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İman, Emn kökünün dördüncü babından mastardır. Bu kök "emin
olmak, güvenmek, yardımını istemek" anlamını çağnştırdığı gibi "kamil
inanç, içtenlik", sadakat, doğruluk, bağlılık ve koruma altına alma fikrini de
içermektedir. Dördüncü babdan (amene) "inanmak, birisine güven vermek"
ve bi harfi ceri ile de "korumak, eınniyette olmak" gibi iki anlama sahiptir.
Emn kökü, Kur'an ıstdalıında en sık kullanılan köklerden bir tanesidir.
Kur' an' da iman bazen inancın özü, bazen am el, bazen de her iki
anlama gelmektedir. Kur'an sürekli olarak imanın gerekliliğini vurgular ve
arkasından imanın gerekli kıldığı şeyleri ifade eder.

İMAN ETMENİN ŞARTLARI VE UNSURLARI
ilmi Kelam ve Fıkıh ekolleri çok erken dönemlerde
bu soruyu gündeme getirdi ve tekrar tekrar ele alıp inceledi. İman etmede üç
unsur bulunur: Kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve amel.
Bu~ tasnifi bazılanna göre doğru olan, fakat üzerinde durolmayan
görüşler takip eder. İlave etmeliyiz ki yukanda kullanılan her tarif onu kullanan ekollerle, eğilimlerle ve fikirlerle ilişkisi göz önünde bulundurularak
müzakere edilmelidir.
1- Eş'ari ekolü tasdike başka bir ifade ile içsel hükme vurguda bulunur. Biz Eş'aıi'nin kendisinde imanın iki mütalaasını buluruz:
1
2
a- İbane'de ve Maktilat'ta kullanılan iman ikran, Hanbeli geleneğinde tanımlandığı gibi kelimeler ve arnellerle ifade edilir.
3
_ b- Luma 'daki mütalaasında imam Allah'ı tasdiktir diye tarif eder.
Tasdik; doğruluğun içsel bir hükmü olarak anlaşılmıştır. Bu doğruluk kişiyi
İnanmak nedir?

1
2

Bu makale Oryantalist Louis Gardet tarafından yazılmış "The Encyclopaedia of
Islam'' isimli eserde yayımlanmıştır. Leiden, 1986.
Fırat Üniversitesi, halıiyat Fakültesi, Kelaın Anabilim Dalı, Arş.Gör.
Eş' ari, Ebu'l-Hasan, el-İbfme an Usuli'd-Diyfine, Kalıire, 1348, s. 2.
Eş'ari, Ebu'l-Hasan, Makliliitü'l-İslfinıiyyzıı, thk. Muhaımned Muhyiddin
Abdülhamid, Kahire, trs., I, 327.
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Allah 'a bağlar. Tasdik lügatçe değişmiş olabilir. Gazzali "akd"ı kullanır ve
el-Cürcani 4 "itikadı" tercih eder. Fakat genel olarak bu ekol imanın şartım,
kalbin ya da aklın tasdiki olarak kabul eder: Kalbin bu tasdiki imkansız olmadıkça dille ifade edilmelidir.
Bundan dolayı Gazzali'nin seçmeciliği imanı tarif ederken üç unsuru
birleştirir; Tasdik ya da akd, artı dil ile ikrar, artı amel. Buna göre
Gazzali'nin5 Eş'ari geleneğinden sapmış olduğu söylenemez.
2- Maturidi-Hanefi düşünce de ise tasdik ve onun doğrudan ilişkili
olduğu marifet (kalbin bilgisi) ihmal edilmeksizin, kalb ile ikrardan söz ile
ikrara bir meyil vardır. Ebu Hanife'nin Vasi,Y.Yet'inin I. bölümünde imanı,
dille itiraf/ ikrar, kalble tasdik ve kalble bilme/ marifet bi '1-kalb şeklinde
ifade edilmektedir. Daha kısa olarak Fıkhı Ekber ll (18. Bölüm) imanı ikrar
ve tasdik olarak ifade eder.
Kelimelerle ifade edilen imanın söylenınesi (şahadet kelimesinin her
iki tarafında da formüle edildiği gibi) bu şekilde iman fiilinin bir unsuru
olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda imana atfedilen tasdikte onun bir
başka şartı olmaktadır.
Vasi,Y.Ye 'nin bazı

