılıklar, mürninleri bölücü ve ayıncı karakterde olmamalıdır.
Şerafeddin Gölcük'ün deyimiyle imarnet meselesi ve ona bağlı konular bir
tarafa bırakılırsa Şia'nın usulüddin'inin Kur'an-ı Kerim'e dayandığını söylemek mümkündür. 55 Ehl-i Sünnet gözüyle bakıldığında -bidat ve yanlış yola
girme olarak niteleuse de- imameti iman esası haline getirme küfür olarak
nitelenmez. Zira iman esası ile mezhep esası birbirinden ayrı değerlendirilir
ve imamet, Şia'nın dinin esası olarak görmesine rağmen, mezhebi bir kabul
olarak ele alınır. İmametin dinin değil, mezhebin esası olduğu konusunda
Fadlallah ve Ehl-i Sünnet'in birleştiklerini görüyoruz. Ancak, bir taraf
imameti kabul edenlerin bidate düştüğünü söylerken, diğer taraf imameti
reddedenin bidate düştüğünü ileri sürerek birbirinden ayrılmaktadır. Fakat bu
ayrılık dinden ayrı kalmayı gerek.1:iren türden değildir. Görüyoruz ki, aynı
dinin içinde kalan müslümanların dine ait olanla mezhebe ait olan birbirine
karıştırmamaları çok isabetli olmuştur. Bu konuda biraz daha detaylı bilgili
ilerleyen bölümlerde vermeye çalışacağız.
İman esası ile mezhep esasının mahiyetini bilmek, olması gerekenle
olması muhtemel olanı, imanla düşünceyi birbirinden ayırt edebilme imkanı
verecektir. Bununla birlikte Ehl-i Sünnet, Mutezile ve Şia'nın, inanç esası ya
da inancın bir parçası olarak ileri sürdükleri hususların gerçekte iman esası
mı, mezhebin esası mı olduğunu ele almak uygun olacaktır.

Şeyh Müfid, Eviii/ii '1-makii/iit, Kum, 1413, s. 44.
Şerafeddin Gölcük, "Avni İlhan'ın Şia'da Usulüddin Konulu Tebliğine Müzakere", Tarihte
ve Giiniimiizde Şiilik Sempozyumu içinde, İl mi Neşriyat, İstanbul, 1993, s. 444.
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3. İman Başkadır, Telakki Başkadır
Lafzının Allah'a ait olmasında ihtilaf olunmayan Kur'an, ayetlerinin ınana
ya delaleti bakımından iki kısımda ele alınabilir. Birincisi, manaya delaleti kesin ve kat'i olan ayetler. İhlas suresi ayetlerini buna misal verebiliriz: "l-De ki;
O Allah tektir. 2-Allah eksiksiz, s ameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat
O, hiç bir şeye muhtaç değildir. 3-Doğurmadı ve doğurulmadı. 4-0 'na bir
denk de olmadı" (112/1-4). İkincisi manaya delaleti açık olmayan ayetler.
''Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir." (el-Feth 4811 O) mealindeki ayeti
buna misal verebiliriz. Birinci guruba giren ayetlerin içeriği hakkında hiç ihtilaf vaki değildir. Ancak ikinci guruptaki ayetlerin tevil edilip edilmemesinde,
yan\ mananın herhangi beşeri bir keyfıyete benzetmeksizin olduğu gibi
bırakılması ile Allah'ın zatına uygun bir biçimde tevil edilmesi arasında ihtilaf
edilmiştir. Selefi alimler, bu ayetlerin tevil edilmesine kesinlikle karşı çıkarken
ve bunların beşeri manalarda olduğu zannedilmeksizin olduğu gibi kabul
edilmesi gerektiğini düşünürken 56 , Mutezile ile sonraki dönem Eş'ari ve
Matüridl alimleri bu tür ayetleri tevil etmekte bir sakınca görmemişlerdir.
Gazzall (50511 I ı ı), tevili kabul eden alimlerdendir.57
Birinci gurup ayetleri iman, ikinci gurup ayetleri telakki/di.işünce ve
tefekkür ile kabul edilen diye iki kısımda ele alabiliriz. Her iki durumda da
ayetlerin Allah'tan geldiğine kesin iman gereklidir. Bu yön, peygamberin
Allah'tan getirdiği şeylere/kitaplara imanla ilgili yöndür. Ancak kitabın
içinde zikredilenlere iman yönüne gelince; bazı ayetler, olduğu şekilde bıra
kılabileceği gibi, tevil edilmesi gerekli diye de düşünülebilir. Bazı alimlerce
tevil edilmesi gerekli görülen ayetterin müevvel (tevil edilmiş) manasma
iman, İhlas suresinde beyan huyurulan İlahi vasıflara imanla aynı değerde
değildir. Zira tevil etme durumunda, tevil edenin telakkisi işin içine girmektedir. Tevilin doğru yapılıp yapılmaması bir yana, tevilin yapılmasına karşı
olan selefi alimiere göre yapılan tevil, sonuçta tevil yapanın telakkisidir,
ayetin zahirine teşbihsiz iman gerekirken, onu mecrasından çıkarmasıdır.
Bununla birlikte her iman, aynı zamanda bir telakkidir. Biz, elbette
aklımız ve anlayışımız olmadan robot gibi ayetleri kabul ve onlara iman

56

İbn Teymiyye (728/1 328), Ahmed b. Abdülhalim, ei-Akidetii '1-vdsitiyye, er-Riilsetü' 1-ilmıne

li

idilrfıti'l-bühfıs

57

ve'l-iftil, Riyad, ı4ı2, s. ı9-29.
Bk. Gaz:zfıli, Kaviiidii '1-akaid, s. ı 65- ı 68; a. mıf., Faysa!ii 't-Teji-ika, s. 127-129.
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edemeyiz. Nass ile aramıza, imanımızile aramıza akıl mutlaka girmektedir.
Burada akıl derken, Allah'ın gönderdiği Iafız ile, lafzın işaret ettiği mana
arasında zorunlu olarak bağ kuran anlama, derk eyleme gücünü kastediyoruz.
Fakat, nasslardan yorum yapan, manayı zahirin dışında anlamaya sevk eden,
muhakeme ve kıyas yapan, yoruma giden ve hüküm veren anlamındaki aklı
ise telakki eden akıl olarak ifade etmek istiyoruz. Buradan hareketle imanın
akıl aracılığı ile gerçekleşmesine, bir çeşit algılama gücü/telakki ile mevcut
olmasına rağmen, her telakklyi yani anlamada ortaya çıkan yorumları ve ictihadları iman esası olarak görmemek gerektiğini belirtmek istiyoruz. N asslar
üzerinde, akil yorum ve ilk görünen mananın dışında başka bir manayı delille
kabul etme devreye girdiğinde, cehd ve ictihad sonucu burhan ebiinin yaptığı
bu işe, iman etmenin .vacip olduğunu söyleyemeyiz. Eğer tevil edilmiş
hakikatiere iman vaciptir dersek, selefilerin imanı tam değildir, ya da yoktur
gibi bir manaçıkar ki, yanlışlığı ortadadır.
Neyin iman, neyin telakkİ olduğunun nasıl belirlenınesine gelince,
a) Kur'an'da açıkça "iman edin" denilen yerlerle, "kim bunları inkar
ederse" şeklinde gelen ayetler açıkça imanı istenen esasları bildirmektedir.
b) Tevile gerek kalmadan tüm müslümanların ınanasında ittifak ettiği
nassların içeriği iman esası olarak alınmalıdır. Ama tevile veya başka anlamalara kapı açan nassların içeriği, yorum devreye gireceğinden, iman esası
gibi değil, imanı kabul edişle alakah görülmelidir. Böyle düşünülmelidir ki,
başka türlü telakki eden birisini imanm dışında görmeyelim. Bu esaslarla
ilgili de olsa suali biz sorup biz cevap ak.1:arıyorsak işte o zaman ortaya çıkan
sonuç telakkidir. Biz telakkinin olmamasını değil, telakki/yorum ile sonuçlanan bir hususun dönüşü olmayan iman esası gibi takdim edilmemesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz.
Her ne olursa olsun felsefe yaparak akide oluşturmak doğru değildir. Ama
akidenin felsefesini yapmak doğrudur. Akıl bunun hikmetlerini, akil düzeyde
nasıl ifade edileceğini bir bilgi felsefesi içerisinde araştırabilir. Şu durumda
akide-kelam alakasında iki durumla karşı karşıya bulunınaktayız: Birincisi,
Kur'an'da doğrudan akideye konu olan bir hususun kelam ilmi çerçevesinde
felsefi izah ve yoruınlarınm yapılması. İkincisi, Esasen Kur'an'da akide konusu
olarak zikredilmeyen ve akidenin değil, beşeri yorumun sonucu olan ve kelam
ilmiyle alakası olması gereken konularm akide konusu haline getirilmesi. ilke
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düzeyince vermeye çalıştığımız bu bilgileri
daha iyi aniaşılmasına yardımcı olacaktır.

