
“Yaşamak şakaya gelmez, 
büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın 
…
yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, 
yani bütün işin gücün yaşamak olacak.” 

Böyle demiş şair. İnanmak da şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle, hiçbir şey 
beklemeden inanmak gerekir. İnanmak ciddi bir iştir, çünkü iman etmek Allah'a söz 
vermektir. İnsanın iradesiyle sorumluluk aldığının beyanıdır. İnsan, imanın kendisi 
için olduğunu bilmeli ve buna göre yaşamalıdır. En iyi temsil budur.

Dosyamız İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran’ın kaleme aldığı amentü ile 
başlıyor. Saygın ve değerli kalemler tarafından, inanmak ve bu inancın gerektir-
diği gibi yaşamak, vahyin iman ilkeleri açısından indiriliş sistemi, Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in imanı anlatma yöntemi, inanma ihtiyacının sebepleri, Ehl-i kitabın varolan 
kaynaklardaki inanmak ile ilgili yaklaşımları, iman konusunda aklın değeri, çocukla-
ra iman esaslarını öğretme yöntemi, iman-amel ilişkisi, inanmanın felsefi ve kelamî 
boyutu gibi daha birçok konu dosyamızda ele alındı. Bu dosyada iki portremiz var. 
İlk inanan kadın Hz. Hatice ve sadakati ile meşhur Hz. Ebubekir. Bekir Topaloğlu, 
Ümit Şimşek ve Said Yazıcıoğlu ile farklı bakış açılarıyla faydalı söyleşiler yaptık. 

Ve her zamanki gibi dosyanın tasavvuf, edebiyat, sinema, medya, arşiv ve ki-
taplık bölümleri dopdolu.

Ayrıca farkedeceğiniz üzere DİN ve HAYAT’ın tasarımını yenilediğimiz gibi, in-
ternet sitemizi de güncelleyip daha işlevsel hale getirdik. Bundan böyle dergimizi 
www.istanbulmuftulugu.gov.tr adresindeki DİN ve HAYAT Dergisi linkinden online 
okuma yapabilir ya da pdf olarak indirebilirsiniz.

Faydalı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Dr. Kerime Cesur
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RAHMİ YARAN
Prof. Dr., İstanbul Müftüsü

“Âmentü ….”, 
“İman ettim …”  İslâm dinindeki iman esasları, “âmentü” yani “iman 

ettim” lafzıyla başlar ve devamında altı esasa yer verilir. So-
nunda Allah’a ve Hz. Peygamber’e iman kısmî bir ayrıntı ile 
tekrarlanır ve “kelime-i şehadet” veya “şehadeteyn” diye bili-
nen cümle ile sona erer. 

İslâm inancının adeta belirleyici unsuru olan kelime-i 
şehadet, iki cümleden ibarettir:                                                   
Ben kesin olarak inanır ve ikrar ederim ki Allah’tan başka hiç-
bir ilâh/tanrı yoktur.”      
 “Ve ben kesin olarak inanır ve ikrar ederim ki Muhammed, 
onun kulu ve peygamberidir.” Bu iki cümle namaz kılarken 
tahiyyatta okuduğumuz ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 
tarafından öğretilen1  “et-tahiyyatü” diye başlayan duanın 
sonunda da yer alır. 

Kelime-i şehadetteki birinci cümlede Allah’a imanın 
şirkten uzak, tevhidî bir iman olmasının önemi vurgulan-
mıştır; çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) ile aynı çağda yaşayan 
müşrikler Allah’ı inkar etmiyorlardı. Fakat Allah ile aralarında 
vasıta olmasını ümit ettikleri veya öfkesinden çekindikleri 
putların da ilâhî bir güce sahip olduğuna inanıyorlardı.2  Bu 
ilk cümle, Allah’tan başka herhangi bir ilâhî gücün varlığını 
reddediyor. Yan cümle durumundaki   
“Allah’tan başka ilâh/tanrı yoktur.” cümlesi müstakil olarak 
kelime-i tevhidde ilk cümle olarak yer alır. Bu ifade Kur’an’da 
da aynı şekliyle3 ve başta Âyetü’l-Kürsî ile Haşr suresinin bil-
hassa sabah ve akşam namazlarından sonra okunan son 
âyetleri olmak üzere aynı anlamda benzer kelimelerle vur-
gulanır. 

Kelime-i şehadetin ikinci cümlesinde de Hz. Muham-
med (s.a.v.)’in Allah’ın kulu ve peygamberi olduğu belirtilir. 
Burada, peygamberini, Allah’ın oğlu olarak niteleyen inan-
ca açık ve net bir reddiye vardır. Allah Teâlâ’nın, erkek veya 
kız çocuğunun olması düşünülemez. O, insanlara ait bu gibi 
nitelemelerden tamamen uzaktır. O baba da oğul da değil-
dir, bütün varlık O’nun tarafından yaratılmıştır. O’nun dengi 
veya benzeri yoktur. Bu durum İhlâs suresinde de çok açık 

olarak vurgulanır. Bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed 
(s.a.v.)'de bir insandır ama sıradan bir insan değildir. Allah ta-
rafından seçilmiş ve son peygamber olarak görevlendirilmiş, 
kendisine itaat zorunlu bir insandır. 

Kelime-i şehadetteki bu iki cümle ezana da hemen he-
men aynen yansımıştır. Tek fark, Peygamber Efendimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’in sadece peygamberliğinin zikredilip, 
kulluğunun zikredilmemesidir. Bu iki cümle merhum M. Akif 
Ersoy tarafından da İstiklâl Marşımıza çok ustalıklı bir şekilde 
yerleştirilmiştir:

Ruhumun senden ilâhî, şudur ancak emeli;
Değmesin mabedimin göğsüne na-mahrem eli!
Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli,
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
Kelime-i şehadet, merhum Âkif’in de dediği gibi İslâm 

inancının temelidir. Onun için müslüman olmak isteyen bir 
gayrimüslim bu iki cümleyi söyleyerek müslümanlığını ilan 
eder. Bu uygulamanın Hz. Peygamber (s.a.v.) devrine uza-
nan örnekleri vardır.4  

Âmentüde yer alan iman esaslarından birincisi Allah’a 
imandır. Allah’a iman aslında iman esaslarının en önemlisidir 
ve bunu vurgulamak üzere ona “aslü’l-usûl” (esasların esası/
asılların aslı) denir. Bir müslüman için asıl hedef, Allah’ın rıza-
sını/hoşnutluğunu kazanmaktır. Bütün âlemlerin yaratıcısı, 
Rabbidir O. O’nun her şeye gücü yeter, her şeyi bilir, hiçbir 
şey O’na gizli olmaz. Dünya hayatında da âhiret hayatında 
da en büyük otorite O’dur. En güzel isimler O’nundur. Bu 
dünya bir imtihan alanıdır. Her insandan, Allah’ın istekleri-
ne uygun bir hayat yaşaması istenir ve insan bunu başardı-
ğı ölçüde Allah katında değer ve itibar kazanacaktır. Fakat 
insan Allah’ın isteklerini nasıl bilecektir? Bu konuda Allah 
bazen doğrudan, bazen melek Cebrail (a.s) vasıtasıyla vahiy 
göndermiş, sonra bu vahiyler kitaplaştırılmış ve bu kitaplar 
hangi peygambere gönderildiyse onun tarafından insanlara 
tebliğ edilmiştir. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) ve 
son kitap da Kur’ân’ı Kerîm’dir.

Allah’a iman aslında iman esaslarının en önemlisidir ve bunu vurgulamak üzere 
ona “aslü’l-usûl” (esasların esası/asılların aslı) denir. Bir müslüman için asıl hedef, 

Allah’ın rızasını/hoşnutluğunu kazanmaktır.

Kelime-i şehadetin ikinci cümlesinde de Hz. Muhammed 
(s.a.v.)’in Allah’ın kulu ve peygamberi olduğu belirtilir. 
Burada, peygamberini, Allah’ın oğlu olarak niteleyen 

inanca açık ve net bir reddiye vardır.
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Melek Cebrail (a.s) Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e bazen 
insan şeklinde de gelirdi. Bir seferinde Hz. Ömer’in de yanın-
da bulunduğu sırada gelmiş ve “İslâm nedir?”, “İman nedir?”, 
“İhsan nedir?” diye sorup cevaplarını almıştı. Hz. Peygamber 
(s.a.v.)’in “İman nedir?” sorusuna verdiği cevaba dair rivayetler 
arasında “Âmentü” metnine en yakın olanı Müslim’de yer alan 
rivayettir. Buna göre Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu soruya 
cevap olarak şöyle buyurmuştur:     
       
       
       
“Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gü-
nüne iman etmen; kadere, onun hayrına ve şerrine iman etmen-
dir.”5 

Şimdi hem bu rivayette hem de âmentü metnindeki 
sıraya göre iman esaslarını özetleyebiliriz: 

1. Allah’a İman: Varlık âlemi Allah ve onun yarattık-
larından ibarettir. Allah’ın varlığı, kendiliğinden, zorunlu 
bir varlıktır. O, zaman, mekan, şekil gibi unsurlardan mü-
nezzeh müteal (yüce) bir varlıktır. O’nun dışındaki bütün 
varlıkları O yaratmıştır. O’nun her şeye gücü yeter. Biz 
onu sıfatlarıyla tanırız. Allah bütün üstün/kemal sıfatlara 
sahiptir. Aslında bunların sayısı çoksa da yedi veya sekiz 
tanesi öne çıkar ve bunlar sübûtî (Allah hakkında sabit/
var olan) sıfatlar olarak sayılır: Allah’ın sübûtî sıfatları şun-
lardır:

a) Hayat: Diri olmak, hayat sahibi olmak demektir. 
Allah, varlığı için bir başlangıç veya sonuçtan bahsedile-
meyecek şekilde diridir, hayat sahibidir. Onun bu durumu 
“hayy” kelimesiyle ifade edilir.

b) İlim: Bilmek, demektir. O, gizli, âşikâr her şeyi bilir. 
Ondan gizli hiçbir şey olmaz. Bilgisi kendiliğindendir ve 
bunun için herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Onun bu du-
rumu “alîm” kelimesiyle ifade edilir.

c) İşitme/duyma (sem’i): O her şeyi duyar, işitir. 
O’nun duyamayacağı bir ses olmaz. Bunun için herhangi 
bir şeye ihtiyacı yoktur. Onun bu durumu “sem’i” kelime-
siyle ifade edilir.

d) Görme (basar): Allah her şeyi görür. O’ndan gizli 
herhangi bir şey yapmak mümkün değildir. Görmek için 
herhangi bir alete veya organa ihtiyacı yoktur. Onun bu 
durumu “basîr” kelimesiyle ifade edilir.

e) İrade (dileme, murad etme): Her şey onun irade 
ve dilemesiyle olur. O’nun iradesi olmadan hiçbir şey ol-
maz. O’nun iradesini etkileyecek, üzerinde baskı oluştura-

cak hiçbir şey yoktur. 
f) Kelam: Söz söyleme anlamındadır. Allah mahiye-

tini bilmediğimiz bir şekilde isteklerini söyle, bunlar me-
lek ve peygamber vasıtasıyla insanlara kadar ulaşır. İlâhî 
kitaplar bu sıfatın tecellisidir. 

g) Tekvin: Var etmek anlamındadır. Kendisinden 
başka bütün varlıkları O var etmiş, yaratmıştır. Bunu yap-
mak için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kur’an’ın anlatımıyla 
bir şeyin var olmasını murad ettiği zaman ona “ol” demesi 
yeterlidir. 

Diğer taraftan Allah’ın yarattıklarına asla benzeme-
me, onlarda olup da Allah’ta asla bulunmayan bazı du-
rumları ifade etmek üzere tenzihî veya selbî/olumsuz 
sıfatlar gündeme gelmiş ve bunlar da şöyle sıralanmıştır:

a) Kıdem: Allah’ın varlığı için bir başlangıç yoktur; 
çünkü zaman da dahil her şeyi O yaratmıştır. 

b) Bekâ: Allah’ın varlığının bir sonu yoktur. O, her za-
man var olacaktır.

c) Vahdaniyyet: Allah’ın tek oluşunu ifade eder. O, 
her bakımdan tektir. Onun gibi bir başka varlık daha yok-
tur.

d) Muhalefetün li’l-havâdis: Sonradan olanlara 
benzememek, onlardan farklı olmak demektir. Zâtından 
başka her varlığı O yaratmıştır. Onlara asla benzemez.

e) Kıyam bi nefsihî: Varlığı kendinden olmak de-
mektir. O’ndan başka her şey O’nun tarafından var edil-
miştir, dolayısıyla var olmak için ve varlığını sürdürmek 
için O’na muhtaçtır. Ama O, var olmak için de varlığının 
devamı için de hiçbir şeye muhtaç değildir.

2. Meleklere İman: Melekler, Allah’ın kendilerine 
verdiği görevi yerine getiren, bunun dışına çıkmayan 
nurânî varlıklardır. Onları duyu organlarımızla idrak ede-
meyiz. Ancak yukarıda geçtiği gibi çok ender olarak so-
mut bir şekil alabilirler ve o zaman görülebilirler. Melekle-
re iman ve onların varlığı, işlevi gerek âyet-i kerîmelerde 
gerekse hadîs-i şerîflerde çokça dile getirilir. 

Meleklerin yeme-içme, evlenme gibi insanî özellik-
leri yoktur. Onlar için erkek veya kadın olma söz konusu 
değildir. Kendilerine verilen her türlü görevi yapabilecek 
güçtedirler. Melek kelimesi ve çoğulu melâike çok sayıda 
âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfte mutlak olarak veya görev-
leri belirtilerek yer alırken bazı meleklerin ayrıca isimleri-
ne de yer verilir.