el
marifet mevcut

yazmalarında, bazı

zamanlar tasdik ve ço~
"Kalbin bilgisine" başvurma Hanefi-

lukla cıa
değildir.
Maturidi eğilimlerin özelliğidir.
Makii/at el-İslami,Y.Yin'de Eş' ari, Ebu Hanife'ye göre iman konusunu
ele aldığında kalbin bilgisini imanın birinci unsuru olarak göstermektedir.
6
Wensinck de Ebu Hanife'nin iman anlayışını Mürcii iman anlayışı
nın devamı olduğunu ve belli bir dereceye kadar takip ettiğini söylemektedir.
Bu iman tanımı, imamn Allah'ın ve Peygamberin bilgisinden ve yine peygamberin öğretisinden mürekkep olduğunu içerir. Makdlat bu ilişkide Cehm
b. Safvan ve Cehmiyye'yi zikreder. 7
8
Eş'ari, Hanefiy'Ye'yi Mürcil bir fuka olarak tanımlar. Bununla birlikte Eş'ari (Cehmiyye'nin tersine) marifetin/ bilmenin arkasından imana
ikran da ilave ettiklerini söyler. 9 Bununla birlikte sadeçe dil ile ikrar ve kalb
ile tasdiki zikreden Fıkhı Ekber II'nin kısa bir bölümü, Maturidi çizginin

3

4

5
6

7
8

9

Eş'ari, Ebu'l-Hasan. Kitahü'l-Luma Fi'r-Reddi Ala Ehl-i'z- Zeygi ve'l-Beda,
(RJ. Mc. Carthy'nin İngilizce tercümesi ve tahkiki, Eş 'arf Keltimı,) Beyrut,
1953, s. 75-104.
Cürcfuıi, S. Şerif, Ta'rifiit, thk. Flügel, Leipzing, 1845, s. 41.
Gazzali, Ebu Hamid, İhya Ulumi'd-Din, Kahire, 1325/1933, I, 103.
Wensinck, The Muslim Cread, Cambridge, 1932, s. 132.
Eş' ari, Maktiltit, I, 197-8.
Eş'ari, a.g.e, 202.
Eş'aii, a.g.e, 203.
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temelini oluşturmaktadır. ° Cürcani'nin Ta 'rifat'ında bu fikirle uyum içerisinde olduğu görülür.
3- Gördüğümüz gibi (amelleri sadece şeriatın tarzları olarak algıla
yan Mürcie'nin tersine) farklı Eş'a.ô metinleri, uzuvların ya da organların
anıellerinden bahsetmektedirler. Eş'ariler arnelleri imanın dışında bırak
mazlar ama onları imanın resmi bir unsuru ya da zorunlu bir şartı olarak da
görmezler.
Hariciler, Şia, Kaderiyye ve Mu'tezile'nin içinde bulunduğu ve daha
sonra Sünniliğin muhalifi olduğu ilk tutum., arnelleri imanın aynlmaz bir
parçası olarak hatta imanın kendisi olarak görmüştür.
Amel ve arnelin çağulu amellerle, "İslam'ın Şartları" (iman ikran
dahil) ve Kur'an'ın yapılmasını enırettiği şeyler anlaşılmalıdır. Eğer tövbe
etmeyen günahkar cehenneme mahkum edilirse, bu onun itaatsız eylemleri
sebebiyle imanı terk etmiş olması nedeniyledir. Bizim burada Hariciler ve
Mu'tezililer arasındaki farklılıklan incelemeye; ya da Mu'tezililer tarafindan
"iminan günahkar" olarak sayılan "orta durumdakilerif menzile beyne 'lMenzileteyn incelemeye gerek yoktur; onların her ikisi içinde kısaca söyleyecek olursak; Arneller sadece imanın tamamlayıcısı ya da aliiıneti değil,
bizzat iman ve iman arnelleridir. Fakat Haricilere göre iman ve arneller birbirinin yerini tutabilirler, halbuki Mu 'tezililere göre, arneller imanı tayin eden
birer şahittirler, imanın kendisi de Allah'a sunulan bir şahittir.
O zamandan beri, Kadı Abdulcabbar'a göre, iman ve din bir ve aynı şeydir.ıı Cübbai ve onun oğlu Ebu Haşim imanı, sadece "enıredilen"i ifa
etmek olarak tarif ettiler. Ama bu konuda Abdulcabbar tarafından takip edilen Ebu '1-Huzeyl el-Allafa göre, nafile ibadetler de imanın bir parçasıdır. 12
Kasten enıredilen görevleri yerine getirmemek, imana olan şahitliği
sona erdirir; Oysaki ikinci dereceden bir emri yapmamak, sadece şahitliğin
saflığını kirletir.
4- Hanbeli çizgi iman üzerinde ısrar eder. Hanbeliler Mürciilere ateşli bir muhalefet gösterirler; ve imanın esas rüknü olan arnelleri de imanın
aynlmaz bir parçası olarak algılarlar.
İbn Hanbel' e göre, iman, sözlerden, aınellerden, niyetten (right
intention) ve sünnete bağlılıktan ibarettir. 13
İbn Batta'ya göre, (peygamberlerin mesajına) iman, bunlan dil ile ifade etmek, kalble bunlara bağlı olmakl tasdik, ve İslam'ın esaslarını yerine
1