bazı

örneklerle

açmamız,

konunun

4. İman Esası mı? Mezhep Esası mı ?
Mezheplerin öne si.irdi.ikleri esasların, gerçekte ınezhebin mi, yoksa
dinin mi esasları/usulü olduğunu bilmek son derece önemlidir. Zira mezhep
usulü olarak iman telakkisi/esası diye kabul edilen bir hususu, başka
düşüncedeki bir gurup ya da kişi kabul etmezse mezhebin dışına çıkmış olur,
ama imanın dışına çıkmış olmaz. Ama dinin usulünün kabul edilmemesi
karşı tarafı dinin dışında görmeye sevk eder. Bazı hususlar var ki, bunların
im~na konu olduğu Kur'an'da doğrudan zikredilmektedir. Allah, melek,
kitap, peygamber, ahiret inancı gibi. Bu konuda İslam içindeki mezheplerin
ihtilafı yoktur.
a. imarnet
Gerçekte, "imamete inanın" gibi Kur'an'da herhangi bir akide konusu
yoktur, buna rağmen mezhebin telakkilerine göre akide konusu haline
getirilmiş bir imamet vardır. Kur'an'da, "Kur'an malıluk ımı değil mi" diye
bir akide konusu da yoktur, ama ınezheplerce kabul ya da reddedenin,
mi.imin ya da kafır olarak görüldüğü akideleştirilmiş bir halku'I-Kur'an
konusu vardır.
Mutezile'nin, Kur'an'ın malıluk olduğu iddiasını akide konusu haline
getirmesiyle, Şia'nın imameti akide konusu haline getirmesi birbirine çok
benzemektedir. Her iki durumda da açıkça Kur'an 'da zileredilmeyen kelaml
bir konu, hatta imaınet gibi sonuçta insanların dünya işlerinin idaresiyle ilgili
siyasi karakterli bir konu akidenin içine girdirilmiş, bunlara inanmayanların
küfrü üzerinde durulmuştur. Her iki taraf da, açıkça Kur'an'da zikredilmeyen
bu iddialarını yine Kur'an'dan getirmeye çalıştıkları delillerle ispatlamaya
çalışmışlardır. Mukayese yapmak gerekirse Mutezile'nin tevhid ile alakah
Kur'an'ın malıluk olduğuna dair iddiası, Şia'nın ni.ibi.ivvetle alakah inıamet
iddiasına göre daha teolojiktir, siyasetten daha uzaktır. İmamet, Şii iddialara
bakıldığında tamamen nass kaynaklı ve teolojik bir karakterle birlikte sunulsa da, sonuçta imametin mahiyeti tamamen siyasidir. Yani Kur'an'ın malıluk
olması, tesir alanı itibariyle tamamen enfi.isi bir durumken, imamet inancı
sonuçları itibariyle doğrudan topluma yönelik tesirleri olan bir inançtır.
Dikkat edilmelidir ki, bir iddianın bir takım siyasi amaçlarla kullanılması
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veya kullanılmış olması ayrı, iddianın bizzat kendisinin doğrudan siyasi
mahiyet arz etmesi ayrıdır.
Zira Kur'an'ın malıluk olduğu iddiasıyla tarihte meşhur olmuş Mutezile
mezhebi, neredeyse tamamen zihinsel ve kalbi nitelik taşıyan bu inancını
siyasi bir arenaya taşıyarak, konuyu siyasallaştırmıştır. Ama bu, halku'lKur'an konusunun mahiyet itibariyle siyasi olduğunu göstermez. İmametle
ise siyasal karakterli bir konu, akideleştirilmiştir. Zira, imarnet konusu,
Kur'an'da doğrudan imanı emredilen bir mesele değildir. Biz, bu konunun,
felsefesi yapıldıktan, yorucu izahlar getirildİkten sonra akideleştirilen bir
konu olduğunu düşünüyoruz. En başta gelen delilimiz şudur: Kur'an-ı
Kerim'de iman kelimesi ile imarnet kelimesinin yan yana kullanıldığına
rastlamak mümkün değildir.
b. Sıfatlar ve halku'l-Kur'an
Kelami ve felsefi konuların akideleştirilmesine misal verilebilecek diğer
iki meşhur konu, Allah'ın sıfatlarının zatının aynı mı gayri mi olduğu
meselesi ile Kur'an'ın malıluk olup olmadığı meselesidir. Kur'an'da Allah
Teala'nın alim, hakim, semi', basir, kadir, mürid ve diğer sıfatlarından çokç.a
söz edilir. Ancak hiçbir yerinde Allah'ın zati sıfatlarının, subüti sıfatlarının
olduğundan söz edilmediği gibi, sıfatlarının, O'nun zatının aynı mı gayri mi
olduğundan da söz edilmemektedir. Allah ve peygamberi tarafından bildirilmeyen bir husus sonradan, siyasi, kültürel, yabancı düşünce tesiri, serbest
düşünce gibi sebeplerle bir problem olarak gündeme getirilmiş, herkesin ya
da mezhebin kendi anlayışına göre verdiği cevaplar, diğer insanlar tarafından
da iman edilmesi gerekli hususlarmış gibi dayatılmıştır.
Benzer örnek Kur'an'ın mahluk olup olmaması meselesidir. Kur'an'ın
Allah kelamı olduğunda hiçbir İslam mezhebinin ihtilafı yoktur. Ancak
Kur'an'ın mahluk olup olmaması mevzusunda o kadar derin bir ihtilaf vardır
ki, taraflar birbirlerini zaman zaman tekfır bile etmişlerdir. Kelamullahın
malıluk olup olmadığı konusu sanki bir iman-akide konusu olmuştur.
Halbuki Kur'an'da, kelamullahın mahiyetine dair hiçbir açıklık yoktur. Bu
konu hakkında yapılan tüm izahlar, öncelikle aklidir. Bununla birlikte
mezhepler, akli izahlarını nasslarla desteklemeye çalışmışlardır. Fakat ne
olursa olsun, Kur'an'da açıkça iman edilmesi istenmeyen ve akideye konu
kılınınayan bir hususu, tarihi şartlar içerisindeki tartışmalardan sonra ortaya
çıkmış neticeyi ve varılan kişisel değerlendirmeleri diğer insanların da kabul
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etmeleri gerekli bir akideymiş/iman esasıymış gibi sunmak kesinlikle doğru
Kelami konular, mevzu itibariyle iman konuları üzerinde tartışılsa
bile -zira bunlar amell ve ahlaki konular değildir- bunları iman edilmesi
gerekli esaslar gibi sunmak uygun değildir. Bunlar iman farklılığı değil, olsa
olsa Müslümanların iman esaslarını akli düzeyde izah ederlerken yaptıkları
çaba ve vardıkları düşünce farklılıklarıdır. 58
Kur'an'ın Allah kelamı olduğunda müslümanlar arasında bir ihtilaf yok
iken, onun malıluk olup olmadığında ihtilaf edilmiştir. Kur'an'da Allah'ın
sıfatlarından söz edildiğinden ve Allah için sıfatiarın varlığından şüphe
yoktur, ama bunların Allah'ın zatı ile alakasının nasıl kurulacağı_ noktasında
derin ihtilaflar vardır. Kur'an'ın, Allah ketarnı olması akide konusu iken ve
'
buna iman istenirken, Kur'an'ın malıluk olup olmadığı akide konusu değildir
ve Kur'an'a imana davet edilen bir insana, aynı zamanda onun malıluk
olmadığına (Ehl-i Sünnet görüşü) ya da malıluk olduğuna (Mutezile görüşü)
iman etmesini isternek din değildir, dinin istediği bir şey de değildir. Hz.
Peygamber de, Kur'an'a imana davet ederken onun malıluk olup-olmadığına
ilişkin bir davetre kesinlikle bulunmamıştır. Dahili ve harici bazı sebeplerle
müslümanların gündemine gelen kelamullahın malıluk olup olmadığı konusu
doğrudan akideye mevzu olan bir husus değil, ancak entelektüel bir olgudur.
Bu, farklı düşünenierin imanın dışında tutulmadığı, sadece doğru ya da yanlış
düşünenierin bulunduğu anlamına gelir. Zira hiç kimse Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar etmemektedir. Kur'an'ın Allah'tan gelen bir vahiy olduğu
hususunda bütün müslümanlar aynı şeyi düşüneeye sahiptirler. Kelamın
mahiyetinin ne olduğu gibi felsefi-akli bir konu, akide mevzusu değil, bir
akide konusu üzerinde yürütülen akli yorum ve beşeri çıkarımlardır. Böyle
bakıldığında farklı düşünceleri, İslam kültür tarihinde ortaya çıkan düşünce
zenginliği olarak görmek mümkün olacaktır. Ancak tarihi seyre baktığımızda
mezhepler arasındaki çatışmaların bizim bu tezimizi pratikte pek doğrulama
59
dığı görülmektedir. Yine de biz, mevcut ve birbirini dinden dışlayıcı ihtilafdeğildir.