Cebrail: Kur’ân-ı Kerîm’de üç defa Cibril şeklinde ge-
çer6  ve ayrıca bazı âyetlerde geçen ruh, rûhu’l-kuds, er-

rûhu’l-emîn ve resûl kelimeleri ile onun kastedildiği belir-
tilir. Cebrail (a.s.), Allah ile peygamberler arasında olduğu 
gibi Allahla diğer melekler arasında da elçilik yapar. Hz. 
İsa (a.s.)’nın annesi Hz. Meryem’e normal bir insan şeklin-
de görünmüş ve ona bir çocuk bağışlamak üzere Allah’ın 
elçisi olarak geldiğini bildirmiş, aralarında karşılıklı ko-
nuşmalar geçmiştir.7 Ayrıca o, Kadir gecesinde diğer me-
leklerle birlikte iner ve Allah’ın rahmetini getirir. 

Mikail: Kur’ân-ı Kerîm’de Mikal şeklinde geçer.8 Ceb-
rail (a.s.) ile birlikte Uhud savaşında peygamberimizin sa-
ğında ve solunda yer aldıkları rivayet edilir Mikail daha 
ziyade tabiat olayları, yağmur vb. olaylarla ilgilidir.

İsrâfil: Kıyamet günü gelince sûra üflemekle görevli 
melektir. Kur’ân-ı Kerîm’de sûra üfleneceği anlatılır ama 
kimin üfleyeceği zikredilmez. İslâm âlimlerine göre bu 
görevi İsrafil yapacaktır. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in gece 
namazına başlarken Cebrail ve Mikail ile birlikte onun da 
ismini zikretmesi Allah katındaki değer ve derecelerini 
gösterir.

Azrail: Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şerîflerde ölüm 
meleği (melekü’l-mevt) olarak ifade edilir.9 Bazı âyetlerde 
çoğul olarak vefat olayını gerçekleştiren meleklerden söz 
edilir. Bu münasebetle Azrail’in, bu meleklerin başkanı ol-
ması da mümkündür. Dört büyük melekten biridir. Bun-
ların dışında mukarrabûn (Allah’a yakın olanlar), Kirâmen 
Kâtibîn (yazmakla görevli saygın melekler), Münker ve 
Nekir (ölümden sonra sorgulama yapacak iki melek) ve 
diğer melekler de vardır. Naslarda melekler için Arş’ı taşı-
yan, Allah’ı tespih eden, Hz. Peygamber’e ve müminlere 
rahmet ile dua eden, cennet ve cehennem bekçileri ve 
benzeri nitelemeler de vardır. 

3. Kitaplara İman: Allah Teâlâ mesajını peygam-
berlerine vahiy yoluyla bildirmiştir. Kitap ile bu vahiyle-
rin toplandığı yazılı metinler kastedilir. Bu metinlerden 
dördü kitap, bazısı sahife/suhuf olarak isimlendirilirken 
bazısından genel bir ifade ile indirilenler veya verilen-
ler şeklinde bahsedilir. Kitaplar; Tevrat, Zebur, İncil ve 
Kur’an-ı Kerîm’dir. Kur’an-ı Kerîm’de Hz. İbrahim ve Hz. 
Musa’ya nispet edilen suhuftan (tekili sahîfe) bahsedilir.10 
Sahife bir miktar sayfadan oluşan tomar, kitapçık, risa-
le olarak değerlendirilebilir. Günümüz Arapçasında da 
gazete anlamında kullanılmaktadır. Bunların sayısı İbn 
Hibbân’ın Sahîh’inde yer alan bir rivayete göre 100’dür ve 
Hz. Şit’e 50, Hz. İdris’e 30, Hz. İbrahim’e 10 ve Hz. Musa’ya 
(Tevrat’tan önce) 10 sahife indirilmiştir.11 Kur’an kendisi 

yanında Allah’ın daha önce indirdiği bütün mesajlara da 
inanılmasını ister. Bakara suresinde yukarıda sayılanlar 
dışında İsmail, İshak, Yakub peygamberlerin de adına yer 
verilir ve bunlara “esbât” /torunlar da dahil edilir.

Müslüman, bunların tamamına iman eder fakat bu 
iman, Kur’an dışındakiler için Allah tarafından indirilen 
asıl metinleredir. Bu sebeple bugün elde olanlara kuşku 
ile bakılır. Bu kuşkunun sebebi, onların özgün haliyle gü-
nümüze hatta Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşadığı zamana 
ulaşmamış olmasıdır. Kur’an bu metinlere zaman içeri-
sinde müdahale edildiğini, insanların basit menfaatler 
uğruna ilaveler yaptığını, bir kısmını değiştirdiğini, bazı 
kısımlarını gizleyip çıkardıklarını bildirmektedir.12 Bu bil-
dirimlerin ışığında eldeki metinlerde özgün kısım olabi-
leceği gibi, değiştirilmiş veya ilave edilmiş kısımlar da var 
kabul edilir. Bunun için Peygamber Efendimiz “Ehl-i Kitab’ı 
tasdik de tekzip de etmeyin: ‘Biz Allah’a, bize indirilene ve 
size indirilene iman ettik.’ deyin.” buyurmuştur. 13

4. Peygamberlere İman: Farsça bir kelime olan pey-
gamber, haber götüren demektir. Kur’an’da ve hadisler-
deki nebî (ç. enbiyâ), resûl (ç. rusül) ve mürsel kelimele-
rinin karşılığı olarak kullanılır. Allah insanlara istediklerini 
ve istemediklerini peygamberler vasıtasıyla bildirmiştir. 
İlk peygamber aynı zamanda ilk insan olan Hz. Âdem, son 
peygamber de Hz. Muhammed’dir. Peygamberler insan-
dır fakat Allah tarafından seçilip görevlendirildikleri için 
birtakım ayrıcalıkları vardır. Onlara itaat, Allah’a itaat gibi 
kabul edilmiştir. Kur’an’da 24 peygamberin adı zikredilir. 
Ayrıca hadisten Hz. Âdem’in oğlu Şit’in de peygamber 
olduğu ve kendisine 50 sahife indirildiği anlaşılır. Fakat 
Allah tarafından gönderilen peygamber sayısı bunun-
la sınırlı değildir. Sayının 124.000’e ulaştığı rivayet edilir. 

İslâm anlayışına göre bu 
dünya hayatında insanlar bir 

imtihandadır. Allah onları 
başta akıl olmak üzere iyiyi ve 
kötüyü kavrayacak imkanlarla 
donatmış, ayrıca peygamberler 
ve kitaplar vasıtasıyla mesajını 
bildirmiş diğer taraftan iyiyi de 
kötüyü de tercih etmeleri için 

fırsat tanımıştır.

Hat: Sinan Genim Kolleksiyonu/ Âmentü Gemisi
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Kur’an Allah’ın, peygamberleri arasında bir fark gözetme-
diğini ifade ettiği gibi, onlardan bazısını bazısından üstün 
tuttuğunu da ifade eder.14 Peygamber olmaları itibariyle 
hepsi aynıdır ve biz onlara iman ederiz. Fakat muhatap ol-
dukları kitle, görev alanı, kendilerine indirilen kitap veya 
sahife, süre gibi birçok konuda aralarında farklar vardır. 
İslâm âlimleri Hz. Muhammed (s.a.v.)’in peygamberlerin 
en üstünü olduğu görüşündedir.

5. Âhirete İman: Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i 
şerîflerde âhirete iman değişik vesilelerle sıkça vurgula-
nır. Âhir/âhiret, ilk/birinci manasındaki evvel/ûlâ kelime-
sinin mukabili olup son/sonuncu anlamındadır. Bazen 
tek başına bazen de sıfat tamlamasının tamlayanı olarak 
kullanılır ve son gün/zaman, son hayat, son yurt/ikamet 
yeri, son yaratılış gibi anlamlar ifade eder. Bütün bu kul-
lanımlarda dünya hayatından sonra kıyameti müteakip 
başlayacak hayat ve zaman dilimi kastedilir. Âmentünün 
sonunda ayrıca vurgulandığı gibi bütün insanlar öldük-
ten sonra tekrar dirilme olacak ve bu zaman dilimi baş-
layacaktır.

İslâm anlayışına göre bu dünya hayatında insan-
lar bir imtihandadır. Allah onları başta akıl olmak üzere 
iyiyi ve kötüyü kavrayacak imkanlarla donatmış, ayrıca 
peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla mesajını bildirmiş 
diğer taraftan iyiyi de kötüyü de tercih etmeleri için fır-
sat tanımıştır. Asıl imtihan da bu noktada olmaktadır. 
Dünyada insanın bütün hareketleri gözetim altındadır. 
Bunlar ayrıca Kur’ân-ı Kerîm’in “kitap” olarak nitelediği ve 
dilimizde daha çok “amel defteri” olarak söylenen mahi-
yetini bilmediğimiz bir yerde muhafaza altına alınmak-
tadır. Âhirette herkese kitabı verilecek ve “Kitabını oku! 
Bugün sana hesaba çekici olarak kendi nefsin yeter.” de-

nilecektir.15 Günahkârlar ondakileri görünce “Eyvah! Bu 
kitaba ne oluyor ki küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın 
sayıp dökmüş.” diyecekler ve bu dünyada yaptıklarını ora-
da hazır bulacaklar.16 Orada cennete gidecekler ve cehen-
neme gidecekler ayrılacak. Cehenneme gidecekler aleyhi-
ne kulakları, gözleri ve derileri şahitlik edecek,17 ağız yerine 
eller, ayaklar konuşacak.18 Cennete gidecekler nimetler 
içinde olacaklar. Melekler onlara korku ve endişe içinde 
olmamalarını söyleyecek, cennete vardıklarında kapıları 
açılacak ve karşılamada bulunan melekler onlara “Selam 
size! Tertemiz oldunuz; devamlı kalmak üzere girin bura-
ya.” diyecekler.19 

6. Kadere İman: Bütün mevcudatın yaratıcısı olan 
Yüce Allah, varlıklar arasındaki ilişkileri ve işleyişi de bir 
düzene bağlamıştır. O, ezelî ilmiyle olacak olan olayları 
bilmektedir. Kader, Allah’ın nesneleri ve olayları, bilhas-
sa beşerî fiilleri ezelde bilmesi ve belirlemesi anlamında 
kullanılan bir terimdir. 

İnsanı, fiillerinde serbest bırakan, böylece imtihan 
eden Allah’ın, diğer taraftan bu fiilleri önceden biliyor 
olması hatta belirlemesi İslâm âlimlerini bir hayli meşgul 
etmiş ve konuya açıklık getirmek isteyen farklı görüşleri 
benimseyen çeşitli mezhepler ortaya çıkmıştır. Ebû Ha-
nife Fıkh-ı ekber adlı kitabının başında, iman edilmesi 
gereken konuları sayarken kaderin hayırlısının da şerli-
sinin de Allah’tan olduğunun kabul ve itiraf edilmesine 
de yer verir. Kadere iman veya Allah’ın insan fiillerini ön-
ceden bilmesi, belirlemesi sorumluluğu ortadan kaldır-
maz. Çünkü insan bu ilâhî bilgiden habersiz olarak kendi 
iradesi ile hareket etmektedir. Âmentü metninde dile 
getirilen iman esasları ehl-i sünnet mezheplerinin ortak 
kabulüdür.  

Kadere iman veya Allah’ın insan fiillerini önceden bilmesi, belirlemesi sorumluluğu 
ortadan kaldırmaz. Çünkü insan bu ilâhî bilgiden habersiz olarak kendi iradesi 
ile hareket etmektedir. Âmentü metninde dile getirilen iman esasları ehl-i sünnet 

mezheplerinin ortak kabulüdür. 

1.   Buhârî, Salâtü’l-cemâa, 66.
2.   Yunus, 10/18; Zümer, 39/36-38.
3.   Sâffât, 37/35; Muhammed, 47/19.
4.   Bkz. Buhârî, Salât, 76; Ehâdîsü’l-enbiyâ, 1; Kelime-i şehadet hak-

kında bk. Hadislerle İslâm, I, s. 461 vd.
5.   Müslim, İman, 1.
6.   Bakara, 2/97, 98; Tahrîm, 66/4.

7.   Meryem, 19/17-21.
8.   Bakara, 2/98.
9.   Secde, 32/11.
10.   Necm, 53/36, 37; A‘lâ, 87/18, 19.
11.   Bk. Hadislerle İslâm, I, 514.
12.   Bakara, 2/75, 79, 146, 159; Nisâ, 4/46; Mâide, 5/13, 41; En‘âm, 

6/ 91.

13.   Buhârî, İ‘tisâm, 25.
14.   Bakara, 2/253; İsrâ, 17/55.
15.   İsrâ, 17/14.
16.   Kehf, 18/49.
17.   Fussilet, 41/20-21.
18.   Yâsîn, 36/65.
19.   Zümer, 39/73.
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 Reşid Rıza’nın el-Menâr mec-
muasında yayınlanan “Emali-i Diniye” 
isimli dersleri 1329-1331 yılları ara-
sında peyderpey Sebilürreşad mec-
muasında bir seri halinde “Akaid-i 
İslamiye” adı altında neşredilmeye 
başlanmıştır. Akaidle ilgili temel 
meselelerin Kur’anî ve aklî delillerle 
ifade edilmesi bakımından istifade-
ye şayan görülerek merhum Ahmed 
Hamdi Akseki tarafından tercüme 
edilen bu derslerde İslam’ın fıtrat ve 
tevhid dini olduğu, Allah’ın zatî ve 
subutî sıfatları, Allah’ın varlığını ispat 

gibi meseleler yer almaktadır.
“(…) ayak izlerinin bıraktığı 

âsar da oradan mutlaka bir insanın 
geçmesine delalet ediyor. Madem 
ki böyle bir eser daima müessirine 
delalet etmektedir. O halde idrak-i 
beşerin haricinde olarak bu kadar 
yıldızlar ile müzeyyen olarak müşa-
hede etmekte olduğumuz semavat, 
her türlü hayvanat ve nebatat ile 
tezyin edilen arz, emvac u telatumu 
[dalgaları] ile insanlara neşe veren 
bunca bihar: Denizler, ırmaklar; âlim 
ve habîr olan bir zat-ı ecl u a’lanın vü-

cuduna delâlet etmez mi?
(…) Sani-i âlemin vücudunu iti-

kad, beşerin garaiz [tabiat] ve fıtra-
tında mevdu’ bulunduğu sabit olma-
dığı takdirde bunu berahin-i nazariye 
ile ispat ederiz. Çünkü sani’-i âlemin 
vücudunu itikad, fıtrat ve tabiat-ı 
beşerde bulunduğunu ispat edecek 
berahin-i [deliller] nazariye pek çok-
tur. “

 Kaynak: Şeyh Reşid Rıza, trc. Ahmed, 
“Akaid-i İslamiye”, Sebilürreşad, 25 Nisan 
1329/2 Cemaziyelahir 1331, X/243, s. 141.
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İLYAS ÇELEBİ

Hükümler her ne 
kadar bize hitap 
edişleri ve tarafı-
mızdan gerekle-
rinin yerine geti-
rilişi bakımından 
itikadî, amelî ve 
ahlâkî şeklinde 
üçe ayrılmışsa 
da, dindeki yer-
leri bakımından 
hepsi itikadîdir. 
İslâm dini iman, 
amel ve ahlâk 
esasları üzerine 
bina edilmiş olup 
bunlar kendi ara-
larında sıralan-
dığında temelde 
imanın, onun 
üzerinde amelin 
ve en üstte de 
ahlâkın yer aldı-
ğı görülür.