10
11

12
13

Bkz. Abdurrahirn İbn Ali, Kitah Nazm el-Ferôid, Kahire, trs., s. 49.
Kadı Abdulcabbar, Şerhu Usuli'l-Hamse, thk. Alıdulkerim Osman, Kahire,
1384/1965, S. 808.
Kadı Abdulcabbar, a.g.e, s. 707-708.
İbn Hanbel, Akide, I, 24.
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getirmektir. 14 Burada tasdik aynı anlama gelen niyetten daha az bir gerçeklik
ölçüsü ifade etmektedir.
Kalabazi bu Hanbeli listesini "Sufi Doktrinine" aktardı: İınan, söz,
amel ve niyettir." 15 Bununla birlikte birçok Hanbeli metin (bunlar arasmda
Akide Il ve Akide lll.) sadece söz ve arnelleri zikretmeyi tercih eder.
Biz aynı metinleri Eş'ari'nin İman Amentüsünde de !Credos of
Ashari (Makdldt ve İbdne) buluruz. Aynı iman tanımını Vahhabi
Amentüsünde de görürüz. 16 Böylece vurgulama görülebilir ve işitil ebilir bir
şahitlik üzerine yapılmaktadır. Ama şahitlik sadece kalbte kökleştiği zaman
Allah katında geçerlidir. Bu İbn Teymiyye'nin Kitab el-İman'mdan alınmış
tır.17 Kitab el-Furkan, Kitabü'l-İman'm ana delilini tekrar eder. 18
İman, sadece kelimelerle ve azaların yaptığı arnellerle açıklanma
malıdır. Ayrıca inananın kalbinde Allah korkusu, Allah'aboyun eğme, alçak
gönüllülük !dhill ve sabır gibi faziletleri de uyandınnalıdır. H. Laoust'un bu
tezleri özetlerken şunu ifade etmesi doğru gibi görünmektedir: İbni
Teymiyye 'nin iman konusundaki doktrini herkese hakim olmuş bir doktrindir.
5- İbni Teymiyye'nin muhalefet ettiği Şia düşüncesinden etkitenmiş
olması mümkündür. Ama İbn Teymiyye onları Şia'nın gnostik eğilimlerin
den ayınnış ve onlan Sünni bir muhtevaya yeniden yerleştirmiştir. Şayet
misal olarak Ihvan es-Safa'nın ılırnlı İsmaililiğine işaret edecek olursak, 19
biz yine içsel/ batzn iman ile dışsal!zahir iman ayrımını görürüz. Birincisi,
sözlü tasdiktir, ikincisi; gerçek imandır ki belirli tecrübelere sebep olan kalbin en içteki düşünceleri ve dille dağrolann açıklanması olarak tarif edilmiş ..
tir. İçsel iman artık bir itikad ve tasdik durumu değildir. Tersine imanın nesnelerine yakin olmayı sağlayan bir zihinsel anlayıştır. (Gazali tarafından ele
alman yönüyle karşılaştınrsak, Gazali, imanın gerçekliğini batınl delilin
tecrübe edilmiş tadı olarak adlandıracak kadar işi ileriye götürmüştür.)
İlıvan es-Safa'nm takip eden bölümleri bu kesinliği, dini duygulardan tevekkül, ihlas, sabır; vb. ile birleştirir. 20
14