58

Halku'l-Kur'an etrafındaki tartışmaların geniş bir biçimde değerlendirilmesi için bk. Kamil

Güneş, Akıl ve N ass, İnsan yayınları, İstanbul, 2003.
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Gerek Mutezile'den Ehli Sünnet'e, gerek Ehli Sünnet'ten Mutezile'ye halku'I-Kur'an
konusundaki görüşlerinden dolayı karşılıklı tek.fır suçlamaları bunu göstermektedir. Kiidi
Abdülcebbiir, ileri giderek Allah'ın kadim sıfatiarını ve bu arada keliimını kabul eden
Sünnileri Hıristiyanlara benzetmiş, onları İcınildan ve dinden çıkınakla nitelemiştir. (bk. Kiidi
Abdülcebbiir, el-Muğnfji ebwibi't-tevhfd ve'l-adl: Halku'l-Kur'fın, c. 7, tahkik: İbrahim el-
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lı durumun varlığına rağmen, olması gereken açısından baktığımızda, bunun
dinden dışla(n)mayı gerektirmediğini düşünüyoruz. Öncekilerin şiddetli
düzeyde ve doğrudan Kur'an'ın talep etmediği tartışmalarının, bizzat imanın
ve akidenin kendisiymiş gibi yeniden takdim edilmesini doğru bulınuyoruz.
Ama sadece bir tefekkür ve akil anlama çabası olarak ilmi gayretierin
devamının da gerekli olduğunu düşünüyoruz.
c. Muhtelif kelami mevzular
Kur'an'ın içerdiği inanç sistemini savunmak ve akli düzeyde ifade etmek amacıyla yukarıdaki konulara ilaveten kader, ru'yetullah, mürtekib-i keblrenin (büyük günah işleyen) hükmü, hüsün-kubuh, kıyamet alametleri ve
ahiret hayatının (kabir azabı, hesap, kitap, mizan, cennet ve cehennemin) mahiyeti, şefaat, keramet, fetret ebiinin durumu, imanda aıtma-eksilme ve istisnanın olup olamayacağı, aslah olanı yaratmanın ve itaatkarı ödüllendirmenin
Allah'a vacip olup olmadığı gibi meseleler üzerinde yapılan değerlendirme
ler ve ileri sürülen görüşler başlangıçta birer içtihat olarak mütalaa edilirken
zaman içinde aklde gibi algılanmaya başlanmıştır. Her mezhep kendi
imamının içtihatlarını, kabulü zorunlu bir inanç gibi görmeye başlamıştır. 60
Akaid konusunda mezheplerin, Kur'an ve Sünnetten anladıkları esasları
formüle ettikleri başlıklar, esasen inanç esasları demek değildir. Mesela
Mutezile ve Şia'nın iman esasları diye sundukları başlıklar, iman esaslarını
kendilerine göre sınıflandırmaları şeklinde anlaşılmalıdır. Değilse onların
formüle ettikleri beşli veya daha başka tasnifle iman esası olarak sundukları
şeyler, bizzat Kur'an ve Sünnet tarafından bize bildirilmiş akide konuları
değildir. Kur'an ve Sünnet'te iman edilecek konuların listesi verilip de
bunların tevhid, adalet, nübüvvet, imamet, mead, el-menzile beyne'lmenzileteyn, va'd-vaid, emr-i bi'l-maruf nehy-i ani'l-münker olduğuna dair

Ebyari, eclisyon Talıa Hüseyin, Matbaatü dari'l-kütüb, Mısır, 1961, VII, 116. Ancak tektir
anlayışı tek taraflı değildir. Eş'ari de Kur'an'ın yaratılmış olduğunu söyleyen Mutezile'yi
tektir etmiştir. (bk. Eş'ari, Ebü'l-Hasen Ali b. İsmail (324/936), el-İbiine fi usıili'd-diyiine,
Diiru'l-kitabi'I-Arabi, Beyrut, 1990, s. 60). Burada her iki tarafın da aşırı gittiği ve doğrudan
bir nassın inkarından öte, taratların ortak kabul ettikleri bir şey üzerinde yorum farklılığının
bulunduğu açıktır. Zira hem Elıl-i Sünnet hem de Mutezile Kur'an'ın Allalı'ın kelamı
olduğunda müttefıktirler. Esasen, akide konusu olup iman ~dilmesi gereken husus da zaten
budur.
60
İlyas Çelebi, "Akidenin Kelamlaşması ve Ketamın Akideleşmesi Süreci Üzerine", Ketanı
Araştırmaları Dergisi, 2:1, 2004, s. 25; Etlıem Ruhi Fığlalı, Çağınıızda İtikadi İslam
ı\Iezlıepleri, Şa-to yayınları, İstanbul, 1999, s. 13.
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hiç bir nass yoktur. Bunlar mezheplerin iman esaslarının anlaşılmasında
vazgeçilmez diye düşündükleri hususları sistemleştirmesi ve formüle etmesinden ibarettirler. Bununla birlikte mezheplerin zikrettikleri bu konuların
hepsinin içeriğinin Kur'an ve Sünnetle olmadığını da söyleyemeyiz. İçerik
olarak bu konulardan bazısı doğrudan Kur'an'da zikredilmektedir, bazısı da
mezhebin kendi özel tercihi ile özel bir mana ifade etmektedir. Mesela
Allah'ın tevhidi (birlenmesi) ve adalet sahibi olduğu Kur'an'da defalarca
zikredilmekle beraber, bunların kelaml bir içerikle Mutezile ve Şia'nın
anladığı manada ve bağlamda zikredildiğine rastlamıyoruz. Tarihsel şartlar
içerisinde yeni manalar kazanan tevhid ve adalet kelimeleri, yeni izahlarıyla
birlikte farklı içerikli akide konusu haline getirilmişlerdir. Esasen tevhid ve
ada'let konuları, hem bu iki mezhepte, hem de Ehli Sünnet'te sıfatlar ve kazakader bağlamında içeriği yeniden şekillendirilerek, tarih içerisinde imana
dahil edilmişlerdir. Böylece hem iman esaslannın kelamlaşmasını, hem de
kelamın akideleşmesini bir arada görmüş olmaktayız.
Akideyle doğrudan ilgili olduğu düşünülen birtakım konular, gerçekten
de özü itibariyle Kur'an'da yer almaktadır. Peki bu kadar farklılık ve ihtilaf
nereden ve nasıl çıkmaktadır? Şüphesiz ki, iman esaslarına veya değişik
konulardaki ayetlere Kur'an'da izahı·açıkça yer almayan bazı sorular sorulduğunda ister istemez felsefi-akll izahlar devreye girmekte ve verilen
cevaplar da farklılaşınaktadır. Hz. Peygamber' in vefatıyla birlikte vahyin
kesilmesi ve ilahi kader, nassların kendinden kaynaklanan sebepler, siyasi
etkenler, başka din ve kültürlerin tesiri, cehalet, arapçayı iyi bilmeınek,
şeriatın maksatlarını iyi bilmemek, dini konulara aklı hakim kılmak, dini
mevzularda kendi görüş ve arzularına uymak, taklit ve diğer mezhebe tepki
gibi sebepler kelamı ve mezhepleri oluşturan ve geliştiren sebepler olarak
61
karşımıza çıkmaktadır.

61

Gazzall, İ/camii '1-awimm an ilnıi'l-kelam (Mecmfıatü'r-resaili'l-İmam el-Gazzali, IV
içinde), Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1986, s. 97; Subhl, Ahmed Mahmud, Fi İlmi'l
kelanı, I-II, Daru'n-nahdati'l-Arabiyye, Beyrut, 1985, I, 15, 21-24; M. Fuad Köprülü, "İzah ve
Düzeltmeler", Barthald, İslam Medeniyeti Tarihi adlı esere yaptığı tercümede, DİBY, Ankara,
1963, s. 149; Bekir Topaloğlu, Ketarn ilmi -Giriş-, Damla Yayınevi, İstanbul, 1996, s. 160163.
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5. İman Konularında Yorumların Ekolleşmesi ve
Aşırı Yorumun Sonucu: Teldir
Şimdiye

kadar iman esaslarının, mezhep esaslarıyla karıştınlmaması
anlatmaya çalışmıştık Bu aşamada, iman esaslarını kendi yorumlarıyla sistemli bir şekilde izah eden mezheplerin hangi durumda olduklarının
tasvir edilmesi ve bunun değerlendirilmesi uygun olacaktır. İşin doğrusu
iman esasları üzerinde akıl yürütmek ve bunların sistemli felsefesini yapmak
nom1aldir. Belli bir görüş etrafında bir takım insanların toplanması da gayet
tabiidir. Ama içine girilen bu dairenin, olabilecek tek dini sınır olduğunu
iddia etmek ve aşırı yorumda bulunularak bu daire dışında kalanların kafır
olduğunu söylemeye kadar varmak kabul edilebilir gibi değildir. Şu halde
mezhepçilik ve bunun sonucu olarak görebileceğimiz tektir mantığıyla ilgili
açıklamalarda bulunmaya çalışmak konumuzun bütünlüğü açısından önem
arz etmektedir.
gerektiğini

a. Mezhep ve mezhepçilik
Mezheb, sözlük anlamıyla gidilen yol, tarz, tutum, yorum, tavır manalarma gelir. İslam Mezhepleri denildiğinde; İslam'dan hareket ederek din
konusunda sistemli, bütüncül yoruma ulaşmış eka! kastedilir. Mezhep müçtehidi, dinin ana kaynaklarından -ki Kur'an ve sünnettir- hüküm çıkarabilen,
yorum yapabilen, deliller üzerinde ak11 gücüyle çaba sarf edebilen, ilmi gücü
olan kişidir.
Mezhep, dinin dışında görülmesi gereken bir vakıa olmadığı gibi, bizzat
dinin kendisi de değildir. Dolayısıyla mezhebi, kutsallık havası içerisinde
dokunulmazlık zırhına büründürmemek gerekir. Mezhep, yorum gücüne
sahip ilim adamlarının anlama tercihleri olduğuna göre, bir toplumda ne
kadar farklı görüş varsa, düşünce de o kadar canlı ve güçlü olur. Bu durumda
düşünce, kendisini daha güçlü kılmanın yollarına bakacaktır. Zira fıkirlerin
bir araya gelip karşılaşmasından hakikat ortaya çıkar. Ama düşünceyi din
haline getirmek, onu dondurmak ve belli kişilerin kutsallık alanlarına terk
etmek, Tanrı adına konuştuğu ileri sürülen birtakım insanların hegemonya
alanına davetiye çıkam1ak demektir. Elbette bu menfı durumdan istifade
edenler, özgürce dini anlama ve farklılaşma yerine, farklılaşmasının dini
parçaladığı iddialarıyla din adına, kendi akideleştirdikleri esaslara dogmatik
bir şekilde davete devam edeceklerdir. Fakat, insanın kendi düşünsel
zindanından kurtulması, yine aklın ve ilmin özgürlüğü ile mümkündür. Bu
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durumda özgür düşünen beyinlerin, istediği mezhebi seçmesi, tefekkür ve
ilimle vardığı istediği düşüneeye sahip olması normal hale gelecektir.
Herhangi bir müslüman şahıs, kendi vardığı görüşün iman esası değil, sadece
bir telakkİ olduğunu kabul ettiği zaman, epistemik cemaat denilen bilgili ve
bilinçli toplumun önü açılmış olacaktır. Zira düşüncenin önündeki bağnazlık
engelleri ortadan kalkmış olacaktır.
Buradan anlaşılmış olmaktadır ki, ilim ve düşünce özgürlüğüne karşı
mezhep sayısının tek olması da, dört olarak dondurulması da yanlıştır. Zira
bu, büyük bir ilmi mirasın yok sayılma tehlikesini beraberinde getirir. Ancak
tek bir fırkanın hidayet üzere olacağı ve sadece onun kurtulup cennete
gideceğini ifade eden hadislere62 dair düşünceyi gözden geçirmek ve bu tür
riv~yetleri Kur'an bütünlüğü içerisinde değerlendirmek ufuk açıcı olacaktır.
Mesela Kur'an'da hidayete veya sapıklığa düşenler anlatılıyorsa, o zaman,
yorumu sağa sola çekmeden, mezhebi ilkeler ve amaçlarla tahrif etmeden
doğrudan Kur'an'ın yönlendirdiği manaya sahip olanları hidayette ya da
dalalette diye görsek ve böylece hadislerle Kur'an'ı bütüncül olarak bir arada
düşünsek, bu tür rivayetleri mezheplerin kendi tekellerinde olmaktan
kurtarmış olacağız.