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 İslâm dini iman, amel ve ahlâk esasları 
üzerine bina edilmiş olup bunlar kendi araların-
da sıralandığında temelde imanın, onun üze-
rinde amelin ve en üstte de ahlâkın yer aldığı 
görülür. Bu husus yüce kitabımız Kur’an’da güzel 
ağaca (şecere-i tayyibe) benzetilir ve söz konu-
su ağacın köklerinin yerin içinde, dallarının ise 
semada olduğu bildirilir.1 İslâm binasının iman, 
islâm ve ihsandan oluştuğunu bildiren Sevgili 
Peygamberimiz de sözkonusu kompozisyonu 
teyit etmiştir.2 

İtikadî hükümler Allah’ın varlığına, pey-
gamberlerin hak olduğuna, âhiretin vukû bula-
cağına inanmak gibi imana konu teşkil eden me-
selelerden oluşmaktadır. İtikadî meseleler gözle 
görülen, elle tutulan yani duyu organlarıyla al-
gılanan şeyler değil, vahiyle bilinen hususlardır. 
İtikadî hükümlerde kesin delil aranır. Dolayısıyla 
bir konunun itikadî  hükümlerden sayılabilmesi 
için muhakkak nasta yer alması gerekir. Nas ya 
Kur’an âyeti ya da sağlam (mütevâtir) hadis olur. 
Ayrıca söz konusu nassın ifade ettiği mana açık 
olmalıdır. Öte yandan itikadî meseleler zamana, 
mekana ve hitap edilen fertlere göre değişikliğe 

uğramaz, gerçekliklerini daima korur. Bu 
yüzden bütün peygamberlerin insanlığa 
tebliğ ettiği iman esasları aynıdır. 

Mükelleflerin yapacakları pratik iş-
ler ve ifa edecekleri vazifeler demek olan 
amelî hükümler ikiye ayrılır: 

a) İbadetler: Allah’a karşı ifa edilme-
si gereken kulluk vazifelerinden ibarettir. 
İbadet, insanın fikrini yüceltir, ruhunu 
olgunlaştırır, iradesini terbiye eder. İba-
detlerin ruhu ihlastır, yani ifa edilişlerin-
de dünya menfaati gözetmeyerek sırf 
Allah’ın rızasını gaye edinmektir. İbadet-
lerin miktarı ve şekli Kur’an ve Sünnet ile 
tespit edilmiştir. İbadetler sırf ilâhî hak 
olup artmaz eksilmez, zamanla değişmez. 

b) Muamelât: İnsanlar arasındaki 
hukukî münasebetleri düzenleyen bu hü-
kümlerin özü adalettir. Esasları Kur’an ve 
Sünnet’te vardır.

Ahlâkî hükümler ise insanların kendi 
aralarında ve diğer canlılarla (hatta can-
sızlarla) olan münasebetlerini düzenle-
yen âdâb-ı muaşeret kurallarıdır. Bu ku-
rallar nefsin terbiyesini hedef alır. İslâm 
ahlâkının hükümleri Kur’an ve Sünnet’te 
bir bir anlatılmıştır. Ahlâk kaidelerinin özü 
“yaratana hürmet, yaratılana şefkat”tir. 
Hatta bu, İslâm dininin insanda gerçek-
leştirmek istediği temel gayedir. Bu hü-
kümler her ne kadar bize hitap edişleri ve 
tarafımızdan gereklerinin yerine getirilişi 
bakımından itikadî, amelî ve ahlâkî şek-
linde üçe ayrılmışsa da, dindeki yerleri ba-
kımından hepsi itikadîdir. Şöyle ki dinî bir 
hükmün varlığı Kur’an’la veya mütevâtir 
bir sünnetle ispat edilmiş bulunuyorsa, 
yukarıdaki hükümlerden hangisine girer-
se girsin, iman edilecek konular arasına 
girer, onun İslâm dininin hükümlerinden 
biri olduğuna inanmak gerekli hâle gelir. 
Meselâ İslâm’da anaya babaya itaat em-
redilmiş, insanları çekiştirmek (gıybet) 
yasaklanmıştır. Bunların ikisi de ahlâk 

kurallarındandır. Ancak anaya babaya 
itaatin dinin kesin emirlerinden, insanları 
çekiştirmenin de yasaklarından olduğuna 
inanmak itikadî bir hükümdür. Bu sebeple 
anaya babaya itaat etmemek veya insan-
ları çekiştirmek ahlâk kaidelerine aykırı 
düşer. Bunların ilâhî emir ve yasaklardan 
olduklarını kabul etmemek imanı zedeler.

İslâm bilginleri imanın nasıl gerçekle-
şeceği ve bir insanın mümin sayılması için 
hangi şartları yerine getirmesi gerektiği 
konusunda farklı görüşler beyan etmiş-
lerdir. Ehl-i sünnet kelamcıları tasdikle, 
Cehmiyye ve Neccâriyye marifetle, Mürcie 
ve Kerrâmiyye ikrarla, Havâric ve Mutezile 
ise tasdik, ikrar ve amelle gerçekleşeceğini 
benimsemiştir. 

Kelam literatüründe iman terimi, 
esasları, oluşumu, alametleri, amelle mü-
nasebeti, artıp eksilmesi ve müminin 
vasıfları gibi açılardan ele alınır. Kur’an, 
kurtuluşu sağlayacak dindarlığın başın-
da imanı zikreder. İman, kalbe ait bir fiil 
olmakla beraber Kur’an, cennete iman 
ve sâlih amelle girilebileceğini bildirmek 
suretiyle imanla ilâhî emirlere uyma ara-
sında sıkı bir ilişkinin bulunduğunu ortaya 
koymuştur. 

İman-amel ilişkisi konusunda 
Havâric, Mutezile ve Şîa mensupları ameli 
imandan bir parça (cüz) kabul ederlerken, 
Selefiyye kemalinin şartı statüsünde cüz 
saymış, Mürcie imanla amel arasında ilişki 
bulunmadığını ileri sürmüştür. Ehl-i sün-
net kelamcıları ise ameli imanın bir parça-
sı kabul etmemekle beraber onu, imanın 
kemalini ve etkisini ortaya koyan bir unsur 
konumunda tutmuş; özellikle Ebû Mansûr 
el-Mâtürîdî “kalbin ameli” tabiri ile ima-
nın kuru bir iddia ve sadece bir tasdikten 
ibaret olmadığını, zahirî amellerde eksiği 
bulunan kimsenin derûnî-kalbî hislerinde 
Allah’ı, Rasûlünü ve müslüman cemaati 
tavizsiz bir şekilde sevmesinin vazgeçile-

Ahlâk 
kaidelerinin 
özü “yaratana 
hürmet, 
yaratılana 
şefkat”tir. 
Hatta bu, İslâm 
dininin insanda 
gerçekleştirmek 
istediği temel 
gayedir.
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mez bir şart olduğunu vurgulamıştır. Bu anlayış Kur’ân-ı 
Kerîm’in yanı sıra sözlü ve fiilî sünnetle de uyum içindedir. 
Bu durum İbn Abbas’tan rivayet edilen bir hadiste şöyle ifa-
de edilmiştir: Hz. Peygamber Muâz b. Cebel’i Yemen’e vali 
olarak gönderdiğinde ona: “Yemenlileri önce Allah’tan baş-
ka ilâh olmadığına ve benim Allah’ın elçisi olduğumu ta-
nıklığa çağır, eğer bunları kabul ederlerse bu defa Allah’ın 
onlara her gece ve gündüz beş vakit namazı farz kıldığını 
bildir. Eğer bunu da kabul ederlerse onlara Allah’ın malla-
rında zenginlerden alınıp fakirlere verilen zekâtı farz kıl-
dığını bildir.” buyurmuştur.3 İslâm âlimlerine göre insanda 
iman icmalî veya tafsilî olarak gerçekleşebilir. İcmalî iman, 

inanılması gereken esaslara kalp ve gönülden kısa ve öz 
olarak inanmak demektir. Bunun en kısa ifadesi kelime-i 
şehadettir. Sözlükte “tanıklık etmek, bildiğini söylemek; 
kesin olarak haber vermek” anlamlarına gelen şehadet ile, 
burada “cümle” manasına gelen kelimeden oluşan kelime-i 
şehadet, “Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur ve 
yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed O’nun kulu ve elçi-
sidir.” anlamına gelen “Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhe-
dü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh.” cümlesinden 
oluşur. İki kısımdan oluşan kelime-i şehadetin birinci kıs-
mı zât, sıfat ve fiilleriyle bir olan Allah’a, ikinci kısmı ise Hz. 
Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık et-
meyi ifade etmektedir. Kelime-i şehadette geçen “rasûlüh” 
tabiri Hz. Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu ve O’ndan 
vahiy aldığını ifade ettiği gibi, “abduhû” tabiri de onun 
Allah’ın kulu olduğunu ifade eder. 

Kelime-i şehadet, bir kişinin İslâm’a dahil olmasının ilk 
merhalesi olup onu tasdik ve ikrar eden kişi İslâm ümmeti-
nin üyesi olma şerefini kazanmış ve İslâm hukukunun müs-
lümanlara tanıdığı bütün hak ve sorumluluklara sahip olmuş 
olur. Bu zengin anlamı dolayısıyla kelime-i şehadet İslâm’ın 
şiarı kabul edilmiş, günde beş vakit minarelerden okunan 
ezanın ikinci cümlesi olarak yer almış, imanın altı esasının 
sıralandığı âmentü bu cümlelerle sonlandırılarak adeta tas-
dik edilmiştir. Aynı şekilde yeni doğan çocukların kulağına 
bu cümle okunmakta, İslâm’a girmek isteyen kişilerden bu 
cümleyi tekrar etmeleri talep edilmekte ve dünyadan iman-
la göç etmeleri için ölmek üzere olan kişilere son demlerin-
de kelime-i şehadet getirmeleri telkin edilmektedir.

Tafsilî imana gelince o, inanılması gereken hususlara 
ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde inanmak demektir. Bunun 
tanımı Hz. Peygamber tarafından şu şekilde yapılmıştır: 
“İman, Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
âhiret gününe ve bir de hayrıyla şerriyle birlikte kadere inan-
mandır.”4 İslâm’ın itikadî hükümlerini altı prensip olarak 
hülâsa eden bu hadis, dinimizin ‘âmentü’sünü oluşturmuş 
ve bütün akaid meselelerinde esas alınmıştır. Âmentü bi-
zim akaid sistemimizin özünü ve nüvesini oluşturur. Kâmil 
iman tarif edilirken şöyle denilir: “İman, kalp ile tasdik, dil 
ile ikrar ve uzuvlarla amel etmektir.” Bu tarif iman esasla-
rı ile İslâm şartlarını birleştirmiş bulunmaktadır. Ancak 
âlimlerimizin büyük çoğunluğu, aslında bir kalp ve ruh hali 
olan imanı tahlile tâbi tuttuklarında onun aslî unsurunun 
tasdikten ibaret olduğu sonucuna varmışlardır. Bir insan 
İslâm’ın sunduğu iman esaslarını kalbiyle tasdik ettiği tak-

dirde Allah nezdinde mümindir. Ancak diliyle ikrar etme-
dikçe,  onun mümin olduğu bilinemeyecek ve insanlar ara-
sında müslüman telakki edilemeyecektir. Uzuvlarla amel 
etmeye, yani namaz kılmaya, oruç tutmaya gelince, yine 
âlimlerimize göre bunlar imanı teşkil eden unsurlardan de-
ğildir. Şu halde iman esaslarını kalbiyle tasdik eden, bunun 
yanında Allah’ın kesin emir ve yasaklarının gerçekliğini de 
benimseyen, fakat amelde eksiği bulunan, ilâhî emirlerin 
tamamını yerine getirmeyen ve yasaklarının tümünden 
kaçınmayan kimse yine mümindir. 

Ergenlik çağına gelmiş, akıl yürütme yeteneğini elde 
etmiş, nesne ve olaylar arasında karşılaştırma yapacak sevi-
yeye ulaşmış her insan daha önce öğrendiği dinî gerçekleri 
akıl süzgecinden geçirmeye, onların doğruluğunu yeniden 
tasdik edip benliğine mâl etmeye mecburdur. Burada söz 
konusu edilen fikrî muhakemenin muhakkak mantık ku-
rallarına dayalı teknik bir muhakeme olması gerekmez. Söz 
konusu edilen şey aklı başında her insanın yapabileceği ba-
sit, tabii ve olağan bir akıl yürütmeden ibarettir. Böyle bir te-
fekkür işlemine tâbi tutulmayan ve taklit seviyesinde kalan 
iman tabiri caiz ise iğreti bir inançtır; karşı görüş ve telkinlere 
maruz kaldığı takdirde direnç göstermekten âciz kalır. 