15

16

17
18

19

20

Karş. H. Laoust, La Profession de Faid İhni Batta, Metin ve Fransızca terc.
Şam, 1958, s. 47-48.
.
Kalabazi, Kitahü't-Ta'arruf, tlık. Arberry, Kahire, 1352/1933, 51; İng. Tr.
Cambridge, 1953, s. 67.
Karş. H. Laoust'un fransızca tr. Doctriness Sacla/es et Politigues de Takid-din
Ahmed h. Taimiya, Kahire, 1939, s. 623.
İbn Teymiyye, Kitah el-İman, Kalıire, 1325.
İbn Teynıiyye, Kitab el-Furkan, (Mecmuat er-Resdil el-Kubra içinde), Kahire,
1328, I, 28.
Resliü İlıvan es-Safa, Kahire, 1347/1928, IV, 128-129.
A.g.e, IV, 129.
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İlıvan es-Safa'nın, farklı temel görüşlerinden hareket etseler de, İbni
Teymiyye tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan bir içselleştirmenin peşinde
olduklan söylenebilir.

II- İMANIN İÇERİGİ
Mürciilere ve Cehmilere karşı Hanbeli ekol yukanda açıklanan iman
üzerinde ısrar ettiler. Böylece imanın sadece bilgiye dayanmaması gerektiği
ni aynı zamanda niyet, tasdik ve arnellerle canlı tutulması gerektiğini ifade
etmişlerdir.

Tabi ki imanın objesi olarak anlaşılan bilgi imam meydana getirmez
ama iman yakin bir bilgiye delalet eder. İman etme eylemi ile imanın içeriği
arasında bir fark görülür.
21
İbni Batta'ya göre, "Allah'a iman, kişinin Allah'ın bütün söylediklerine, emrettiklerine, menettiği bütün yasaklara, peygamberleriyle gönderdiği öğretilerine, kitabında vahyettiği şeylerin tamamına bağlanmasıdır.

İmanın içeriği, bizzat Kur' an tarafından "şahadetİn iki unsurunda"
yani Allah'ın birliği ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğu" şeklin
de özetlenmiştir.
El kitapları çoğunlukla zorunlu inançlar ve kişiyi ihmal ettiği zaman
dinden çıkannayan şeyler arasında bir ayının yaparlar.
Kur'an'ın meşhur ayetinde "imanın temelleri"sırasıyla düzenli olarak ifade edilmiştir. "Peygamber Rabbinden kendisine gönderilene inanır ve
mü'minlerin her biri de Allah'a Onun meleklerine, kitaplanna, peygamberlerine, 22 (ve Ahiret gününe,i3 inanırlar.
Meşhur bir hadis yukandaki ifadeleri tekrarlar: İman, senin Allah' a
Onun melel;,derine, Ahiret gününe ve gelecek hayata, peygamberlere, kıya
mete-yeniden dirilmeye inanmandır. 24 Çok sık olarak zikredilen bir hadiste
şunu ilave eder: "Sen iyilik ve kötülüğün Allah'ın iradesiyle olduğuna inanmalısın." Üçüncü bir hadiste de peygamber şöyle buyurdu: Bir kişi dört şeye
inanmadıkça iman sahibi olamaz: Allah'tarı başka ilah olmadığına, benim
doğruyu öğretmekle görevlendirilen Allah'ın Allah'ın peygamberi olduğuma
şahadet etmedikçe, öldükten sonra yeniden dirilmeye inanmadıkça, iyiliğin
ve kötülüğün, hayır ve şerrin Allah'ın takdiri ile olduğuna inanroadıkça iman
sahibi olamaz.
İman esaslannın tam listesi bazen ekollere ve bazen de yazariara göre çeşitlilik arz eder. Bununla birlikte temelde yukanda geçen Kur'an ayeti
ve üç hadise çok sık olarak işaret edilir.
21
22
23
~