Gazzall'nin de belirttiği gibi taklit ve mezhepçilik son derece kötüdür.
mezhebine muhalif olmak küfrü gerektirmediği gibi, Mutezile veya
Hanbeli mezhebine aykırı bir görüşe sahip olmak da küfrü gerektirmez. Bunun aksini düşünmek gerçekten idrakten yoksunluk alametidir. Kendi mezhebini din, muhalif olan tarafı da kafır görecek kadar ileri gitmiş kişinin boynuna taklit dolanmış, kalbi ve gözü gerçekten kör olmuştur. Bu tür insanlara
yanlışlarını izah etmek, hatalarını görmelerini sağlamak, delil getirip doğruyu
idrak etmelerini sağlamak çok zordur. Esasen böyle taklitçi birisiyle karşı
mezhepteki taklitçi birisi arasında bir fark yoktur. Mesela bu taklitçilerden
birisi, belki de arkadaşı vasıtasıyla Eş'arl olduysa, sonuçta zanneder ki,
Eş'arlliğe muhalefet etmek küfı.irdür. Halbuki mesela kendisi de bir Eş'arl
Eş'arl

62

Darimi (255/869), Abdullah b. Abdurrahman, es-Sünen, I-II, Daru'l-kitabi'l-Arabi, Beyrut,
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olan Bakılliini, sıfatlar konusundaki bir meselede İmam Eş'ari'ye muhalefet
etti diye kafır mi olması gerekecek? Eğer ortada küfre düşmeyi gerektirecek
bir husus varsa BakıWini'nin, küfre düşmeye Eş' ari'den daha layık olduğunu
söylemenin bir mantığı yoktur. Zira hakk, ötekinin değil, mutlaka berikinin
yanında olacak diye bir şey yoktur. İmam Eş'ari'nin zaman olarak daha önce
gelmesi, hakikatİn mutlaka onunla bulunduğu ve sonra gelenlerin küfre
düşmeye daha layık olduğu manasma gelmez. Eğer böyle olsaydı İmam
Eş'ari'den önce gelen Mutezile alimlerine bakarak küfre düşmesi gereken
İmam Eş'ari olacaktı. Tüm bunları bir kenara koysak, acaba Eş'arl'nin
ilimdeki yüceliği mi, başkalarına göre küfre düşmekten onu daha uzak
kılmaktadır? Peki kendi tabi olduğu imamının, insanların en faziletiisi ve
alimi olduğunu hangi ter~i ve hangi ölçü ölçecek? Sıfatları yok sayıyor diye
Mutezile'yi son derece ağır· eleştirenierin durumu da aynıdır. Zira bir
Mutezill, Allah'ın her şeyi bilen (alim), ve her şeye gücü yeten (kadir)
olduğunu kabul etmektedir. Onlarla Eş'arllerin ihtilafı Allah'ın zatı ile yoksa
zatına zaid bir sıfatla mı alim ve kadir olduğu noktasındadır. Mutezile'nin
birtakım konularda yanlış olduğuna yönehilebilecek eleştiriler olduğu gibi,
63
Eş'ar'i'ye de yöneltilebilecek eleştiriler olabilir.
Mezhepler konusunda insaflı olan düşünce şudur: Hak, düşünen
insanlardan sadece birisine ait olan bir şey değildir. "Bir tane doğru vardır, o
da biziınkidir, başka doğru olması mümkün değildir; başkaları küftlrdedir"
anlayışı, esasen küfre daha yakın düşüncedir. Zira o kişi, mezhebinin ya da
imamının düşüncesini, tüm hatalardan masum peygamberin durumuna yükseltıniş; mezhep imaınının sözlerini, tıpkı peygamberin sözlerini kabul etme
derecesine çıkarmıştır. Peygambere iman, ancak ona muvafakat etmekle
mümkündür, küftlr de peygambere muhalefet etmekle gerçekleşmektedir.
Mutaassıp mezhepçiye göre imaınının sözü iman konusu gibidir, ona
muhalefet ise küftlrdür. İşte mutaassıp, ancak peygamberler için sabit olan
bir hakikati, mezhep imamına vermekle yeni bir iman kapısı açmış olmaktadır. Bundan dolayı, kendisinden farklı düşüneni küfre nispet edeceğine,
kendi sözünün küfre daha yakın olduğunu durup düşünmelidir. 64
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İman ve küfür, Kur'an ve tevati.iren gelen hadislerin şeksiz, şüphesiz,
ihtilafsız

manalarma iman edip etmemekle ortaya çıkar. Dikkat edilirse tevatüren gelen lafızların bizzat kendilerine imanı kastetmiyoruz. Zira, iman esası
olmasa da Kur'an'ın zikrettiği herhangi bir ifadeyi inkar etmek küfurdür.
Çünkü burada kitabın, ya da bir kısmının Allah'tan geldiğini inkar vardır;
konu ne olursa olsun Allah'ın sözünü yalanlama vardır. Fakat bizim özellikle
kastettiğimiz, içerik olarak iman edilmemiz istenen konuların açık seçik
olması durumunda bunları inkarın küfrü gerektirdiğidir.
Şu halde farklı mezhep ve düşünce mensuplarının birbirlerine yöneltebilecekleri en ağır itham olan "küfür" üzerine birkaç söz söylemek yerinde
olacaktır.

'

b. Teldir üzerine birkaç söz
·İman ve küfür bu kadar açık olmasına rağmen, bazı insanların kafasında
bu durum oldukça karanlıktır. Buna göre de her fırka, kendisine muhalif
olanı tekfır etmekte ve onu peygamberi yalanlaınış olmakla itham etmektedir. Mesela bir Hanbell, Eş' ar! birisin i, "Allah Teala hakkında fevk (üstte
olma) ve arşa istiva etme gibi durumları kabul etmiyor ve böylelikle
peygamberinüzi inkar ediyor" iddiasıyla/zannıyla rahatlıkla tekfır edebilmektedir. Aynı şekilde bir Eş'ari, Hanbeli birisini, Allah'ı yaratıklara benzetiyor
iddiası ve Allah'ın hiçbir şeye benzemeyeceği ayetini 65 inkar ettiği
gerekçesiyle tekfır etınektedir. 66 Diğer taraftan bir Eş'ari, Mutezill birini,
"cennette Allah'ı görmeyi ve Allah'ın ilim ile kudret sıfatiarını inkar ediyor,
böylelikle de peygamberi yalanlıyor" gerekçesiyle tekfır ederken diğer
yandan, bir Mutezill Eş'ari birini, "Allah'a sıfatlar isnad etmekle pek çok
kadim varlığın mevcudiyetini kabul ve böylelikle peygamberini inkar ettiği"
iddiasıyla çekinmeden tekfır edebilınektedir. 67
Mezheplerin, nassları inkar etmeksizin yaptıkları tevillerden dolayı küfre
nispet edilmeleri doğru değildir. Birbirlerini en fazla "yoldan dışarı çıkmış,
bidatçi" gibi kelimelerle niteleyebilirler, ama birbirlerine "kafır" demeleri
kesinlikle doğru değildir. Bu bağlamda Hanbeli, Eş'ari ve Mutezililerin
birbirlerini tekfır etmelerini İmam Gazzali asla doğru bulmamakta68 ve biri
~;,;:;~~'O'nun benzeri hiçbir şey yoktur." (eş-Şfırii 42/1 1).
Gazziili, Faysalü't-tefrika, s. 79.
67
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vasiyet, diğeri kanun şeklinde iki teklif getirmektedir. Vasiyeti ve tavsiyesi
şöyledir: La ilahe iliallah Muhammedün Rasulullah diyen ve bu inancını
bozmayan ehli kıble birisini asla tektir. etmeyin! Zira küfre düşme,
peygamberi bilerek ve doğrudan yalanlayan insanlar için söz konusu olabilir.69
Mezhep mensuplarının mürnin ya da katir olarak değerlendirilmelerinde
önemli ve kesinlikle dikkate alınması gereken bilgi (kanun) ise şudur: İmanın
aslı üçtür: 1-Ailah'a iman, 2-Peygamberine iman, 3-Ahiret gününe iman.
Bunların dışındakiler, bu üç inanç içerisine dahildirler. Bunların dışında
teferruatı ilgilendiren hususlarda farklı düşünüyor diye başkalarını katir
görmek caiz değildir. Bununla birlikte eğer Rasi'ılullah'tan mütevatir olarak
gelen dini bir esas inka,r edilirse bu, küfür olur. Küfrü gerektiren şartlar
oluşmadığı için, imarnet ve sahabe ile ilgili düşüncelerinden dolayı Şia'yı
tektir değil, bidate nispet etme mümkün olur. 70
İmametin aslı, tayini, şartları ve diğer durumları ilgili düşüncelerden dolayı kimseyi tektir etmez gerekmez, zira bu durumlarda tekfiri gerektirecek
bir durum yoktur. İmameti, olduğundan fazla büyütüp imama imanı, Allah'a
ve peygambere imanla yan yana getirip bir tutma yaniışına düşenlere itibar
edilmez. İmama inanıyor diye Şia'yı tektir edenlere de itibar edilmez. Her iki
durum da aşırılıktır. Çünkü imaını iman konusu haline getirenler de, onları
reddeden muhalifleri de asla peygamberi yalanlıyor değildirler. Eğer tevatüren gelen bir haberde peygamberi yalanlama varsa küfür de vardır. Mesela
birisi, Mekke'deki ev, Allah'ın haccetmeyi emrettiği Kabe değildir derse bu,
küfür olur. Zira Rasi'ılullah'tan gelen haber bunun hilafınadır. Mesela birisi
Hz. Aişe'ye kötü kadınlık isnad etse bu, küfür olur. Zira Nur suresinde, onun
iftiraya maruz kaldığı ve tertemiz olduğu71 açıkça belirtilmiştir. 72
İnkarı halinde dinin temel esaslarından birini yok etmeye sebep olmayan
ve bu anlamda dinde herhangi bir zararı olmayan, ilave olarak ispatı kesin
delille gerçekleşmeyen/bmhani olmayan bir konunun inkarı küfür değildir.
Mesela Mutezile'nin kıyamet gününde Allah'ın görülmesini inkarı, bidat olsa
69