İman esasları karşısında insanları üç gruba ayırmak 

mümkündür: a. Müminler: İnananlar, iman esaslarını kal-
ben tasdik edenler. Bunlar dünyada müslüman muamelesi 
görürler, âhirette ise şayet günahkâr iseler bir müddet azap 
görebilirler, fakat eninde sonunda cennete girer, ebedî 
kurtuluşa ererler. b. Kafirler: İman esaslarından birini, bir-
kaçını veya tümünü inkâr edenler. Böyleleri dünyada insan 
haklarına sahip olmakla beraber müminlere has haklar-
dan mahrum kalırlar. Âhirette ise cehenneme konulur ve 
ebedî azaba çarptırılırlar. c. Münafıklar: Kalben inanmadık-
ları halde dış yüzleriyle “müslümanız” diyenler, müslüman 
görünenler. Münafıklar müslümanların arasına karıştığı 
ve iç yüzlerinin bilinmesi mümkün olmadığı için insanlar 
tarafından müslüman telakki edilir ve dünyada mümin 
muamelesi görür. Fakat Allah katında kafir olduklarından 
âhirette ebedî azap içinde kalırlar. 

Sonuç olarak insan dünyaya bir kere gelmektedir. 
Onu bu dünyaya gönderen Yüce Allah, Bezm-i Elest’te ona 
kendini tanıtmış, peygamberler aracılığıyla da bu sözü ha-
tırlatmıştır. Biz iman ederken bu sözümüze sadakatimizi 
ikrar etmiş oluyoruz. İkrarımızdaki sadakatimizi ise amel-i 
salih ve güzel ahlâk ile ispat ediyoruz. Böylece inanmanın 
ve inandığı gibi yaşamanın önemi ortaya çıkıyor. 

İnanan ve inandığı gibi yaşayan insanlara ne mutlu! 

1. İbrahim 14/24.
2. Müslim, İman, 1.

3. Zebîdî, Sahih-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, V, 34.
4. Müslim, İman, 1.

D İ P N O T L A R

Bu husus yüce kitabımız 
Kur’an’da güzel ağaca (şecere-i 

tayyibe) benzetilir ve söz konusu 
ağacın köklerinin yerin içinde, 
dallarının ise semada olduğu 

bildirilir.

Ergenlik çağına gelmiş, akıl 
yürütme yeteneğini elde etmiş, 

nesne ve olaylar arasında 
karşılaştırma yapacak seviyeye 

ulaşmış her insan daha önce 
öğrendiği dinî gerçekleri akıl 

süzgecinden geçirmeye, onların 
doğruluğunu yeniden tasdik 
edip benliğine mâl etmeye 

mecburdur. 
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Vahyin Nüzul
Sistematiği 
Bağlamında 
İmana Bakış

YAKUP BIYIKOĞLU

Cenâb-ı Hak, Asr suresinde zaman üzerine yemin ettikten 
sonra, insanlığın hüsran içerisinde olduğuna dikkat çekmiş 

ve istisna edatıyla sadece dört grubu ayırmıştır: Zaman ölçü-
sünde hüsrandan kurtulanlar, şüphesiz iman edenler, salih 

amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler.

Yrd. Doç. Dr., Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 İman; güven ve emin olmak anlamlarına gelen 
“emn” ve “emân” kökünden türemiş if’âl vezninde bir keli-
medir. İslâm esaslarına bağlılığı ve bunu gereğini yapma-
yı ifade eder. Zıddı ise küfürdür. Yüce dinimiz imanı, İslâm 
dairesine girişin en vazgeçilmez unsuru olarak kabul eder 
ve bunun amel ve ahlâkla kemal bulacağını ortaya koyar.

Nüzul sırasına bakıldığında ilk inen âyetlerde iman-
dan bahsedilmediği görülür. Zira ilk âyetler insanın varlı-

ğı ve onun tebliğine müteallik temel esaslarla alakalıdır. 
Kur’an’da nüzul sırası onüç olan Asr suresine kadar iman 
etme durumundan bahsedilmemektedir. Buraya kadar 
surelerin ihtiva ettiği âyetlere bakıldığında imana davete 
hazırlık temasının işlendiği görülecektir. Cenâb-ı Hak, Asr 
suresinde zaman üzerine yemin ettikten sonra, insanlığın 
hüsran içerisinde olduğuna dikkat çekmiş ve istisna eda-
tıyla sadece şu dört gruba ayırmıştır. Zaman ölçüsünde 

hüsrandan kurtulanlar, şüphesiz iman edenler, salih amel 
işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler.1 Daha sonra Be-
led suresinde bu husus, “iman edenlerden sabırda ve mer-
hamette tavsiyeleşenler”2 şeklinde umumileştirilmiştir.

Özlü bir tevhidi şeklen, nüzul sıralamasında 22. olan 
İhlâs suresinde Allah (c.c.), hemen iman etmeden önce 
kendi zatına ilişkin tevhid esaslarını veciz bir üslupla or-
taya koymuştur. Başka bir deyişle bu sure, tevhitten uzak-
laştıran ne varsa onlardan sakındırıp ihlasla Allah’ı birle-
meye/tevhide dair hususları özlü bir şekilde sıralamıştır.

Nüzul sırasında 70. sırada olan Nahl suresindeki iki 
âyette ise öncelikle imanın gücünden bahsedilmiştir. 
Kur’an’da âyetlerin genel dizilişi, vücûb bildiren bir hu-
sus belirtilmeden önce, konunun ehemmiyetine vurgu 
yapılması şeklindedir. Cenâb-ı Hak, peygamberine ve ilk 
muhatabı olan sahabeye imanın gücünden bahsetmiş, 
bununla her şeyin üstesinden gelinebileceğini öğret-
miştir. “Gerçek şu ki; şeytanın, inanan ve yalnız Rablerine 
tevekkül eden kimseler üzerinde bir hâkimiyeti yoktur. Şey-
tanın hâkimiyeti, sadece onu dost edinenler ve Allah’a or-
tak koşanlar üzerindedir.”3 âyetinin öncesine bakıldığında 
Kur’an’ın rehberliğinde, şeytanın vesveselerine karşı Allah 
Teâlâ’ya sığınmamız öğütlenmekte; böylece dolaylı olarak 
zihin ve kalbimizi kötü duygu ve düşüncelerden uzak tu-
tarak yüce kitabın ışığına açmamız gerektiğine işaret edil-
mektedir. Allah’a iman edip sığınanlar, yalnız O’na dayanıp 
güvenenler üzerinde şeytan hakimiyet kuramaz. Mezkûr 
âyetlerde bildirilen ifadenin mutlaklığı üzerinde çeşitli ihti-
laflar olsa da şöyle bir genelleme yapılabilir: Şeytan, Allah’a 
iman eden ve O’na sonsuz güvenle bağlı olanlara, bazı ha-
talar işletmeyi başarsa da onları inkar ve şirk gibi affedilmez 
günahlar konusunda saptıramayacaktır.4  

Nüzul Sırası 92 olan Bakara suresinin 177. âyetinde  
iman-ibadet-ahlâk bütünlüğünden bahsedilmiştir. Nite-
kim âyette iman esasları, ibadet ve ahlâka dair hususlar 
sıralanmış; bunlar sistematik bir bütünlük içinde değil de 
genel olarak yer almıştır.5 Âyette iyilik ve erdemin önce-
likle Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün 

peygamberlere iman etmek olduğu belirtildikten sonra,6 
amel-ahlâk bağlamında; akrabaya, miskinlere, yolda kal-
mışlara ve öksüzlere iyilik yapmaktan, savaş hallerinden 
sabra kadar, bazı temel hususların bütünlüğüne dikkat 
çekilmiştir. Asıl iyiliğin ve erdemin de bu vasıflar olduğu 
belirtilmiştir.

Bu âyet, açık bir şekilde insanlığın bütün vasıflarını 
ihtiva etmiştir. İyiliğe ermenin yolu da bu vasıfları haiz 
olmaktan geçmektedir. Nitekim Hz. Peygamber: “Kim bu 
âyetle amel ederse, imanını kemale erdirmiş olur.” buyur-
muştur. Yine imanın yakîn (kesin) olması hususunda Ba-
kara suresinde anlatılan, İbrahim (a.s.) kıssası örnek verilir. 
Orada, imanda şekten sakınılıp yakîn bir imanın benim-
setilmesi anlatılmıştır. Âyetin ilgili bölümünde, “Hani İbra-
him, “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. 
(Allah ona) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) 
ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört 
kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir 
parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana 
uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, 
hüküm ve hikmet sahibidir.”8 Âyetin tefsirine göre Cenâb-ı 
Hakk’ın, ‘İnanmadın mı?’ sorusunda; diriltmek için kudre-
tinin ve bunu görmek suretiyle istikrarın kastedildiğini; 
İbrahim’in de: “Hayır inanıyorum, ancak kalbim mutmain ol-
sun diye iman hususunda sükûnete ermede.”9 Sözüyle yakîn 
bir imana sahip olunacağı belirtilmek istenmiştir. 

İmanın temizlik, küfrün pislik olarak nitelenmesi ko-
nusunda Âl-i İmrân suresi 179. âyette geçen: “Allah mü-
minleri, içinde bulunduğunuz hâl üzere bırakacak değildir; 
nihayet murdarı (pis), temizden ayıracak…” ifadesiyle halis 
müminler ile münafıkların karışmasının söz konusu olmaya-
cağı, sonunda münafığın muhlis olandan ayrılacağı haber 
verilmektedir. Dolayısıyla bu âyet, bu iki hususun ayrıştırılma-
sının, onların inanç durumlarının, kendisine (peygamberine) 
haber verilmesi ile anlaşılacağını bildirmektedir.10

Nüzul sırasına göre 98. sırada olan Nisâ suresinde 
imanın şartlarının zikredilmesi bir sonraki merhale olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; “Ey iman edenler! Allah’a, 

Kur’an’da âyetlerin iniş süresi perspektifinden bakıldığında, hemen âmentü 
esaslarına geçilmemiş, belli bir hazırlık aşaması sonrası nas-olgu bağlamında 
şartlar da dikkate alınmak suretiyle, iman üzerinde çeşitli tanımlamalar 
yapılmıştır. Zira şirk batağına batmış bir topluma, dinin en önemli esası olan 

imanı anlatmak kolay bir durum değildir.

Hat: Hamid Aytaç/İhlas Sûresi, Şişli Camii
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Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha 
önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, 
kitaplarını, peygamberlerini ve âhiret gününü inkâr ederse, 
derin bir sapıklığa düşmüş olur.” Âyetteki iman edin cüm-
lesi, iman edenleri yeniden iman etmeye çağırmaktadır. 
Mâtürîdî’ye göre ikinci kez imana davette, önce dil ile 
sonrasında kalp ile imanın kastedilmesi muhtemeldir. 
Zira Mâide suresi 41. âyette: “Ey Peygamber, ağızlarıyla 
‘inandık’ deyip, kalpleriyle inanmamış olanlardan ve ya-
hudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin…” şeklinde 
belirtilen ibarede bu duruma işaret etmektedir.12 Âyette 
bir çelişkinin bulunmadığını göstermek için müfessirler, 
burada maksadın, dışa karşı inanmış gibi görünen müna-

fıklar olduğunu söylemişlerdir. Ancak bu âyet hakkında; 
inanmak isteyen, imana meyleden, bilgilenmek suretiyle 
bir kanaate ulaşma kapasitesini kullanarak imanın idra-
kine ve bilincine sahip olduktan sonra iman etmeye ve 
sonra gereğini yapmaya karar veren kimselerden bahse-
dildiğini söylemek yerinde olacaktır.13 Mevdudî, bu âyete 
uygulamacı bir anlam yükleyerek imanın iki kez kullanıl-
masını şöyle açıklar: Birincisi, bir insanın küfürden sıyrılıp 
iman etmesi ve ehl-i imandan sayılması, ikincisi de, birinin 
tüm kalbiyle iman etmesi ve ciddi olarak ihlasla düşünce-
lerini, zevklerini, sevgilerini, hayat tarzını, dostluk ve düş-
manlıklarını, kısaca ilişkilerini inancına göre bir düzene 
sokmasıdır. Özetle kişinin tüm çabalarını, inancına uygun 
şeklinde ayarlamasıdır. Zira ona göre bu âyetle, ilk anlam-
da müslüman olanlara, ikinci kez tam bir mümin olmaları 
emredilmiştir.14 Buradan hareketle rabbimizin bu âyetle, 
iman esaslarını sıralayarak iman dairesine dahil olan şeyle-
rin çerçevesini mutlak olarak çizdiği söylenebilir.

Nüzul sırasında sonlarda yer alan Hucûrat suresi 7. 
âyette Cenâb-ı Hak, imanın gönül süsü olması ve İslâm’la 
bütünlüğü konusunda şöyle buyurmaktadır: “Bilin ki, 
Allah’ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dedikle-
rinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi, fakat Allah size imanı 
sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi; inkârcılığı, yoldan çık-
mayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi.” 
Allah, gönülleri imanla süslendiğinden, imanın zıddı olan 
inkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre muhalif davranmayı 
çirkin göstermiştir. Ayrıca önderin davranışı karşısında 
teslimiyet göstermek, aceleciliğe gitmemek ve isyan et-
memek konusunda sahabede iman, Hz. Peygamber'e kar-
şı sevgi ve güven vardı. Dolayısıyla bu âyetten yola çıkarak 
daha sonraki zamanlarda da, insanların peygamber ahlâkı 
üzerinde olan önderlerini seçmeleri ve onlara itimat etme-
leri gerekir.15 Zira daha sonraki âyette de imanın tam kalbe 
girmesinin, sadece kuru bir şekilde “iman ettik” demekten 
geçmediğini, bunun boyun eğmek olduğunu ve Allah’a ve 
Resûlü’ne itaat edildiği takdirde tamamlanacağı peygambe-
rine hatırlatılmaktadır.16 İmanın kalplere girmesiyle, Hz. Pey-
gamber tarafından hem ashâbı eğitildi, hem de bu sayede 
onlar medenîleşmiş oldular. Sözü edilecek bir iyilik ve lütuf 
varsa, bu onların müslüman olmaları değil, imana dair tesli-
miyet sayesinde elde ettikleri kazanımlar olsa gerektir. 