Karş. H. Laoust, a.g.e, s. 47,77-8.
Bakara, 2/285.
Mümtahine, 60/6.
.
Karş. Hadis "Cibril hadisi" olarak bilinir. Buhari, Imaıı, 37)
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işaret edilmelidir ki Şii iman kavramının asli muhtevası Sünni görüşünkine

çok yakındır. Şia'ya özellikle de dünyanın düzenine dair manist ve
sudurcu görüşlerine uygun olarak nübüvvetin ve meleklerin mahiyetinin bir
yorumu olan İsmail'ilik doktrinine ait bazı görüşler de Sünni iman anlayışına
ilave edilmiştir. 25
III- İMANIN DEGERi
Burada üç problem zikredilınelidir.
İman ve Hürriyet:

.

)

"Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin" 26 Bu ayet nasıl anlaşılmalı
dır. İman etme eylemlerinde tanınan özgürlüğün derecesi, insan davranışla
rında özgürlük problemiyle ilgilidir. Böylece bu değerlendirme çeşitli ekallere göre farklılık arz etmiştir.
Mutezililer iman etme eyleminin Allah'ın insanda yarattığı bir güç
vasıtasıyla insan tarafından yaratıldığını düşünürler.
Eş'ariler iman etme eyleminin doğrudan insanın içinde bulunan itaat
27
etme gücü, tevfik sayesinde Allah tarafından yaratıldığını kabul ederler. Bu
tarifTaftazfuıl tarafından verilmesine rağmen Matundiden çok Eş'aridir.
Hakikaten, genel olarak Maturicfi-Hanefıler bütün insan fiilierinin
aslının Allah tarafından yaratıldığını kabul ederler. Oysa imanın kazandığı
nitelik, insanın ona verdiği hükümden kaynaklanmaktadır. İmana tatbik edildiğinde bu uzlaştırma teşebbüsü Kur'an'da ifade edildiği şekliyle Allah'ın
arnelleri yaratması ve insanın hür iradesi (Kehf, 18/29) arasında görülmektedir.
2- İman ve Kurtuluş:
Bütün ekoller imanın kurtuluşu sağladığını ifade ederler. Ekollerin
kurtuluşun şartlan üzerinde ayrılmaları, iman etme eyleminin şekli unsurlanyla ilgili aynlıklarından kaynaklanmaktadır. Eş'arilerde vurgu tasdik üzerindedir. Vurgu, Matııricfi-Hanefilerde imanın ikran ve tasdikte,
Mu 'tezilll~rde emredilen görevlerin yerine getirilmesinde, Hanbeliler ve
Yalıhabilerde imanın ikrarında ve asli görevlerin yerine getirilmesinde yapılmaktadır.