Gazziili, Faysalü 't-tefrika, s. 89.
.
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da, küftir değildir. 73 İşin doğrusu, İslam akaidini delilleriyle bilmeyen müslümanların avaınının tekfır edilmesi, Allah'ın geniş rahmetinin daraltılması ve
sanki cennet, birkaç kelam, fikir ve ilim adamının elindeymiş gibi bir
manaya gelir ki, bu kesinlikle doğru değildir. 74
Gazzall'nin Faysalü 't-tefrika adlı kitabından hareketle tekfır konusunda
şunlara dikkat çekmek istiyoruz:
1- Zahirinden uzaklaşılan nassın tevile ihtimali var mı, yok mu? Eğer
tevile ihtimali varsa, bu uzak bir ihtimal mi, yakın bir ihtimal mi? Bunları
ancak Arapça'yı ve Arap dilinin kullanılış mantığını, Arap adetlerini, atasözIerini, darb-ı mesellerini çok iyi bilen mahir bir ilim adamı bilebilir. Zira tevil
işi ~olay bir iş değildir.
2- Üzerinde konuşulan ve manası terk edilen nassın, tevatüren mi, ahad
olarak mı yoksa icma ile mi sabit olduğuna bakmak gerekir. Eğer tevatüren
sabit olduysa gerçekten tevatürün şartlarını taşıyor mu, taşımıyor mu?
Tevatür, peygamberlerin ve meşhur beldelerin varlığı gibi hakkında hiçbir
şüphe bulunmayan bilgidir. Tevatür, Peygamberimize varıncaya kadar her
dönemde mevcut olmalıdır. Üzerinde konuşulan haberin rivayet adedi geçen
zaman içerisinde düşüklük içeriyor mu, içermiyor mu? Eğer delil getirilen
nass Kur'an ise hiçbir problem yoktur. Ancak Kur'an dışında bir haber söz
konusu ise o zaman haberin mütevatir olup olmadığını tespit etmek o kadar
da kolay değildir. Bu konuda ancak, tarih kitaplarını, geçmiş dönemlerin
durumlarını, hadis kitaplarını, rica! kitaplarını ve ravilerin mezhepler
tarihindeki mevkilerini ve niyetlerini çok iyi araştıran alimler söz sahibi
olabilir. Zira bazen bir haberde, mütevatir haberde istenen sayıya erişilebilir
ve ravinin adedi çok olabilir, ancak buna rağmen tevatür gerçekleşmez,
dolayısıyla bu tür haber kesin bilgi de vermez. Böyle bir durum özellikle
mezhep mensupları arasında taassup ortaya çıktıktan sonra pek mümkündür.
Mesela Şia'nın, Kur'an ve hadisin Hz. Ali'nin imamlığına delalet ettiği ve bu
konuda tevatür bulunduğu iddiaları böyledir. Şia'nın bir konu etrafında
mutlaka birleşilmesi gerektiğine dair mezhepçi iddiaları, kendileri dışındaki
diğer Müslümanların katında mütevatir olan pek çok hususun aksine, kendi
mezhepleri içerisindeki birleşmeden dolayı görünürde başka bir tevatür
73
74
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ortaya çıkarmaktadır. İşte bu tür mezhepçi tevatür haberleri gerçeği yansıt:
mamaktadır.75

Bir konu üzerindeki icına iddiaları da böyledir. İcma, anlaşılması en
kapalı konulardan biridir. Zira icmanın gerçekleşebilmesi için, bir problemi
çözme ve karara bağlamada yetkin insanların bir karar etrafında, açık bir
ifade ile toplanması, gelen devirlerde de aynı şekilde alimierin o konu
etrafında ihtilafsız görüş birliğine varmaları gerekir. Neticede daha sonraki
bir devirde gelen alimler bunu kitaplarda kaydetmeli, geçmiştekilerin lema
ettikleri fetvalarını almalıdır, zira bu görüşün hilafına fetva doğru değildir,
icma edilen görüşten yüz çevrilemez. İşte böyle bir durumdan sonra bile eğer
bu görüşe muhalif olan birisi olursa tektir edilir mi? Bunu düşünmek gerekir.
Zira, mesela birisi diyebilir ki, o vakitte söz sahibi alimierin bir görüş
üzerinde birleşmiş olmaları mümkün, ama onlardan bir kısmının sonradan
görüşünden dönmüş olması da imkansız değildir. .. Bu durum da kapalıdır. 76
3- Bir görüşe delil olarak öne sürülen haberin tevatüren mi, yoksa icma
ile mi gelmiş olduğuna bakmak gerekir. Çünkü insanlar analarından doğar
doğmaz hemen mütevatirleri öğrenmiyorlar, üzerinde icına edilen konular da
ihtilaflı konulardan hemen ayrılıvermiyorlar. İnsanlar bunları azar azar,
yavaş yavaş öğreniyorlar. Seletin icma ve ihtilaf ettiği konuları anlatan
kitapları okuduktan sonra bu tür bilgilere erişiyorlar. Bu konuda bir iki kitap
okumakla icma ve ihtilafı öğrenebilmek mümkün değildir. Gazza.II'nin
belirttiğine göre Ebu Bekir el-Farisl adında bir alim, icma edilen meseleleri
toplayan bir kitap yazmış, ancak alimler pek çok konuda kendisini reddetmiş,
bazı meselelerde ise ona muhalif olmuşlardır. Öyleyse icmaya ımıhalefet
eden birisi cahil ve hatalıdır, ancak kesin bir delille gelen haber konusunda
peygamberi yalanlayan birisi değildir, buna göre de o kişiyi tektir etmek
olmaz. Gerçekte icma konusunu ihtilaf olunmayacak biçimde oıtaya koymak
hiç de kolay değildir. 77
4- Zahirin aksine olarak ulaşılan bir görüşün burhan şartlarına göre olup
olmadığının bilinmesi gerekir. Zira delil burhanadayalı olursa -uzak da olsa-
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tevil mümkündür. Zahirin dışına çıkmayı gerektirecek delil kesin olmazsa,
akla hemen gelen yakın tevili yapmak belki mümkün olur ... 78
5- Yapılan tevilin dinin esaslarına zararının olup olmadığına bakmak
gerekir. Eğer inanışın dinin temel esaslarına zararı büyük değilse iş nispeten
kolaydır. İnanç haline getirilen bir söz ne kadar çirkin ve apaçık batı! da olsa,
onu kabullenmek mümkün olmasa da dinin özline zararı olmaz. Mesela,
İmamiyye mezhebine mensup birisinin, imarnın gaip olduğunu ve çıkacağı
vakti beklediği inancı, gerçekten kabu11enilmesi mümkün olmayan, son
derece yanlış bir inanış da olsa böyle bir kabullenişin zararı dinin özüne
değil, buna inanan insanlaradır. Çünkü buna inanan birisi, yaşadığı her gün
imam çıkacak, ya da bugün çıkabilir diye bekleyip duruyor ve geldiğini
'
görmeyince evine meyus bir şekilde dönüyor. Bu sadece bir örnektir. Burada
demek istediğimiz, yanlışlığı apaçık da olsa böylesi her inanışa küfür
denilemeyeceğidir. 79
Sonuç itibariyle bir insanı iman dairesinin dışına çıkarmak bu kadar
araştırma aşamalarından sonra gerçekleşebilir. Dolayısıyla Eş'arl'ye muhalif
diye hemen önüne geleni tektir etmek mümkün değildir. 80 Zira Eş'arllik,
akide demek değildir. Bunun gibi Şiilik de akide demek değildir, Mutezi11Iik
de akide demek değildir.
Peki akidemiz nedir? Nelere iman edelim? Kuı·'an, bizden açıkça nelere
iman etmemizi istemektedir? İmdi akide esaslarının ne olduğunu Kur'an'dan
öğrenme aşamasına gelmiş bulunuyoruz.
İşin doğrusu, her müslüman, hatta her insan Kur'an'ı okuyarak ondan
nelere iman edeceğini rahatlıkla anlayabilir. Kur'an'da, açıkça iman etmemiz
istenen esaslar, A11ah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahirete
iman esaslarıdır. Kaza-kadere iman edin diye açıkça zikredilmese de, eğer
konu, Allah'ın izni, dilemesi, yaratması olmaksızın hiçbir şeyin gerçekleşme
yeceği konusu ise bu da Kur'an'da anlatılan Allah'ın vasıflarıyla ilgili iman
esaslarından biridir. Esasen, Kur'an'ın belli yerleri, ayetleri değil, tamamı bir
ömür boyu okuma ve anlama programı içerisinde amele dönük okunursa,
Kur'an'ın müminleri ayırması, parçalaması, dağıtması düşünülemez. Şüphe-
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siz Kur'an en doğru ve en sağlam yola iletir. Nitekim, taassuptan uzak bakıl
dığında, mezhep farklılıklarına rağmen müminlerin bu iman esasları etrafın
da toplandığı görülmektedir. Yalnızca belli bir mezhebe bağlı olanlar değil,
ancak bütün mürninler kardeştirler. Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Muhakkak mü'minler kardeştir/er. Kardeşlerinizin arasını düzeltin ve
Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin ,sı