Kur’an’da en çok zikredilen ve en temel kavramlar-
dan olan iman, kronolojik sıralamaya göre farklı özellik-
lerle anlatılmıştır. Öncelikli olarak, iman dairesinde bu-

lunmak ve buna bağlı olarak amelin gerekli olduğunu 
bilmeye vurgu yapılmıştır. Daha sonra Kur’an’da sırasıyla; 
tevhidin imanın esası olduğuna, bunun dışındakilerden 
arınmanın gerektiğine, şeytanın ve avenesinin iman dai-
resinde olan kimselere zarar veremeyeceğine, onlar üze-
rinde tasallutunun bulunamayacağına, iman dairesinde 
iyiliğe ermenin iman-amel-ahlâk üçlüsü çerçevesinde 
olacağına, Hz. İbrahim örneğinde olduğu gibi imanın 
sükûnete erme vesilesi olmasına, imanın temizlik, küfrün 
ise pislik vasfını taşıdığına değinilmiştir. Nisâ suresinde 
iman esasları sıralanmış, bunlardan sonra Hucurât suresi 7. 
âyette de imanın gönül süsü olduğundan bahsedilmiştir.

Kur’an’da âyetlerin iniş süresi perspektifinden bakıl-
dığında, hemen âmentü esaslarına geçilmemiş, belli bir 

hazırlık aşaması sonrası nas-olgu bağlamında şartlar da 
dikkate alınmak suretiyle, iman üzerinde çeşitli tanımla-
malar yapılmıştır. Zira şirk batağına batmış bir topluma, 
dinin en önemli esası olan imanı anlatmak kolay bir du-
rum değildir. Buna göre imanın benimsetilmesi için bir 
alt yapı süreci gereklidir. Kur’an’da imana dair hususlar; 
şirkten arınıp tevhide giden yolun araştırılması, yeise 
düşmeme konusunda sağlam ve koruyucu bir imana 
sahip olunması, imanın amel ve ahlâka yansıtılması ve 
ancak imanla kalbî sükûnetin zirvesine erişilebilmesi şek-
linde tedricen sıralanmıştır. Tüm bu hususlar benimsetil-
dikten sonra, tasdik noktasında iman akideleri tafsilatla 
ortaya konmuştur.  

1. Asr, 103/1-3.
2. Beled, 90/18.
3. Nahl, 16/99-100.
4. İbn Atiyye, el-Muharreru’l-vecîz, Beyrut 2001, c. III, s. 420; 

Kurtubî, el-Câmi’ li ahkami’l-Kur’ân, Beyrut 2006, c. XII, s. 426.
5. Âyetin tamamı şöyledir: “Yüzlerinizi bazen doğu, bazen batı 

tarafına çevirmeniz erginlik, iyilik ve hayır değildir. Fakat iyilik, 
itaat ve hayır; Allah’a âhiret gününe, meleklere, kitaba ve bütün 
peygamberlere iman edip akrabaya, öksüzlere, çaresizlere, yolda 
kalmışlara, dilenenlere ve esirlere severek mal veren, hem namazı 
kılan, hem zekâtı veren, bir de antlaştıkları vakit ahitlerini yerine 
getirenler, hele sıkıntı, hastalık hallerinde ve savaşın şiddet anında 
sabır ve sebat edenlerin davranışıdır. İşte doğru olan ve korunan 
muttakiler yine bunlardır”.

6. Yine Bakara suresinin ilk âyetlerine baktığımızda, gayba iman-
dan bahsedilir (Bakara, 2/3). Âyet öncesinde muttakiler olarak 
addedilen kimselerin tanıdıkları gayb, delili bulunan hak gaybdır 
ki, Hak Teâla ve sıfatı âhiret ve halleri, melekler, peygamberlerin 
nübüvveti, kitapları indirme gibi imana dair temel unsurları ihtiva 
eder. Yine bu konuda, “gayba iman” ile “gıyaben iman” arasında 
küçük bir anlayış farkı vardır. Zira birincisi gaybın kendisine ina-
nılan şey olup ikincisinde inanılan şey hazfedilmiştir. Dolayısıyla 
bazı müfessirler, arada büyük fark gözetmiş ve onlar, “Sizin gerek 
arkanızdan ve gerekse huzurunuzda iman ederler.” diye açıklama 
yapmışlardır. Bkz. Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 
İstanbul 2011, c. I, s. 167.

7. Yazır, a.g.e., I, s. 492.
8. Bakara, 2/260.

9. Âlûsî, Ruhu’l meâni, Beyrut trs., III, s. 26-27.
10. Zemahşerî, el-Keşşâf, Beyrut 1997, I, s. 473.
11. Nisâ, 4/136.
12. Mâtürîdî, Ebû Mansur Muhammed, Te’vilâtu’l-Kur’ân, İstanbul 

2005, IV. s. 70.
13. Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, Komisyon, Ankara 2006, II, s. 160-161.
14. Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, İstanbul 2011, I, s. 368.
15. Kur’an Yolu, V, s. 90-91.
16. Âyet meâli şöyledir: “Bedeviler iman ettik dediler. De ki: ‘Siz he-

nüz iman etmediniz ve lakin iman henüz kalplerinize girmemiş 
olduğu halde İslam’a girdik deyin. Şâyet Allah ve Resulüne itaat 
ederseniz, amellerinizden hiçbir şey eksilmez. Zira Allah bağışla-
yıcı ve merhametlidir” (Hucurât, 49/14).

D İ P N O T L A R

İmanın temizlik, küfrün 
pislik olarak nitelenmesi 
konusunda Âl-i İmrân 

suresi 179. âyette geçen: 
“Allah müminleri, içinde 
bulunduğunuz hâl üzere 

bırakacak değildir; nihâyet 
murdarı (pisi), temizden 
ayıracak…” ifadesiyle 

halis müminler ile 
münafıkların karışmasının 

söz konusu olmayacağı, 
sonunda münafığın muhlis 
olandan ayrılacağı haber 

verilmektedir.
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İnancın 
Psikolojisi*

KERİM YAVUZ

İnanan insanın dinî alanda kabul ettiği şeyler onun için birer dinî kural-
dır. Bunlar belirli bir gözlemin, incelemenin, tecrübenin neticesinde veya 
felsefî ve bilimsel incelemelerden geçerek ortaya çıkan sonuçlar değildir. 
İlk bakışta ruhun kabul edişinden geçen olgulardır. Bu, bir sanat eserine 
ilk bakışta içeriden gelen “güzel” sesini duymak gibi bir şeydir.

Prof. Dr., Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi

*Bu yazı yazarın müsadesiyle "Günümüzde İnancın Psikolojisi" kitabından alınmıştır. 

 İnanmak, bir şeyin varlığını ya da onun öyle ol-
duğunu kabul etmek demektir. Böyle bir durumda insa-
nın iradesini olumlu yönde kullanması söz konusudur. 
İrade, inanma istikametinde kullanılınca, birey artık ter-
cihini incelemeye ihtiyaç duymadan, kendi isteği doğ-
rultusunda kullanmış olmaktadır. Özellikle dine inanan 
kimse, Allah’a inanırken kalbinin seçimine ve ondan 
gelen sese uymuş, ona bağlanıp kendini O’na bırakmış 
demektir. Örneğin o, hayatını kendisi kendine vermedi-
ğine ve bunu Allah’a borçlu olduğuna inanıyorsa, onun 
için bu inancın önemli bir değeri vardır. Böyle olunca 
ferdin bütün varlığı ile ilâhî varlığa yönelmesinde belirli 
bir gayenin varlığı tartışılmaz bir gerçektir; çünkü insan-
daki inanma iradesinin, inanmadan susturulması müm-
kün değildir. 

İnanan insanın dinî alanda kabul ettiği şeyler onun 
için birer dinî kuraldır. Bunlar belirli bir gözlemin, ince-
lemenin, tecrübenin neticesinde veya felsefî ve bilimsel 
incelemelerden geçerek ortaya çıkan sonuçlar değildir. 
İlk bakışta ruhun kabul edişinden geçen olgulardır. Bu, 
bir sanat eserine ilk bakışta içeriden gelen “güzel” sesi-
ni duymak gibi bir şeydir. Her ikisinde de kişinin içinde 
doğrudan yaşanması, onlara belli bir değerin biçilmesi 
söz konusudur. Burada dinî inancın yaşanışı ile bir sanat 
eserine ait güzelliğin hissedilişi arasında bir farkın oldu-
ğunu belirtmeliyiz. Sanat eserinin duyuluşu daima duyu 
organlarının algılamalarıyla mümkün olurken, dinî inan-
cın duyuluşu ise duyu organlarını aşan ruhî bir olgunun 
hissedilişidir. Ama buna zaman zaman duyu organla-
rının (ses, söz, göz, vs.) katkısı olduğunu söylemeliyiz. 
Meselâ, Kur’an’ın güzel bir sesle okunuşu, bir caminin 
içten ve dıştan güzelliklerle bezenmiş olarak görüntüsü, 
dinî yazıların ve âyetlerin güzellik duygusunu uyandıran 
süslenişi bunlara birer örnektir. Ancak şunu da belirt-
mek gerekir ki, inancın tasdik edilişinde sadece duygu 
söz konusu değildir. İslâm dini, inanç esaslarını akılla iş-
lerken, onun desteğinde insanları kendine bağlamaya 
gayret eder. Bireyleri dünya hayatında yönlendirirken, 
buradan âhirete doğru açılmalarını hedefler. 

İnsanın içinden gelen bu inanma özelliği yanında 
bir de onun ruhunda inandığına güvenme ve bağlanma, 
kendini ona verme ihtiyacı vardır. Bu, dinî inancı besle-
yen ve dindarlığın önünü açan itici bir güçtür. Her insan 
bulunduğu herhangi bir yerde daima kendi emniyetini 

sağlayacak üstün bir sığınak arar. Bu, üstün bir gücü 
temsil eder. Bu gücün karşılığı çevresindeki insanlardan, 
fikirlerden ya da başka şeylerden kaynaklanıyor olabilir. 
Dindar bir kimse kendini Allah’a kolayca verebilir. Bütün 
bunlar insan ruhunda kendini bir şeye verme ihtiyacı-
nın karşılığıdır. Dinî inançta bu, kendini daha güçlü bir 
şekilde gösterir. Dindarın kendini Allah’a vermesi, aynı 
zamanda O’na bağlanma duygusuyla bütünleşir. Hele 
insanoğlu dünyada bağlandığı şeylerin göçmesini, yı-
kılmasını veya dayanaksız kalmasını büyük hayal kırık-
lıklarıyla tecrübe ettikçe, dine sığınmanın önemi bir kat 
daha artmış olmaktadır. Çünkü din, ferde hiçbir zaman 
sarsılmayan, onu daima esirgeyen ve bağışlayan ilahî 
gücün korumasını teklif etmektedir. İslâm dini bu ezelî 
ve ebedî gücü insan ruhundaki kendini verme ve hima-
yesine girme ihtiyacıyla buluşturarak insanın bilhassa 
kendini Allah’a vermesini ve ona gönülden bağlanma-
sını gerçekleştirmek ister. Bu da bireyin ruhuna uygun 
düşen bir yaşayış biçimidir. 

İnsan, bedenine bakarak diğer insanlar gibi günün 
birinde sonunun geleceğinin farkındadır; fakat ne pa-
hasına olursa olsun normal şartlarda buna razı olmak 
istemez. Her halükârda insan, hayatiyetinin devam et-
mesini arzu eder. Din, engellenemez bu istek karşısın-
da âhiret inancıyla yeniden diriliş inancını getirmekle 
insana bir nevi ebediyen var oluşun yolunu açmıştır. 
Böylece insanın ruhî yapısına uygun bir inanç sistemi-
nin getirilmesiyle yaşamaya küsmesinin veya hayatın 
gerçekleri karşısında taşkın hareketlerde bulunmasının 
önlenmesi öngörülmüştür. Sonuç itibariyle dinî inancın 
insandan kaynaklanan üç ruhî eğilimin önüne geçtiğini 
söyleyebiliriz: 

1. İnsan ruhunda kolayca, isteyerek ve severek 
inanma özelliği,

2. İnsanın inandığına bağlanma ve sığınma eğilimi,
3. İnsan iradesinde ebediyen var olma ve varlığını 

koruma arzusunun herhangi bir şekilde de olsa devamı-
nın sağlanması arzusu vardır.

Dinî inanç aynı zamanda duygu ve düşünceden de 
beslenmektedir. 