Şayet bütün bu çeşitli fikirler için bir ortak payda aranırsa imanın
"şahadet" te özetlendiği söylenebilir. Bu şahadet ezelde Allah'ın "Ben sizin

25
26
17

Karş. Resall İlıvan es-Safa, IV, 129.
Kehf, 18/29.
Taftazani, Saadeddin, Makô.sıd, İstanbul, trs., s. 118.
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Rabbiniz değil rniyim ... evet, şahadet ederiz."28 Bu Misakındaisözleşme ifade
ettiği bir şahadettir.
Şu meşhur hadis göz önünde bulundumlduğunda bu şekilde bir uzlaşma sağlanabilir: "Kalbinde bir parça iman olan kimse cehenneme girmez."29 Ve yine :Cehennem kalbinde bir parça iman taşıyan kirnseyi'kabul
etmeyecektir."3 Fakat bu hadisler anlam kaymasına uğratılmıştır.
Bınredilen işleri yapmayı imanın aynlmaz bir parçası olarak kabul
eden kişiye göre, yasaklanmış fiilieri yapan bir günahkar, artık gerçek bir
mü'min değildir. Arnelleri sadece imanın mükemmelliği olarak kabul eden
bir kişiye göre, inanan günahkar bir mü'min olma özelliğini sürdürür; o bir
süre cehennemde ceza görebilir ama sonunda Ceıınet'in misafirlerinden biri

°

olacaktır.

Mu'tezilllerin el-Menzile beyne 'l-Menzileteyn düşüncesi
olursa Hancilerin görüşünü yansıtır. Genel olarak ifade
etmek gerekirse ikinci fikir Sünniler tarafindan seslendirilmiştir. Buna ilave
olarak Maturidiler, mü'min günalıkann geçici bir cezaya uğrayacağım düşü
nürler. Eş'ariler ise hemen ve tam olarak affedilebileceğini düşünmektedirler.
·
Birinci

fıkir

dışanda bırakılacak

3- Yaratılmamış İman
Hadisin "zerre miktarı iman" üzerindeki ısran bizi "yaratılmamış iman" problemine götürür. Genel olarak tasdik ve itikad üzerine vurgu yapan
ekoller, bu tasdiki değişmez öz olarak yani Allah'ın yarat1lmamış imanına
yaratılmış bir cevap olarak algılarlar. Bu oldukça şaşırtıcı bir fikir olarak
görülebilir. Bununla birlikte Eş'ari yazarlar bu fikir üzerinde ısrar ederler:
Eş'ariler All$'ın yaratılmamış imamnı, Allah'ın kendisine verdiği tasdik
(şahadet) olarak kabul ederler: "Muhakkak ki ben Allah'ım, Benden başka
31
ilah yoktur." Ve buna dayanarak Ic1 ve Cürcfull diğer bazı kelfuncılar gibi
Esmaü'l-Hüsna arasına Mü'min ismini de yerleştirirler. 32 İci, "Allah
33
mü'mindir" der. Çünkü, Allah bağlı olma durumunu bizzat kendisine ve
Peygamberine atfetmektedir. Cürcani ayeti yorumlarken Kur'an'a 34 müracaat eder.

28

29

30
31
32
33

34

Araf, 7/172.
Müsliınin Salıibinde
Buhari'de mevcut bir hadisin ikinci kısmı, 81, 51.
ra-Ha, 20/14.
Haşr, 59/23.
İci, Meviikif, a.g.yer; el-Cürcaru, Şerhu'l-Mevakif, Kahire, 1327/1907, VIII,
212.
ra-Ha, 20/14.
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"Yaratılmamış iman" fikrinin temeli olan bu ilk anlam hiçbir şekilde
Mü'minin ikinci anlamım yani güvenlik ve koruma verme anlamııu dışlamaz.
Bu yüzden Allah için Mü'minin anlamı, Allah'ın güven kaynağı olması ve koruyuculuğundandır. Fahrettin Razi, 35 birinci anlamı işaret ederken, ikinciyi tercih ettiği görülmektedir. Bununla birlikte Eş'arilerin çoğun
luğuna göre, kurtuluşu sağlayan "iman zerresi" Allah'ın yaratılmamış imanında yaratılmış bir "iştirak" olarak kabul edilmiştir. Bu iştirak insanın kalbine misak zamanında yerleştirilmiştir.