B. Nelere İman Etmemiz Gerektiğini Bildiren Ayetler: Kur'an'da
c)4_j:- c:,ı...1 ve ~- .)S kelimelerinden sonra zikredilen lafızlar
Kur'an-ı Kerim'de zikredilen amene-yu'minu fiilieri (6-o.>.ı - c:,ı...i) ve
82
bunların türevleri olan lafızlarından
sonraki kelimeleri tespit etmek,
Allah'ın nelere iman etmemizi istediği hususunda bizlere yol gösterecektir.
Aynı şekilde imanın zıddı olan kefera, yekfuru, küfr ve kiifir lafızla
rından sonra zikredilen kelimeleri tespit etmek de iman etmemiz istenen
hususların tespit ve tekidi açısından son derece önemlidir. Bu din Allah'ın
olduğuna göre nelere doğrudan iman etmemiz, neleri doğrudan iman olayının
dışında tutmamız gerektiğini Allah kelamı Kur'an'dan öğrenmemiz en uygun
yoldur. Bundan başka bir yol aramamız da doğru değildir. Bu çalışmamızın
ana metodu budur. Biz iman edilmesi doğrudan istenen ana başlıkların, iman
kelimesi ve onun türevleriyle birlikte zikredilen kelimelerde aranmasının
doğrudan hedefe götüren bir metod olduğunu düşünüyoruz.
Fakat bu tür ayetlerin dışında iman esasını doğrudan gösteren ifadelerin
olmadığını söylemiyoruz. Mesela Taha suresi 14. ayetindeki:
.ı:-lJ ~u:....ıı ~sı-.J ı..?·ııcu
l.,?.r-. ull.lı• :uı• u :ı.llı

ul ı,F.··ı

"Gerçekten Benim Ben, Allah; Benden başka ilah yoktur; onun için
Bana ibadet et ve Beni anmak için namaz kıl!" ilahi hitap, kelime-i tevhidi
doğrudan anlatmakta ve iman kelimesine bitişik olmadan, iman esasını bize
apaçık olarak bildirmektedir. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Ama buna
benzer getirilen her bir misal, iman kelimesinden sonra zikredilen ve iman
esası olarak belirtilen kelime ve başlıkların içine dahil olmaktadır. Burada şu
genellerneyi yapmak yanlış olmasa gerektir: "İman" kelimesi ve türevlerine
81

B k. el-Hucurat 4911 O.
Kur'an'da iman edilmesi gerekli hususlar, mazi sıygasıyla c.J.ol (iman etti); muzari sıygasıyla
c.J.o:r.(iman eder, ediyor); masdar olarak ul.;! (iman etmek); emir sıygasıyla ı_,ı-1 (iman ediniz),
ism-i fail olarak c.J.oY. (iman eden, mümin) şeklindeki lafızlarla verilir.
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bitişik gelen her bir yer bize iman esaslarını verir; ancak "iman" kelimesi ve
tUrevlerine bitişik gelmeyen her yer iman esasını vermez. İşte bu tilr
yerlerden hangilerinin iman esasına dahil olup, hangilerinin dahil olmadığını
bilebilmek için, iman kelimesine bitişen kelimelerle doğrudan alakalarının
olup olmadığına bakmak gerekir. Misal olarak verdiğimiz ayetteki tevhid
ifadesi, "iman ediniz" ve benzeri bir ifade yer almamakla birlik1:e, başka
ayetlerde açıkça zikredilen "Allah'a iman ediniz" kelimesinin dahilinde
anlaşılır.

İlave olarak, Allah'ın zikrettiği dini esasların her birini tespit etmek, bize
daha geniş bir iman edilecekler listesi verecektir. Bu durumda iman esasının
beş ,ya da altı değil, daha çok olduğunu görilrilz. Allah'ın buyurduğu her
şeyin O'ndan geldiğine, sözün sahibinin Allah olduğuna iman etmek vaciptir.
Fakat emredilenlerin bir kısmı amelle ilgili olabildiği gibi, başka bir kısmı da
ahlaki öğütlerden ibaret olabilir. Esasen Kur'an'da amell veya ahlaki olarak
yapmamız gerektiği bildirilen konular, iman edilmesi istenen konular
değildir. Zaten bu iki alan da akide alanı değildir. Biz, burada zikre (bu
konuların Kur'an'da geçmesine) iman ederiz, fakat ınezküriln (Kur'an'da geçen amell ve ahlaki konuların) iman konusu olduğunu söylemeyiz. Zira zikr
başka şeydir, mezkür başka şeydir. Mesela namaz kılmak aınell bir konudur.
Pek çok ayette milminierin namaz kılınaları istenilir. Namazın bizzat kendisi
arneli bir konu olmakla birlikte namazın varlığına iman vaciptir. Namaza
imanın gerekli olması, namaz kılmanın kendisinin doğrudan akide konusu ya
da iman esası olduğu manasma gelmez. Zira imanın olmadığı durumda küftir
var olur, ama arnelin olmadığı durumda küfür vardır diyemeyiz. Buna göre
de, İslam'ın bir emri olarak varlığına inanılan bir arnelin yerine getirilmemesi durumunda küfür değil, günah gerekir. Namazı inkar eden dinden çıkar,
ama namaz kılmayana dinden çıkmış olarak bakamayız. Bilmeliyiz ki, imanın zıddı küfıirdür, fakat amel etmemenin getireceği yük ancak günahtır. Zira
kişi, namazı inkar etmemiştir ki, dinden çıkmış olsun. Bunun gibi Allah'ın
bizden istediği her bir şeyin varlığına iman gerekir, ama istenilen şeylerin
iman esası olması gerekmez.
Kur'an'da, nelere iman edileceğini bildiren lafızlar İman masdan ve
mümin-müminıln ism-i failieriyle birlikte değil, özellikle fıil sıygalarıyla beraber gelmektedir. İman esaslarının ne olduğunu Kur'an'dan öğrenmeye çalı
şırken doğrudan iman etme manasını bildiren dmene ve yu 'mi nu kelimelerine
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takip eden lafızlara baktığımızda Allah'ın bizden iman edilmesini
bilme imkanımız olacaktır. Bununla birlikte küfrü, iman
etmemeyi anlatan kefera, yekfuru, kafir gibi kelimeleri takip eden lafızlar da
bize iman esaslarını verecektir. Zira, eğer Allah'ın, kim şunları şunları inkar
ederse vay onun haline, gibi dediği hususlar demek ki iman etmemiz istenen
esaslan teşkil etmektedir. Şimdi ayetlere göz atalım:

ve

bunları

istediği esasları

1. Allalı 'a iman
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"Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatacağız. Hakikaten
on/m~ Rablerine iman eden birkaç genç idi. Biz de onların hidayetlerini
artırdık "(el-Kehf 18/13)
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"Ve sonra İsrailoğulları 'nı denizden aşırdık. Firavun, düşmanca
saldırmak için derhal adamlarmı ve aske1:Ierini on/ann arka/arına düşürdü.
Ta ki, suda boğulmaya başlayınca "İnandım, gerçekten de İsrailoğulları 'nın
iman ettiğinden başka tanrı yoktur. Ben de ona teslim olanlardanını" dedi. "
(Yunus 10/90)
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"Şüphesiz
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ki ben, Rabbinize iman getirdim, gelin dinleyin beni. " (Ya-

Sin 36/25)
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"Musa da: "Ey

kavnıim,

siz gerçekten Allah 'a iman ettiyseniz, O 'nun
birliğine sanıimiyel ile teslim olmuş müslümanlar iseniz, artık O'na
güvenin!" dedi. "(Yunus 10/84)
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"İsa onlarm inkar ettiklerini sezince: "Kimdir benim Allah yolunda arkadaşlarmı?"