Dindarlığın Psikolojik Etkinliği
Din, temelde bireye bedenen, ruhen ve manen za-

rar verecek, ya da dengeyi bozacak ve ölçüyü kaçıracak 

Hat: Levent Karaduman
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bir hareket tarzını uygun görmez. Dinin amaçlarından 
birisi de dengeli ve ruhu sükûna ermiş insan oluşturabil-
mektir. Din, en başta ruh sağlığını bozan tesirlere karşı 
çıkar. Hayatın gaileleri, sıkıntıları, endişeleri, korkuları, 
gerilimleri, sarsıntıları, dertleri, acıları, huzursuzlukları, 
baş edilemeyen problemler karşısında inançlı insanın 
yanındadır. Ruh sağlığı bozulduğunda, haksızlık ve kö-
tülüğe maruz kaldığında, tabii afetlerle karşılaştığında 
insandaki inanç, kişinin dağılmasına izin vermez. Olum-
suzluklar karşısında insanın direnç gücünü arttırarak 
onlarla başa çıkmayı telkin eder. Böyle durumlarda din 
insana sahip çıkar ve onun beklentilerine cevap verme-
ye çalışarak kişiye en azından direnç gücü aşılar. Nite-
kim normal dindarların ruhî hastalıklara daha az tutul-
duğu ve günlük hayatın getirdiği sorunlar karşısında 
daha dayanıklı olduğu bir gerçektir. Çünkü o kendini 
inancıyla, duasıyla ve ibadetleriyle daha güçlü, daha di-
rençli ve daha dayanıklı hisseder. Dindar, ümitsizliklere 
karşı daima ümit, güvensizliğe veya emniyetsizliğe karşı 
güven ve emniyet aşılar. İçine düştüğü olumsuz haller-
de din daima dindarın yanında yer alır. Baş edemediği 
veya dayanılmaz gibi görülen hallerde çaresizliğinin ve 
çözümsüzlüğünün dualarla Allah’ın sınırsız gücüne bağ-
lanıp O’ndan güç alarak selamete ulaşabileceğine ina-
nır. Çünkü dindar insan, hayatın zorlukları, belirsizlikleri 
ve baskıları karşısında inancıyla psikolojik güç kazanır. 

Bilimsel araştırmalar da bu durumu doğrulamaktadır. 
Dindarlarla dindar olmayanlar arasında bu konuda ya-
pılan araştırmalar, inancın kişiye destek sağladığını tes-
pit etmiştir. 

Dinî inanç, dindarın olumsuzlukların girdabında 
erimesine izin vermediği gibi, onun azgınlaşmasına da 
izin vermez. İnanan kimsenin buna yönelik duygularını 
ve düşüncelerini törpülemeye ve onların kendine zarar 
vermesini engellemeye gayret eder. Çünkü din burada 
insanın dengeli ve sağlıklı yaşayışına zarar verecek hiç-
bir şeye destek sağlamaz. Buna göre din bütün bunları 
paylaşımcı bir tutum içinde insana yaklaştırırken dindar 
da her şeyini Allah ile paylaşmayı ihmal etmez. 

Dinî Kimliğin İnşası
Kişilik her şeyden önce insanın uzun süre devam 

eden bireysel gelişmesinin biçimlenişiyle yakından iliş-
kisi olan bir olgudur. Gelişmeye çok elverişli olan insa-
nın bireysel biçimlenmeler içinde uzun süreli teşekkül 
süreci geçirdiğini biliyoruz. Bu süreç, bireyin doğuşuyla 
birlikte beden ve ruhun birbirlerine sıkı bir bağlılık için-
de çok çeşitli değişmelere uğrayarak ve çeşitli gelişme-
lerden geçerek ulaştıkları bir yapılanmayı içerir. Böyle 
bir gelişim süreci içinde zamanla oluşan kişilik ise insa-
nın doğuşundan itibaren zamanın akışı içinde içten ve 
dıştan gelen çeşitli etkenlerin tesirleriyle çok yönlü ki-
şisel özelliklerin oluşturduğu bir bütünlüktür. Daha açık 
söylemek gerekirse kişilik, biyolojik, psikolojik, kültürel 
ve manevî güçlerin katılımıyla oluşan ve kişide zamanla 
meydana gelen alışkanlıkların, karakter özelliklerinin, 
tutumların, sergilediği rollerin, duygu ve düşüncelerin 
az ya da çok her insanda görülen oluşumların topla-
mıdır. Buna göre kişiliği, insandaki fizikî, zihnî, ruhî ve 
manevî katkılarla birlikte karakter ve hareketlilik özel-
liklerinin bir arada organize edilmesi şeklinde nitelen-
direbiliriz. Kişilik, faaliyet halinde olan hareketli ve canlı 
bir özelliğe sahiptir. Kişilik gelişmesi bireyin önceki ve 
sonraki gelişim aşamalarının birbiri içinde eriten bir olu-
şum sürecini içerir. O zamanın akışı içinde her insanda 
çeşitli özelliklerin sadece ona özgü bir yapılanması olu-
şur. Bundan dolayı her bireyde kendine özgü bir kişilik 
yapılanmasından söz edilebilir. Bu durum kişiler arasın-
daki farklılıkları da beraberinde getirir. Çünkü insandaki 
dürtüler, içgüdüsel güçler ve özellikle yakın çevreden ve 
eğitimle gelen, duyularla algılanan her türlü görgüler, 

öğrenimler ya da tecrübelerin etkilemesiyle sonunda şu 
ya da bu şekilde bir kişilik açığa çıkar. Örneğin herhan-
gi bir durum karşısında herkes farklı bir tutum sergile-
yebilir. Öyleyse insanın şahsiyeti içten ve dıştan gelen 
karşılıklı etkenlerin farklı tesirleriyle oluşmakta ve geliş-
mektedir. Dolayısıyla insanlar bu beslenme nispetinde 
değişik kişilikler sergilerler. Esasen insan inançla, kişili-
ğinin oluşması sırasında karşılaşır. Bu, kişinin tercihine 
göre değişebilir.

Buna göre kişide dinî kimliğin oluşmasında etkili 
olan dâhili ve harici etkenlerin, çocuğun nasıl bir ailede 
dünyaya geldiği, ilk döneminin hangi şartlarda geçtiği, 
yaşadığı ailenin manevî atmosferinin bizatihi etkili ol-
duğunu söylemeliyiz. 

Psikoloji alanında kişiliğin bedenî ve ruhî gelişimi 
ne kadar önemli ise dinî kişiliğin gelişmesi ve üstün ni-
teliklere açılması ve olgunlaşması da din psikolojisi için 
önem taşımaktadır. Bununla birlikte bireyin gelişerek 
zamanla bilinçlenmesi, bağımsız gözlem yapacak hâle 
gelmesi, algılaması, kavraması, anlaması, açıklaması, fi-
kir üretmesi, tenkit etmesi, kendine hâkim olması, ken-
dini aşması gibi yeni durumlar hep kişiliği gösteren özel-
liklerdir. Bunlar yanında yerine göre kişide suç, suçluluk, 
pişmanlık gibi başka ruhî haller de kendini gösterebilir. 
Böyle ahlâkî ve dinî anlaşmazlıklar içerisinde ahlâkî ve 
dinî algılamalar ve vicdanî duygular açığa çıkabilir. 

Din, kişiliğin oluşması ve gelişmesinde, davranış ve 
tutumlarının biçimlenmesinde, etkili olmaktadır. Şayet 
çocuğa imkân verilirse, kişiliğinin oluşmasında dinin 
önemli bir fonksiyonu olduğu görülecektir. Bu, bel-
li bir alanda kişilerin, çok çeşitli hayat aşamaları, türlü 
tutumları ve halleri içinde dinî idealler doğrultusunda 
kendini kolayca gösterebilir. Dinî yaşayışı ayrıntılı ola-
rak inceleyen W. James, iyimser eğilimli bir insanda ki-
şiliğin gelişmesinde olumlu olarak yavaşça yükselen 
bir çizgide ilerlediğini, buna karşılık olumsuz tavırlı bir 
kimsenin ise gelişme sırasında kötümser bir bakış ser-
gileyeceğini işaretler. Esasen dinin, ruhuna işlemediği, 
fanatik, dini kendi çıkarları için kullanan, ahlâkî zaafları 
olan, egoist insanlar içerisinde sağlıklı dindar kişiliklerin 
yetiştirmesini beklemek ne kadar gerçekçi olur? Böyle 
bir durumda şahsî olgunlaşmadan istenen dengelerin 
kurulmasını beklemek çok zordur. Çünkü farklı etkenler 
farklı sonuçları davet eder. 

İnsanın kendi yetenekleri, güçleri ve gerçek-

leştirebileceği imkânları geliştikçe, içeriden yönlendi-
rilen dinamik ve gittikçe bilinçlenen bir oluşum içinde 
olan bireyin kendini geliştirme sürecinin ilk önce çocuk 
ve gençlik dönemlerini içerdiğini biliyoruz. Buna bağlı 
olarak dinî kişiliğin oluşumu da dinî değerlerin ve ide-
allerin besleniş derecesi ve belirli aşamaların olumlu 
bir şekilde aşılmasıyla yakından ilgilidir. Ancak kişinin 
kendisinin de böyle bir açılıma isteyerek iştirak etmesi 
gerekir, Burada örnek kişinin rolü oldukça önemlidir. 
Çünkü özdeşleşmede kişiliğin oluşması için duygusal 
kökenlerin önemli bir hissesi vardır. Bu bakımdan dinî 
şahsiyetin oluşması ve daha doğrusu, genel şahsiyet 
gelişimi için özdeşleşmeyi göz önünde tutmak gerekir. 
Bu da dinî kişiliğin oluşmasında din model olarak kimi 
teklif ediyorsa, özdeş olacak kimse de odur. Dinî kişiliğin 
oluşmasında hedef ya da ideal insan, özdeş olmak üzere 
seçilen insandır. Çocuklar anne-babalarının ibadet hal-
lerini isteyerek taklid ederler. Böylece kişinin doğarken 
beraberinde getirdiği olma veya benzeme yeteneği 
duygusal bir ilişkiyle kendini içten gelen bir itilişle gös-
terebilir. Bu gerçekleşiyorsa, çocuk annesi ya da baba-
sıyla özdeşleşme, yani onlar gibi olma isteği yaşayışa 
geçirmiş demektir. 

Böylece dinî ve ahlâkî kişiliğin oluşması gittikçe ge-
lişme gösteren bir süreç içerisinde cereyan eder. Hedefe 
yönelik bu hareket tarzı doğru bir çizgi üzerinde sürekli 
gittiği gibi zaman zaman ruhî dalgalanmalardan dolayı 
doğru çizgiden sapmalar ya da engellemeler yaşayabi-
lir. Hatta böyle durumlarda, gelişmede gerilemeler bile 
görülebilir. Ama bu, gelişmenin son bulması demek de-
ğildir. İnsandaki kişiliğin gerçekleştirilmesinde özellikle 
içeriden yönlendirilen olgunlaşmanın ayrı bir değeri 
vardır. 

Dinin amaçlarından birisi de 
dengeli ve ruhu sükûna ermiş 
insan oluşturabilmektir. Din, 
en başta ruh sağlığını bozan 
tesirlere karşı çıkar. Hayatın 

gaileleri, sıkıntıları, endişeleri, 
korkuları, gerilimleri, 

sarsıntıları, dertleri, acıları, 
huzursuzlukları, baş edilemeyen 

problemler karşısında inançlı 
insanın yanındadır.

Fotoğraf: Mehmet Günyeli



putlara tapınılmasıydı. Sevgili Resûl’ün ilk hedefi, insanla-
rın zihinlerindeki rab inanışını düzeltmek, kul ile yaratıcı 
arasındaki tüm putları kırıp kaldırmaktı. Bundan dolayı Hz. 
Peygamber’in İslâm’ı tebliğe başladıktan sonra tevhid inanı-
şını yerleştirmeyi her şeyin önüne aldığını, şirki çağrıştıran en 
küçük bir işarete dahî tahammül edemediğini, İslâm’ı kabul 
edenlerden aldığı beyatlarda yaratıcıya şirk koşulmamasını 
ilk şart olarak zikrettiğini,1 ashâbına tavsiyelerinde de şirkten 
kaçınmalarını öğütlediğini görmekteyiz;2 çünkü dinin özü 
iman idi. Öz istenildiği gibi olmazsa, üzerine sağlam bir bina 
inşâ edilemezdi.

Bunun yanında Allah Resûlü, imanın cennete kavuşmak 
ve cehennemden kurtulmak için aslî şart olduğunu pek çok 
hadislerinde dile getirmişlerdir. Bunlardan birkaçı şöyledir: 
“Kim, ‘Rab olarak Allah'ı, din olarak İslâm'ı, resûl olarak Hz. 
Muhammed'i seçtim.' derse, cenneti kesinlikle hak eder.”3 “Kal-
binde zerre miktar iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.”4

Hz. Peygamber’in her şeyin önüne imanı alması ve iba-
detleri bunun peşine sıralaması tedrîcilik ve neyin önceliği 

olduğunu anlamamız açısından son derece önemlidir.  Nite-
kim Allah Resûlü, yanına bir kişi katıp Yemen’i dönüştürmek 
üzere gönderdiği Muâz bin Cebel’e bu meyanda şu nasihatte 
bulunmuştur:  "Sen ehl-i kitap bir topluma gidiyorsun. Onları 
önce Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın elçisi 
olduğuma şahitlik etmeye davet et. Eğer bu isteğini yerine getirir-
lerse, gün boyunca beş vakit namazı Allah’ın onlara farz kıldığını 
bildir. Bunu da kabul ederlerse, zenginlerinden alınıp fakirlerine 
verilmek üzere zekâtı Allah’ın onlara farz kıldığını bildir…"5

İyi İşlerin Karşılığını Görmenin İman Şartına Bağlanması
Hz. Peygamber, insanın yapmış olduğu iyiliklerin âhirette 

faydasını görmesi için iman şartını koşar. Bu nedenle İslâm’ın 
mesajı kendisine sağlıklı bir şekilde ulaşan kimsenin, yaptı-
ğı güzel işlerden âhirette yararlanabilmesi için İslâm’ı kabul 
etmesi gerekir. Bu da inatla hakikati reddedip küfür içinde 
kalmanın büyük tehlikesine işaret eder. Allah Resûlü’nün ha-
yatına baktığımızda şunu görürüz: İslâm’ı tebliğ etmiş olduğu 
müşriklere âhireti hatırlatma yanında, iyilik olarak işlediklerin-

Kutlu 
Elçinin 

Dilinden İman

ENBİYA YILDIRIM

Hz. 
Peygamber’in 
İslâm’ı tebliğe 
başladıktan 
sonra tevhid 
inanışını yer-
leştirmeyi her 
şeyin önüne 
aldığını, şirki 
çağrıştıran 
en küçük bir 
işarete dahî 
tahammül 
edemediğini, 
İslâm’ı kabul 
edenlerden 
aldığı beyat-
larda yaratı-
cıya şirk ko-
şulmamasını 
ilk şart olarak 
zikrettiğini, 
ashâbına tav-
siyelerinde de 
şirkten ka-
çınmalarını 
öğütlediğini 
görmekteyiz.