IV- İMANLA İLGİLİ SORULAR
İmanın önemi ile ilgili birçok sorular ortaya çıktı. Biz burada ayrın
olmayan bir liste veriyoruz. 1. Bu dünyada ve gelecektel ahirette
mü'minin durumu. 2. İman ile kü:fiir arasındaki ilişki. 3. İman ile İslam arasındaki ilişki. 4. Bir kişi imanını gizleyebilir mi? (Takiyye Problemi) 5. İ
manda istisna sorunu. "Ben mü'minim" ifadesine "şayet Allah dilerse" ilave
edilmesi şart mı olmalıdır? 6.İman artar ve eksitir mi? 7. İmanın dereceleri. 36
İlk beş soru Mü'min, küfür, İslam, takiyye, inşallah maddelerinde sırasıyla
işlenecektir. Biz burada sadece son ikisini tart!şacağız.
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İman Artar ve Eksilir mi?

Bu soru ekaller incelendiğinde çok önceki devrelere ait olduğu görülür; bu soru iman etme için kabul edilen tanımla ilgilidir. Kur'an birçok
kere imanın artabileceğini zikreder. 37 Bununla birlikte bazı görüşler bunun
tartışmasız olduğunu kabul ederler. İki örnek vardır.
a- Hariciler ve Kerramiyye, imanın bir bütün olarak elde edildiğini
ya da bütünüyle kaybedildiğini varsayarlar. Çünkü kanuna ya tamamıyla
itaat edilir ya da tamamıyla reddedilir o değişti.ıilemez.
b- Mürciiler ve Maturidi-Han(!fıler imanı değişmez olarak kabul ederler. Ama bu Hancilerin anladığı gibi değildir. Ebu Hanife'nin
Vasıyyet'inin ll. bölümünde iman artmaz ve eksilmez der. Bu durumda imanın zayıflaması yalnızca küfrün artmasıyla ilişkili olarak düşünülebilir. İma
nın artması da küfrün zayıflamasıyla ilişkilidir.
Bu aynı zamanda bir kişinin hem inanan hem de inanmayan olabile38
ceğini ifade eder. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Bu kez Eş'arilere karşı,
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Fahrettin Razi,Levami', Kahire, 1323, s. 143-5.
Karş. L. Gardet, İsifon Kelamznın Önemli Problemleri: Tanrı ve İnsanın Kaderi, Paris, 1967, s. 308-90.
Bkz. Ali-İmra14 3/173; Müddesir, 74/31.
Karş. Wensinck, a.g.e., s. 125,138.
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sonraki Maturidi el kitaplan tarafından savunulmuştur. Bu el kitaplan Ebu.
Hanife ve Matundiye atıfta bulunmaktadırlar. Bu Hanefi iman anlayışı, iman
ile a:ıneller arasında esaslı bir farkı ifade eder. Zorunlu arnelleri ihmal etmek
bir isyan eylemidir, ama ne imanın bizzat kendisine ne de onun mükemmelligine etki eder. Kur'an'la uyum halindeki ilk hadis, imanın farklı dereceleri
olabileceğini ifade etmiştir.
Ashabı zikrederek Buhari ve İbni Mace bu tezi imana giriş bölümlerinde ifade etmişler ve bu fikir ekallerin büyük çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Böylece, a- Mu'tezililer imanı, arnelierin delili olarak düşündüler,
bu yüzden imanın kendisi değişebilir; iman emredilen amellerin yerine getirilmesine göre artar, ihmal edilmesine göre de azalır.
b- İbn Hanbel 40 ikrar ve arnellerle tanımlanan imanı, hem artabilecek
hem de azalabilecek bir şey olarak tanımlar. Hanbeli düşüncesi bu nokta
üzerinde hem fikirdir.
İbn Batta tasdik arnellerle ve ihsanla artar, masiyet ile azalır demiş
tir. İmanın bir hareket noktası ve başlangıcı vardır, bundan sonra ilerlemesi
ve sonsuza doğru artması mümkündür.
Aynı fikir İbn Teymiyye ve Yalıhabilerde de bulunur. işaret ettiği
miz bu tez Eş'ari'nin İbiine'sinin ve Makiiliit'ımn imanla ilgili bölümünde
de bulunur.
c- Eş'ari ekolünun tamamı, imanın artması ve eksilmesi tezini desteklemektedirler, fakat bazen de imanın yerine getirilen arnellerle yakalanan
41
bir mükemmellik derecesi olduğunu vurgulamışlardır. Bundan dola}1 Allah'ın "yaratılmamış imanı" ve "meleklerin imam ne artar ne de eksilir; peygamberlerin imanı, görevlerini tam bir sadakatle yapmalanna göre artabilir
ama azalarpaz, isınet sıfatı sebebiyle bu böyledir. Sadece normal insaniann
imanı artabilir ve eksilebilir.
Fakat tasdiki ön plana çıkaran Eş' ari'nin Eş'ari'nin Luma 'sında tanımlanan imana dayanarak bu ekol imanın kökünde Allah tarafından kalbte
yaratılan sabit bir cüzün var olduğunu söylemişlerdir. Bu cüz küfür fiili ile
tamamen kaybedilebilir, :fukat değişmez. Böylece Eş'ariler hem imanın asil
özünün değişmezliğini (karşılaştırınız, Maturidi-Hanefilerle) hem de imanın
mükemmellik derecelerinde değişikliğini kabul ederler.
39