dedi. Havariler: "Biziz Allah dininin yardımcı/arı, biz Allah'a
iman ettik. Sen bizim teslim olduğumuza şahit ol!" dediler. " (AI-i İmran
3/52)
•.~
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"Alem/erin Rabbine iman ettik, dediler. " (ei-A'raf 7/121)
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"Sonunda bütün sihirbazlar seec/eye kapandılar: "Harun il Musa 'mn
Rabbine iman ettik. " dediler. " (Taha 20/70)
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"Doğrusu

biz hem günahlarımtza, hem bizi zorladtğm sihre karşt, bizi
bağtşlasın diye, Rabbimize iman ettik. Allah (sevapça senden) daha hayu·lt
ve (azab verme bakumndan da) daha devanılıdtr. "(Taha 20/73)
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"Peygamber sizi, Rabbinize inanmaya çağırdığı halde Allah 'a niçin
inanmazstmz? Hem O, sizden söz almıştı, inannuşlar iseniz (bu çağrıya
koşun). "(el-Hadid 57/8)
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"Gönlü imanla dolu olduğu halde, zor altında olan kimse müstesna,
inandıktan sonra Allalı'ı inkar edip, gönlünü kofirliğe açan/ara Allah katmdan bir gazap vardtr; büyük azap da onlar içindir. . "(en-Nah1 16/1 06)
2. Kitap/ara iman
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"Sana indirilene ve senden önce indirifen/ere inanırlar; dhiJ·ete de
kesinlikle iman ederler. "(el-Bakara 2/4)
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"Bundan ötürü sen tevhide çağtr ve emrolunduğun gibi doğru ol;
anlamı heveslerine ıcyma ve şöyle söyle: "Allah 'tn indirdiği Kitap 'a inandmı; aramzda adaletle hükmetmek ile emrolundum; Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir; bizim işlediklerimiz bize. sizin işledikleriniz kendinizedir. Bizimle sizin aramzda tarttşılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir
araya toplar; dönüş O 'nadtr. " (eş-Şüra 42/15)
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"Ey Rabbimiz, senin indiJ·diğine iman ettik, o peygambere de uyduk.
Artık bizi şahidier/e beraber yaz. "(AI-i İmran 3/53)
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"Rabbimizin, bize gelmiş olan ayetlerine inandtğımız için bizden öc
alıyorsun (Ey) Rabbimiz, iizerinzize sabır boşalt ve bizi müslümanlar olarak
öldür!" (e l-A 'raf 7/126)
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"Kitap ehliyle, haksızlık edenleri dışında en güzel tarzda !artışın ve
deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de inandık. Tanrımız ve tanrınız
birdir, biz de O 'na teslim o/anlarız. " (el-Ankebut 29/46)
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"Onlar, ayet/erimize inanmış ve müslüman
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"Onlara: "Allah 'ın indirdiğine inanın!" denilse, "Bize indirilene inanırız.
" derler, ötesini kabul etmezler. Halbuki o, kendi yanlarında bulunanı doğ
rulayıcı bir gerçektir. De ki: "Gerçekten inanıyor idiyseniz neden daha önce
Allah 'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? (el-Bakara 2/91)
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"Ey kendilerine kitap verilenleri Gelin yanınızda bulunan (Fevrat)ı
tasdik etmek üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Biz birtakım yüzleri
silip de enselerine çevirmeden yahut cumartesi halkını (cumartesi yasağını
çiğneyen yahudileri) lanetiediğimiz gibi onları lanetlerneden önce iman edin.
Yoksa Allah 'ın emri mutlaka yerine gelecektir.
en-Nisa 4/4 7)
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ayetlerimizi inkar eden ve "Elbette bana mal ve evlat verilecektir. "diyen adamı gördün mü? (Meryem 19177)
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"Ey Kitab ehli! Sizler göz göre göre Allah 'ın ayetlerini niçin inkar
ediyorsunuz?" (Al-i İmran 3170)
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(Kur'an'ı) inkar ederek kendilerini harcamaları
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kafirler için

3.

165

şeydir!

Böylece onlar, gazap üstüne gazaba
alçaltıcı bir azap vardır. " (el-Bakara 2/90)

Allalı'a

uğradılar. Ayrıca

ve peygamberlere iman
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"Onlar ki Allah'ı ve elçilerini inkar ederler, Allah ile elçilerinin arasını
ayırmak isterler, "Kimine inanırız, kimini inkar ederiz!" derler; bu ikisinin
(inanmakta inkarın) arasında bir yol tutmak isterler. " (en-Nisa 4/150)
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"İşte

onlar; gerçekten kafir olanlardır. Kafirlere alçaltıcı bir azab
hazzrlamışızdır. " (en-Nisa 41151)
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"Allah 'a ve peygamberlerine iman eden ve peygamberlerinden hiçbirinin arasında ayırım yapmayan kimselere gelince, işte onlara mükafatlarını
vereceğiz. Allah, bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. " (en-Nisa 41152)
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"(Bazı insanlar:) «Allah'a ve Peygamber'e inandık ve itaat ettik» diyorlar; ondan sonra da içlerinden bir gıtrup yüz çeviriyor. Bunlar inanmış
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"Müminler, ancak Allah'a ve peygamberine iman
Nur24/62)
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"Müminler, ancak o kimselerdir ki, Allah'a ve peygamberine iman ettikten sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşmak
tadırlar. İşte doğru olanlar onlardır ancak. "(el-Hucurat 49115)
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"Allah'a ve peygamberine iman edenler var ya, işte onlar, Rableri
yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların
mükafatları ve nurları vardır. " ( el-Hadid 57/19)
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"Rabbinizden bir mağfirete; Allah' a ve peygamberine inananlar için
hazırlanmış olup, genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun.
İşte bu Allah 'ın lütfu dur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. "
(el-Had id 57/21)
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iman edin. Sizi hakim kıldığı, sizin yönetiminize
verdiği şeylerden harcayın Sizden, inanan ve harcayanlar için büyük miikafat vardır. "(el-Hadid 57/7)
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"Ve hani Havarilere: "Bana ve Rasitlüme iman edin!" diye emretmiş
tim, onlar da: "İman ettik, bizim hakikaten müslüman olduğumuza şahit ol!"
demişlerdi. "(el-Maide 5/111)
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"Allah 'a ve Rasıiliine inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah
yolunda savaşırsımz. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur. " (es-Saff 61111)
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"Verdiklerinin kabul olunmas ma engel olan, Allah 'ı ve peygamberini
inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri, istemeye istemeye
verme/eridir. " (et-Tevbe 9/54)
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"Onlar için Allah'dan ister mağfiret dile, ister dileme. Onlar için yetmiş
kere mağfiret dilesen de yine Allah onları affetnıeyecektir. Bu, on/ann Allah'ı
ve Rasüliinii inkar etmelerinden dolayı böyledir. Allah, böylesine baştan
çıkmışfasık/ar güruhuna hidayet etmez. "(et-Tevbe 9/80)
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Allalı 'a

ve kitap/ara iman
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"De ki: Ey Kitap ehli, Allah 'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene
inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunıız? ·Oysa sizin çoğunuz yoldan
çıkmıştır. " ( el-Maide 5/59)
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ve alıiret gününe iman
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"Şüphe yok ki, İman edenler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabifler,
bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih
am el işlerse elbette Rabbieri katında onların ecirleri vardır, onlara bir korku
yoktur, onlar malızun da olacak değillerdir. "(el-Bakara 2/62)
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"Ve o vakit İbrahim "Ey Rabbim, burasım güvenli bir belde kıl,
halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvelerle
rızıklandır" diye yalvardı. Allah buyurdu ki: "kiifredeni dahi rızıklandırır da
hayattan biraz nasip aldırırmı, sonra da anıt ateş azabına uğratırım, ne kötii
vanlacak yerdir orası!"( el-Bakara 2/126)
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"Muhakkak ki inanan/ar, yahudiler, sabiiler ve hıristiyanlardan kim
Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve güzel amel işlerse, onlar için bir korku
yoktur, onlar malızun da olmayacak/ardır. "(el-Maide 5/69)
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"Allah'ın

mescidlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı
kılan, zekatı veren ve Allah 'tan başkasmdan korkmayan kimseler imar
ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır. " (et-Tevbe 9/18)
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"İnsanlarm içinde kimi de vardır ki: "Allah'a ve ahiret gününe inandık"
derler; halbuki iman etmiş değillerdir. "(el-Bakaı·a 2/8)
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"Ne vardı bunlar Allah'a iman etseler, ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine vermiş olduğu şeylerden ilifak etseferdi zarar mı ·eder/erdi?
Allah, kendilerini bi/irdi. "(en-Nisa 4/39)
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"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa
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düşerseniz;

Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inamyorsanız, onu Allah ve
Rasıiliine arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir. "
(en-Nisa 4/59)
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"Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun;
eğer Allah'a ve ahiret gönüne gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın dinini
uygulamada bunlara bir acıyacağınız tutmasıni Ayrıca müminlerden ·bir
grup bu ikisinin cezalandırılmasına şahit olsun!" (en-Nur 24/2)

6. Kitap/ara ve alıirete iman
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"Bunlar, Rablerinin ayetlerini ve O'na kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu
yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü Biz onlara değer vermeyeceğiz. "
(el-Kehf 18/105)
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"Allah'ın

ayetlerine ve O'na kavuşmaya inanmayanlar ise, onlar Benim
rahmetimden ümidini kesmiş olanlardır ve onlara acı bir azap vardır. "(elAnkebut 29/23)
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"İnkar edip, ayetlerİnıizi ve ahirette Bana kavuşmayı yalanlayanlara

gelince,
7.

işte

onlar azap la yüz yüze

Allalı 'a,

bırakıl ır/ar.