  Hz. Peygamber’in insanlığa “dünya ve âhiret mutluluğu 
reçetesi” olarak sunduğu son dinin, içeriği itibariyle dört ana 
yapıya sahip olduğu görülür: İlk olarak, Allah’a, yaratıcının mu-
rad ettiği gibi iman edilmesi. İkinci olarak, Hz. Muhammed’in 
resûl olduğunun tasdik edilmesi. Üçüncü olarak, ibadetlerin 
yerine getirilmesi. Dördüncü olarak da insanın, hayatını er-
demlerle bezemesi.  

Allah’a, ardında Hz. Peygamber’e iman, bu dört temel 
dinamiğin önceliğe sahip kısımlarıdır. İslâm’ın arzuladığı bir 
müminden söz edebilmek için diğer iki özelliğin de taşınıyor 
olması gerekmektedir. Dolayısıyla iman, kuru bir söylem olma-
dığı kadar ibadetlerin veya ahlâkî değerlerin terk edildiği bir 
inanç da değildir. Bunu bir piramide benzetecek olursa, Allah’a 
iman her halükârda en üst noktada, Hz. Peygamber’e iman 
onun altında yer alır. İbadetler üçüncü aşamayı, ahlakî değer-
ler de zemini oluşturur. Lakin bütün katlar arasında geçişkenlik 
söz konusudur. Hiç biri diğerlerinden bağımsız değildir. Birbir-
lerini tamamlarlar.

Hadis kitaplarına detaylı olarak baktığımızda, Allah 
Resûlü’nün, inançla eylemin birbirine geçişkenlik gösterdiği 
bir iman talep ettiğini görürüz. Buna göre, onun arzulamış ol-
duğu imanın ana özelliklerini şu şekilde gruplandırma imkânı 
bulmaktayız:

       
Şirkten Uzak Tevhid İnanışı
Allah’ı tek rab olarak kabul etmek ve hiçbir vesileyle ona 

ortak koşmamak Hz. Peygamber’in ilk önceliğiydi. İslâmiyet 
öncesinde Arap yarımadasında elbette Allah, rab kabul edili-
yordu. Kâbe’de ibadet de ediliyordu. Ancak problem; Allah’a 
ulaşmak için aracılardan yardım istenmesi ve bu amaçla 
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den fayda görmeleri için iman etmeleri gerek-
tiğini belirtmiştir. Çünkü öncelikle İslâm evinin 
kapısından içeri girmek gerekir. Bu yapılsın ki, o 
evin içinde bulunan nimetlerden de yararlanıl-
sın. Sevgili Resûl konumuzla ilgili hadislerinden 
birinde şöyle buyurmaktadırlar: “Muhammed'in 
canını kudretinde tutan zâta yemin olsun ki! Bu 
insanlardan her kim -yahudi olsun, hıristiyan 
olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere 
inanmadan ölecek olursa, mutlaka cehennemlik 
olacaktır.”6

İmanın Önceki Günahları Silmesi
İslâm'la tanışmadan önce işlenmiş olan gü-

nahlar, emirlere muhatap olmaya yeni başlan-
dığından dolayı affolunur. Bu nedenle insan, 
Allah’ın yasaklamış olduğu zina, içki ve ben-
zeri günahları işlemiş olsa bile, son dini kabul 
etmesiyle birlikte hayatında yeni ve temiz bir 
sayfa açılır. Sanki yeniden doğmuş gibi olur. Hz. 
Peygamber’in İslâm’ı tebliğ ettiği veya yeni ka-
bul etmiş olanlara sözünü ettiği bu husus hem 
dine girmeyi kolaylaştırmış hem de insanların 
İslâm’a coşkulu bir şekilde sarılmalarına neden 
olmuştur. Bu sayede insanlar, önceki kötü alış-
kanlıklarını bırakmada daha kararlı olmuşlar ve 
İslâm’ın insanlığa sunduğu güzelliklerle hayat-
larını süslemek için gayrete gelmişlerdir. Ara-
bistan yarımadasının Câhiliye dönemine göre 
hızlı bir dönüşüm gerçekleştirmesinde İslâm’ın 
sunduğu mutluluk müjdesinin büyük faydası 
olmuştur. İnsanın İslâm öncesi işlemiş olduğu 
güzel işlerin sevap olarak amel defterinde ka-
lacak olması ise bir başka güzellik olarak karşı-
mıza çıkmıştır. Hz. Peygamber konumuzla ilgili 
hadislerinden birinde şöyle buyurmaktadırlar: 

"Bir kul İslâm'a girer ve bunda samimi olursa, Al-
lah, daha önce yaptığı bütün hayırları onun lehine ya-
zar. İşlemiş olduğu bütün günahları da affeder. Müslü-
man olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele 
görür: Yaptığı hayırlar on mislinden yedi yüz misline 
kadar sevap yazılır. İşlediği her bir günah için de, -Allah 
affetmediği takdirde- bir günah olarak yazılır."7

Allah ve Resûlü’nün Haber Verdiklerini Tasdik
İman elbette sadece Allah’ı ve onun da-

vetçisi Hz. Peygamber’i kabul etmekle sınırlı 
değildir. Hz. Muhammed Allah’ın elçisi olarak 
kabul edildikten sonra, yine onun “Allah’tan 
geldi” diyerek aktardığı âyetleri de kabul edip 
iman etmek zorunludur. Bunun yanında onun 
din adına beyan ettiği her bir söz ile yaptığı her 
bir ameli de imanla baş tacı yapmak gerekmek-
tedir. Örneğin, Kur’an’da geçmemesine rağmen 
bizzat Peygamberimizden öğrendiğimiz ve 
dinimizin temel rükünlerini oluşturan pek çok 
ibadet, tasdik edilmesi zorunlu hususlardır. Na-
mazların, haccın veya orucun erkânı böyledir. 
Peygamberimiz bunları açıklamasaydı nasıl eda 
edileceğini bilemezdik. O bunları rabbimizden 
aldığı buyruklarla bize öğretmiştir. Bunlar onun 
kendince formüle ettiği hususlar değildir. Bu 
yüzden de bizlere sahih hadisle gelen sözlerini 
veya uygulamalarını baş tacı ederiz. Elimizden 
geldiğince hayatımızda tatbik etmeye çabalarız. 
Zaten sahâbe-i kirâmın yaptığı da bu idi. Allah 
Resûlü’nün ibadetlerini sorgusuz-sualsiz oldu-
ğu gibi taklit ederlerdi. Çünkü bunların nereden 
geldiğini çok iyi bilirlerdi. Hz. Peygamber’e gelip 
bazı sorular soran Dımâm b. Sa’lebe kıssası, Al-
lah Resûlü’nün anlattıklarına inanmanın ve onu 
elden geldiğince tatbik etmenin ne kadar mü-
him olduğunu ortaya koymaktadır:

Henüz müslüman olmamış olan Dımâm, 
devesiyle mescide kadar gelir. Hayvanını bağ-
ladıktan sonra “Muhammed hanginiz?” diye 
sorar. “Dayanıp oturmuş olan şu beyaz kimse.” 
derler. Yanına varıp dedesinin ismini anarak  
“Abdulmuttalib’in oğlu!” diye seslenir. Hz. Pey-
gamber, “Buyrun, sizi dinliyorum.” der. Dımâm, 
"Sana bir şeyler soracağım ancak sorularımda 
aşırı gidebilirim. Sakın bana darılmayasın!" diye 
şart koşar. Hz. Peygamber de "Haydi, istediğini 
sor." der. "Senin ve senden öncekilerin rabbi adı-
na soruyorum: Seni bütün insanlara peygam-
ber olarak Allah mı gönderdi?" Hz. Peygamber 
"Allah’a and olsun ki, evet." cevabını verir. "Allah 
Teâlâ adına soruyorum: Gece ve gündüz beş vakit 
namaz kılmanı sana Allah mı emretti?" Hz. Pey-
gamber "Allah'a kasem olsun ki, evet." der. "Allah 
adına soruyorum: Senenin şu ayında oruç tut-
manı sana Allah mı emretti?" Hz. Peygamber yine 

"Allah'a kasem olsun ki, evet." cevabını verir. “Allah adına soruyo-
rum: Bu sadakayı zenginlerimizden alıp fakirlerimize dağıtmanı 
Allah mı sana emretti?" Hz. Peygamber yine "Allah'a and olsun 
ki, evet!" der. Cevapların ardından Dımâm geri dönüp giderken 
şunu söyler: "Seni hakikatle gönderen zata yemin olsun ki, bun-
lar üzerine hiç bir şey ilave etmem, eksiltmem de.” Hz. Peygamber 
onun ardından şöyle buyurur: "Bu kimse sözünde durursa cen-
netliktir!"8  Dımâm, gerçekten de sözünde duracaktır ve çok daha 
fazlasını yaparak iyi bir mümin olacaktır.

Hayırlı İşleri İmandan Saymak
Allah Resûlü için amelsiz bir iman söz konusu olamaz, 

mümin Rabb'in kendisinden istediklerini yerine getirir. Sa-
dece iman etmekle yetinmez, imanın sesine ameliyle karşı-
lık verir. Bu yüzdendir ki kutlu elçi, ibadetleri imanın aslî cüzü 
yani inanmanın tabii sonucu olarak değerlendirmiştir. Pek 
çok hadislerinde insanları güzel işler yapmaya teşvik eder-
ken bunu dile getirmişlerdir. Dolayısıyla insanın gerek iba-
det ve gerekse civarındaki insanlara iyilik adına yaptığı ne 
varsa, bunlar onun imanının bir gereğidir ve inancını güç-
lendirir. Bu da bize göstermektedir ki, imanın eylem talebine 
cevap vermek mecburidir.

Hz. Peygamber bu şekilde hayırlı amelleri müminlerden 
talep ederken, Allah adına yapılabilecek hiçbir şeyin küçüm-
senmemesi gerektiğini; çünkü her iyiliğin imanı güçlendirip 
insanın âhiret sermayesini artırdığını beyan etmiştir. Böylece 
bizlere, küçük-büyük her türlü iyiliği yerine getirmeyi ve hayrın 
hiçbir çeşidini azımsamamayı, hafife almamayı öğretmiştir. Ko-
numuz çerçevesinde bazı hadislerinde şöyle buyurmaktadırlar:

“İman, yetmiş küsur -bir rivâyette de altmış küsur- şubedir. 
Bu şubelerden en üstünü "lâ ilâhe illallah" sözüdür, en aşağı 
mertebede olanı da yolda bulunan rahatsız edici bir şeyi 
oradan uzaklaştırmaktır.”9 “Müslüman, diğer müminlerin elin-
den ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir.”10

Allah Resûlü bu bağlamda sadece eylemleri değil, eyle-
mimizi destekleyen ve yönlendiren; bir anlamda eylemleri-
mizin ortaya çıkmasının ana nedeni olan duygularımızı da 

imanın içine dâhil etmiştir. Dolayısıyla duygularımız, imanı-
mızın güçlü veya zayıf oluşunun göstergesi mesabesinde-
dir. Son elçi bazı hadislerinde şöyle buyurmaktadır:

"Hayâ imandan bir cüzdür."11 "Üç haslet vardır: Bunlar kim-
de varsa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resûlü’nü bu ikisi 
dışında kalan her şeyden ve herkesten daha çok sevmek. Bir 
kulu sırf Allah rızası için sevmek. Allah, imansızlıktan kurtarıp 
İslâm’ı nasip ettikten sonra tekrar küfre, inançsızlığa düşmek-
ten, ateşe atılmaktan korktuğu gibi korkmak."12 "Sizden biri, 
kendi için sevdiğini kardeşi için de sevmedikçe gerçek imana 
eremez."13 "Kim Allah için sever, Allah için buğzeder, Allah için 
verir, Allah için vermezse, imanını kemâle erdirmiştir."14

 Son Nefesin İmanlı Verilmesi
İnsanın dünya ve âhiret saadetini yakalaması için İslâm’ı 

kabul etmesi zorunludur. Ancak vefatından sonra ebedî 
yurtta cennete girebilmesi için imanını koruması ve Allah’ın 
huzuruna mümin olarak varması gerekir. Dolayısıyla ebedî 
hayatın mutluluğu için iman şarttır. Müminin hayatında 
tökezlemeler olabilir lakin huzura imanla gitmelidir. Konu-
muzla ilgili hadislerinden birinde Peygamberimiz şöyle bu-
yurmaktadır: “En son sözü lâ ilâhe illallah olan cennete gider.”15  

Hz. Peygamber bir defasında mümin kimsenin şirk koş-
madan vefat etmesi durumunda cennete gireceğini söyler. 
Ebû Zer “Zina etse de, çalsa da mı?” diye şaşkınlığını belirtir. 
Hz. Peygamber “Zina etse de, çalsa da!” diye cevap verir.. Şaş-
kınlığı devam eden Ebû Zer “Zina etse de, çalsa da mı?” diye 
aynı soruyu yineler. Allah Resûlü de “Zina etse de, çalsa da?” 
cevabını tekrar eder. Şaşkınlığı geçmeyip aynı soruyu dör-
düncü kez yineleyince, Hz. Peygamber bu sefer “Ebû Zer’in 
zoruna gitse de!” karşılığını verir.16  Ebû Zer’in gönül dünya-
sında mümin böylesi ağır günahları asla işlemeyeceğinden, 
Hz. Peygamber’in buyurduğunu kalbine kabul ettirmekte 
çok zorlanmıştır. Lakin Allah Resûlü, imanlı bir şekilde vefat 
etmiş kimsenin, günahlarına tövbe etmiş olması durumun-
da veya cezasını çekmesinin akabinde cennete gireceğine 
işaret etmişlerdir; çünkü iman aslî unsurdur.17  

Allah Resûlü 
için amelsiz bir 

iman söz konusu 
olamaz, mümin 
Rabb''in kendi-
sinden istedik-

lerini yerine 
getirir. Sadece 
iman etmekle 

yetinmez, imanın 
sesine ameliyle 

karşılık verir. Bu 
yüzdendir ki kut-
lu elçi, ibadetleri 
imanın aslî cüzü 
yani inanmanın 

tabii sonucu ola-
rak değerlendir-

miştir.