2- İmanın Dereceleri
Bu problem bir dereceye kadar bir önceki problem ile ilişkili ise de
yine de ondan farklıdır. İmanın dereceleri aynı konu içerisinde itaat ya da
39
40
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isyanlara göre daha yüksek ya da daha düşük iman seviyelerinden bahsetmeyi aşmaktadır. Bu mesele farklı konularda imanın içsel mahiyetinin derecelerini ele alan bir sorundur.
Taklidi pasifbir kabul ve körü körüne bağlılık olarak gören Eş'ari ve
Şafii çizgiler, taklid yoluyla gerçekleşen iman konusunda çok katıydılar.
Onlara göre bu iman sadece daha yüksek bir konuma gelemeyecek bir kişi
için geçerlidir.
Diğer taraftan taklidi peygamberi, sahabileri ve tabiini bilinçli ve iradi olarak takip etme olarak gören Hanbeliler bunu inanan kişinin en temel
42
niteliği olarak almışlardır.
.
Bununla birlikte İbn Akıl taklide başvurmanın delil aramayı bir kenara bırakıp başkalarına tabi olmayı getireceğinden korkarak talditten şüphe
43
duymaktaydı.
Kelam el kitaplarının çoğu ilme dayanan yani aydınlanmış, nesnesini
bilen bir imanı, taklidi imana tercih ederler. Yukanda kelamcıların akıl yürütmeleri ve delillendirmeleriyle övülen "ilmi iman", hem Hanbeli hem de
Felasife gibi muhaliflerce hücuma maruz kalmıştır.
Gazzali44 öncekinden daha üstün, üçüncü bir iman derecesinden yani
yakin bir iman derecesinden bahsetmiştir. Burada hem Şülik hem de Sofizmin bir etkisinin görülmesi muhtemeldir. Yakin üzerine temellenen bu daha
yüksek derece İlıvan es-Safa'nın "içsel imanı'' gibi Gazzali içinde tek doğru
imandır. Aynı etkilerin İbn Teymiyye'de bulunması çcik muhtemeldir.
Gazzali 'islam vasıtasıyla imanı, şahadetin açıklanması, temel dini
görevleri yerine getirmek ve o temel görevlerin mü'min kişinin kalbinde
meydana getirdiği tecrübi hisleri sayarak tanımladıktan sonra Veli, Sıddık ve
Peygamberlerin imı;mlan arasında bir aynm yapar.
Tasdikçi bir dini yaklaşımdan hareket edildiğinde, İbn Teyrniyye'ye
göre iman, ihsan, ihlas ve yaratılmış iradenin ilahi emidere tam teslimiyetle
yok oluşuyla (fena) son bulur.
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