" (er-Rum 30/16)

kitap/ara, peygamberlere iman

c;J-..bG..ı)ır
""-- --ı:::.:..r.J -'ı.:.:..r
-. ,-Y..·ı ,, J0-l··ı ı.:;J
.
J w
. Jh:!J"'
U;!P
.Jr:!'
($',

ını
..

J0-l··ı

ı.:.·J-..u.ıw• ır.ı ı _,._,s
ı •

. - - J-- 1
fTI"' • ~ '-'yı.ı ~.J c..Jf' c..JY-:t"' ~J J ~ J es""_,.. ~J
"Deyiniz ki, Biz, Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse, İbrahim'e,
İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa'ya
ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine
iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak O'na boyun
eğen müslünıanlarız. "(el-Bakara 2/136)
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"De ki: Biz, Allah'a, bize indirilene; İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene; Musa'ya, İsa'ya, peygamberlere Rablerinden
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verilene in.andık iman getirdik. Onlardan hiçbiri arasında ayırım yapmayız
ve biz, ancak O'na boyun eğen müslümanlarız!" (AI-i İmran 3/84)
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"Ey iman edenler! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği
Kitab'a, ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini,
Kitaplarını, peygamberlerini .ve ahiret gününü inkar ederse o, uzak bir
sapıklığa düşmüştür. "(en-Nisa 4/136)
8. Allalı 'a, meleklere, kitap/ara, peygamberlere iman
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"Peygamber, Rabbinden ne indirildiyse ona iman etti, müminler. de.
Hepsi, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve: "Peygamberleri arasında hiçbir
ayırım yapmayız." diye Peygamberlerine inandılar ve: "işittik ve boyun eğ
dik, bağışlamanızı dileriz, ey Rabbimiz! Dönüş sanadır!" dediler. " (elBakara 2/285)
9.

Allalı'a, alıiret gününe,

meleklere, kitaba ve peygamberlere iman
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"Yüzlerinizi doğu ve batı tarafina çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik, o
(kimsenin iyiliği)dir ki, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere inandı; sevdiği malını yakın/ara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmış/ara,
dilencilere ve boyunduruk altında bulunan(köle ve esir)lere verdi; namazı kıldı,
zekô.tz verdi. Andiaşma yaptıkları zaman and/aşmalarını yerine getiren/er;
sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarmda sabredenler, işte doğru olanlar onlardır,
(Allah'ın azabından) korunanlar da onlardır. " (el-Bakara 2/177)
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"Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği
kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin! Kim Allah'ı, meleklerini,
kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, pek derin bir
sapıklığa saplanıp gitmiştir. "(en-Nisa 4/136)
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Bu makale, Kur'an'da açıkça zikredilen iman esasları ile, mezheplerin
akide olarak ileri sürdükleri hususların ne kadar yan yana durduklarını göstermeye çalışmıştır. Çalışmamız, bir kelam yapmaktan daha ziyade, kelamın
akide konusu haline getirilmemesi gerektiğini bir yönüyle izah etmeyi hedeflemiştir. Mezheplerin iman esaslarına değil, Kur'an'ın anlattığı iman esaslarına bağlanmak isteyen özgür insanlar için akideyi Kur'an'dan öğrenme niyetini göstermiştir. Ancak bir yanlış anlamayı hertaraf etmek için hemen belirtmeliyiz ki, mezheplerin din dışı olduğunu söylemek ne kadar yanlışsa, mezheplerin düşünce mahsulü olarak vardıkları sonuçları din ve iman esası haline getirmek de o kadar yanlıştır. Kelam akide konuları etrafında akli düzeyde
araştırmalar yapar, iman esaslarının felsefesini yapar. Buradan hareketle
bilmek gerekir ki, kelam bir akide değildir, ama akideden de soyutlanamaz.
Soyutlandığı takdirde onun adı kelaın değil, ancak felsefe olabilir.
Mezheplerin kendi anlayışları sonucu vardıkları esasları, dinin ve imanın
esası olarak sunmaları doğru değildir. Gün gibi ortadadır ki, Kur'an-ı
Kerim'de, "ey insanlar/ey iman edenler! Adalete, imamete, el-menzile beynel'l-menzileteyne, emr-i bil maruf nehy-i anil münkere iman getirin"
şeklinde hiçbir ifade yoktur.
Şu halde Kur'an okuyan her mümin, açık şekilde görülebilen akide/iman
esaslarının, dolambaçlı izahlarla, felsefi yorumlarla ve birtakım tevillerle
değiştirilemez olduğunu mutlaka idrak eder. Şüphesiz iman esaslarının ihtilafa düşürmeyecek derecede berrak olması, Kur'an'ın mucizelerinden biridir.
Gerçekte Allah, iman esasları gibi cennet ya da cehenneme gitmeyi doğrudan
ilgilendiren bir konuda karışık izahlardan ziyade açık bir dil kullanmış, bize,
1- Allah'a, 2- meleklerine, 3- kitaplarına, 4- peygamberlerine ve 5- ahiret
gününe iman etmemizi ayan beyan emretmiş, imanla ilgili beş madde saymıştır. Allah Teala iman esaslarının neler olduğunu şu ayetlerde açıkça
beyan buyurmaktadır: "Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba, daha önce indirdiği kitaba da iman edin! Kim Allah'a,
meleklerine, kitaplarına, peygambederine ve ahiret gününe inanmazsa, pek
derin bir sapıklığa saplanıp gitmiştir." (en-Nisa-4/136); "Peygamber, Rabbi'nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Milminierin de hepsi Allah'a,
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. "Biz Allah'ın peygamberleri arasmda ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz,
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" dediler. " (el-Bakara 2/285).

Esasen el-Bakara suresinin hemen başlarındaki 4 ayet bize kitaplara iman ile
ahirete imanı, sondan bir önceki ayet olan 285. ayet ise Allah'a, meleklerine,
kitaplarına ve peygamberlerine imanı öğretmektedir.
İman esasları olarak doğrudan öğrendiğimiz beş madde bunlar olmakla
birlikte, en geniş ve mükemmel imai1, Allah'ın buyurduğu her şeye ayrı ayrı
iman etmektir. Namaza, oruca, zekata, hacca, kıblenin Kabe olduğuna; içki,
kumar, zina, hırsızlık, yetim malı yemek, sihir, adam öldürmenin haramlı
ğına; Kur'an'da temel manasında ittifak edilmiş daha başka şeylerin farz
veya haramlığına inanma; helali helal, hararnı haram olarak kabul etme de
iman dairesi içinde olmayı gerektirİcİ ilkelerdir.
'Doğrudan ifadesini Cibril hadisinde bulduğumuz kaza-kadere iman da
haktır. Hayır ve şer, ayırım yapmaksızın her şeyin Allah'ın izni, kudreti,
iradesi, ölçüsü ve yaratması ile ilgili olduğunu gösteren pek çok ayet vardır.
Bu yönüyle kaza-kaderin, Allah'ın sıfatlarıyla ve Allah'a imanla alakah
olduğunu görüyoruz. Ayrıca Kur'an ayetlerinden gördüğümüz kadarıyla imamete iman diye bir inançtan Kur'an'da hiç söz edilmemektedir. Bu konunun
neden, nasıl inanç haline getirildiği tartışması ayrıdır. Ama Hz. Adeın hangi
iman esaslarına davet ettiyse, Hz. Musa, Hz. İsa hangi iman esaslarına davet
ettiyse Hz Peygamber (s. a. v. ) de aynı esaslara davet etmiştir. Bu esasların
içerisinde imamete de iman edin diye bir esas yoktur. Kelime-i tevhid de bellidir, kelime-i şehadet de. Din koymak, iman esası belirlemek ve belirlenen
iman esaslarına eklemede-çıkarmada bulunmak, ne gerekçe ile olursa olsun
ve ilmi dereceleri ne olursa olsun insanların yetkisinde değildir. Zira bu
Allah'ın hakkıdır ve ancak O'nun uhdesindedir.
Ehl-i Sünnetiyle, Mutezilesi ile, Şiası ile tüm müslümanlar tevhidi, nübüvveti ve mead/ahireti iman esasları olarak kabul etmektedirler. İşte müslümanları birleştirmesi gereken akide esasları bunlardır. İmamet, dinin değil
mezhebin esası olmalıdır. İmameti kabul etmeye din dışında değil, mezhebin
dışındadır. İşin doğrusu, her mezhep, başkalarını dışarıda bırakan esaslarına
sahiptir. Ama bu dışarıda bırakış, dinin dışına çıkarma şeklinde olmamalıdır.
Bunun bize kazandıracağı en önemli sonuç, birbirimizi dinin dışında değil,
içinde görerek farklı düşünebilmeye ve farklı telakkilere açık olmaktır. Bir
mezhebe mensup olunabilir; doğru kabul edilen bir bilgi ya da düşünce
başkalarıyla bir isim altmda paylaşılabilir. Fakat mezhepçi olmamak gerekir;
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hakikati ancakkendi mezhebinin yakaladığını, bunun dışında kalanların kafir
olduğunu ileri sürmemek ve başka düşüncelere kulakları tıkamamak gerekir.
Zira taassup ve fanatizm, "benden başka doğru düşünen yok" mantığı,
düşüncenin öldüğü noktadır. Müslümana düşen, imanını değil, tefekkürünü
başkalarına açmak; kendisi gibi düşünmeyeni de iman dairesi içinde görerek
görüş alış-verişine açık olmak ve gerektiğinde değişebilme düşüncesini canlı
tutmaktır.