1.   Buhârî, “Menâkıb”, 3604.
2.   Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr, XIX/210, hadis no: 474.
3.   Ebû Dâvûd, “Salât”, 1306. 
4.   Tirmizî, “Sıfatu cehennem”, 2523.
5.   Müslim, “İman”, 28.
6.   Müslim, “İmân”, 218.
7.   Buhârî, “İmân”, HADİS NO??
8.   Buhârî, “İlim”, 61; Müslim, “İman”, 12.

9.   Müslim, “İmân”, 51.
10.   Buhârî, “İmân”,  9.
11.   Buhârî, “Edeb”, 5653.
12.   Buhârî, “İmân”, 15.
13.   Buhârî, “İmân”, 12.
14.   Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 4061.
15.   Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 2709.
16.   Buhârî, “Libâs”, 5379.

17.   İman aslî unsurdur. Mümin en ağır günahları işlemiş olsa bile cennete 
girecektir. Ancak ibadetlerle ve güzel yaşantıyla muhafaza edilmeyen 
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ğerlerden uzaklaşmak ve belki de İslâm’dan tamamen uzaklaşmakla 
sonuçlanabilir. Müslümana düşen, çok büyük günahlara dalmış olsa 
da -bir an önce- tövbeyle geçmişine sünger çekmesi ve hayatına is-
tikamet kazandırmasıdır.
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subiyeti ayrıca bir iman ikrarını gerekli kılmaz.4 Bundan 
dolayı kişinin yahudiliğini ifade edecek herhangi bir for-
mülasyona, bir âmentüye, en azından kutsal metinlerin 
yazılış dönemlerinde gerek duyulmamıştır. Bu sebeple 
nelere iman edilmesi gerektiği konusu yahudiler ara-
sında daima tartışmalı olmuştur. Mesela Tevrat’ta bu-
lunmadığı gerekçesiyle Sadukîler ve günümüzde bazı 
reformcu yahudiler, öldükten sonra dirilmeye ve âhiret 
hayatının varlığına inanmamaktadırlar. Onlara göre Ya-
hudilik bir hayat tarzı olup, bu dünyaya aittir.5 Bununla 
birlikte Tevrat’taki bazı ifadeler ve özellikle On Emir, pek 
çok kişi tarafından bir bakıma iman esaslarının özeti ka-
bul edilmiştir. Zira On Emir’in ilk yarısı insanın Tanrı ile 
olan, ikinci yarısı insanların birbirleriyle olan ilişkilerini 
düzenlemektedir. Ancak hem On Emir hem Tevrat’taki 
248’i emir, 365’i yasaklardan oluşan 613 kural, bir yahu-
dinin hayatını düzenleyen esasları ortaya koymaktadır 
ve söz konusu emir ve yasaklar birer iman esası olmak-
tan çok, pratik hayata yönelik düzenlemelerdir.

Yahudilik’teki meşhur şema duası6 ile Tevrat’taki 
bazı ifadeler7 iman esasları açısından yeterli görülmüş-
se de, Mişna’dan itibaren Rabbinik literatürde yahudi 
âmentüsünün bazı yönleriyle ilgili formüller ortaya 
konmuştur. Daha sonra gerek Yunan felsefesinin etkisi 
gerekse Rabbinik yahudilerin Karailerle tartışmaları ve 
özellikle müslüman kelamcılarla karşılaşmaları iman 
esaslarının tespitini zorunlu hale getirmiştir. 

İman esası oluşturma faaliyetinin ilk örneği 
İskenderiye’li yahudi filozofu Filon’dur (Philon, Philo). 
Yaratıcı Tanrı fikrine ağırlık veren Filon’un beş prensiplik 
âmentüsü Tanrı’nın varlığı, birliği, dünyayı yarattığı, ya-
ratılmış dünyanın tekliği ve Tanrı’nın takdirinin dünyayı 
yönetmesi esaslarından teşekkül etmektedir.8 VIII. yüz-
yılda müslüman kelamcılarla kurulan temas ve Karaim 
mezhebiyle mücadele, iman esaslarının yeniden ele 
alınmasını mecburi hale getirmiş, bu konuda ilk çalışma 
Saadiah Gaon tarafından yapılmıştır. Onun tespit ettiği 
esaslar şunlardır: 1-Âlem sonradan yaratılmıştır. 2-Allah 
tek olup cismi yoktur. 3-Vahye iman, yahudi ananesi-
ni de içine almak üzere şarttır. 4-İnsan, muttakî olma-
ya, ruhen ve bedenen günahlardan sakınmaya davet 
edilmiştir. 5-Mükâfat ve ceza haktır. 6-Ruh saf ve temiz 
yaratılmıştır, ölüm anında bedeni terk eder. 7-Yeniden 
dirilmek haktır. 8- Mesih’in beklenmesi, hesap ve nihai 
hüküm haktır.9 

Bu alanda çalışma yapan ve tespit ettiği esaslar, 
yahudilerin büyük çoğunluğunca benimsenen yahu-
di âlim İbn Meymûn’dur (Maimonides, 1125- 1204). 
Musa b. Meymûn, hıristiyanların ve müslümanların 
Yahudiliğe yönelik eleştirilerine karşı yine Hıristiyanlık 
ve İslâm’daki inanç esaslarından yararlanarak bir inanç 
sistemi belirlemiştir. “Tam bir imanla inanırım ki” diye 
başlayan âmentü şöyledir: 1-Tanrı var olan her şeyi ya-
rattı ve onlara hükmetmektedir. 2-Tanrı birdir ve ondan 
başka tanrı yoktur. 3-Tanrı bir cisim değildir ve hiçbir şe-
kilde tasvir edilemez. 4-Tanrı ezelî ve ebedîdir. 5-İbadet, 
sadece Tanrı’ya mahsustur; Ona ortak koşulamaz. 6-Pey-
gamberlerin bütün sözleri haktır. 7-Efendimiz Musa’nın 
peygamberliği gerçektir. O, kendisinden önce ve sonra 
gelen bütün peygamberlerin en büyüğüdür. 8-Elimizde 
olan Tevrat, tamamıyla Tanrı tarafından Musa’ya verile-
nin aynıdır. 9-Tevrat değiştirilmeyecektir ve gelecekte 
Tanrı başka bir Tevrat da göndermeyecektir. 10-Tanrı 
insanın bütün işlerini ve düşüncelerini bilir. 11-Tanrı, 

emirlerini yerine getirenleri mükâfatlandırır, ihlal eden-
leri cezalandırır. 12-Mesih gelecektir; geciktiği halde her 
gün onun gelmesini bekleyeceğim. 13-Tanrı’nın bildiği 
bir zamanda, ölümden sonra dirilme gerçekleşecektir. 
Musa b. Meymûn’un tespit ettiği bu iman esasları; Tanrı 
ve sıfatları (1-5, 10), peygamberlik (6-7), kutsal kitap (8-
9), mükâfat ve ceza (11), Mesih (12) ve âhiret (13) gibi 
temel konuları içermektedir. 

Musa b. Meymûn’dan sonra da bu alandaki çalışma-
lar devam etmiş, Hasdai Crescas, Josef Albo gibi kişiler 
de iman esasları tespit etmişler ancak İbn Meymûn’un 
tespit ettiği esaslar benimsenmiştir.

Yahudiliğin üzerinde en çok ve ısrarla durduğu te-
mel husus, Tanrı’nın birliğidir. On Emrin ilki, “Rabbin 
benim. Karşımda başka ilâhların olmayacaktır.” emridir 

Yahudilik ve 
Hıristiyanlık’ta 

İman Esasları

ÖMER FARUK HARMAN

Mesih inancı 
Yahudilik’te 
temel iman 
esaslarından-
dır. Yahudiler, 
Tanakh’da yer 
alan, ileride 
gelecek kurta-
rıcı müjdesini, 
bekledikleri 
Mesih’e ham-
letmişlerdir 
ve asırlardır 
Mesih’i bekle-
mektedirler. 
Onların bekle-
dikleri Mesih, 
Hz. Davud 
soyundan ola-
caktır, yahudi-
leri vaat edil-
miş topraklar 
başta olmak 
üzere yeryü-
züne hâkim 
kılacaktır. 

 Din insan içindir ve dinin hedefi insanın her iki dün-
yada da mutluluğudur. Allah, yarattığı ve yeryüzünde 
halife kıldığı,1 bütün varlıkları, Allah adına adaletle yönet-
mekle görevlendirdiği2 insanoğlunu başıboş bırakmamış3  
nelere inanması ve nasıl yaşaması gerektiğini, mutluluğu 
için gerekli kuralları peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş-
tir. İki taraf arasında bir tarafın emir ve hakimiyeti diğer 
tarafın itaat ve inkıyadına dayalı karşılıklı ilişkiyi ifade 
eden din de zaten yüce bir kudretin varlığını zihnen ka-
bul ve kalben O’na bağlılık, O’na karşı şükran ifade eden 
birtakım davranışların yerine getirilmesi, ilâhî kuralları bir 
hayat nizamı yapmak demektir.

Dinin asıl temeli, en önemli ve belirgin yönü; imandır. 
İnançsız bir din söz konusu olamaz. İnsanın nelere inan-
ması gerektiği yine Yüce Yaratıcı tarafından peygamber-
leri aracılığıyla insanlara bildirilmiştir ki, bunlara iman 
esasları denilmektedir. Her dinde mutlak inanılması ge-
rekenler vardır ve bunların belli kalıplar şeklinde formüle 
edilmiş şekline âmentü (credo) denilmektedir.

Yahudilik’te İman Esasları:
Hz. Musa’nın İsrâiloğulları’na tebliğ ettiği ve Tevrat’ta 

esasları belirlenmiş olan, uzun tarihî süreçte şekillenen ve 
Hz. Musa’dan asırlar sonra Yahudilik adını alan dinin kut-
sal kitabında iman esasları açık ve net biçimde belirlen-
miş değildir. Bu sebeple kutsal metinlerde kalıplaşmış bir 
inanç sistemi formülü (credo-âmentü) yoktur. Geleneksel 
kabule göre her yahudi, doğuştan Tanrı ile İsrâil arasında 
yapılan ahid kapsamında bulunduğundan cemaate men-

Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Tevrat’taki bazı ifadeler ve 
özellikle On Emir, pek çok 
kişi tarafından bir bakıma 

iman esaslarının özeti kabul 
edilmiştir. Zira On Emir’in 
ilk yarısı insanın Tanrı ile 

olan, ikinci yarısı insanların 
birbirleriyle olan ilişkilerini 

düzenlemektedir.
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fakat İsrâiloğulları, tarih içinde fark-
lı ilâhlara da tapmışlardır. Altın bu-
zağı yapıp ona tapmaları böyledir. 
Tanrı’nın birliğine dairdir. Bir olan 
Tanrı, Tevrat’ta oldukça antropo-
morfik bir şekilde tasvir edilmekte-
dir; ancak Musa b. Meymûn bu tür 
ifadelerin hakikat manasında değil 
mecaz olarak anlaşılması gerektiği-
ni belirtmektedir. Meleklere iman, 
yahudi âmentüsünde yer almaz an-
cak yahudi kutsal kitabında çeşitli 
meleklerden bahsedilmek suretiyle 
onların varlıkları ifade edilir.

Peygambere iman yahudi 
âmentüsünde yer almaktadır. Tevrat 
ilk defa Hz. İbrahim’den nebî diye 
bahsetmektedir. En büyük peygam-
ber Hz. Musa’dır ve Tanrı ile aracısız 
görüşerek vahiy almak sadece ona 

özgüdür. Hz. Musa’dan önce pey-
gamberler olduğu gibi ondan son-
ra da vardır. Yahudi inancına göre 
son peygamber, Eski Ahid’de kendi 
adına bir bölüm bulunan Malaki’dir. 
Malaki ile peygamberlik sona ermiş-
tir ve bir daha peygamber gelmeye-
cektir. Artık Mesih beklenmektedir. 
Bu sebeple Yahudiler, Hz. İsa ve Hz. 
Muhammed’i peygamber kabul et-
mezler. Yahudilikte hakiki peygam-
ber olduğu gibi sahte peygamber-
ler de vardır. Hakiki peygamberin 
en temel özelliği bir olan Tanrı’ya 
kulluğa davet, putlar ve putperest-
likle mücadele, ayrıca geleceğe 
yönelik söylediklerinin gerçekleş-
mesidir. Yahudilik’te kadınlardan da 
peygamber vardır.

Yahudiler, ellerindeki Tevrat’ın 
Hz. Musa’ya verilen Tevrat’ın aynısı 
olduğuna, değişmediğine, değişti-
rilmeyeceğine ve başka kitap veril-
meyeceğine inanmaktadırlar. Bilim-
sel araştırmalar, bazı yahudilerin de 
kabul ettiği gibi, Tevrat’ın orijinal 
ve otantikliği konusunda birtakım 
şüpheler taşımaktadırlar. Batı’da 
XVI. yüzyıldan bu yana ortaya ko-
nan Kitâb-ı Mukaddes çalışmaları 
bu alanda bir hayli merhale kat et-
miştir.

Mesih inancı Yahudilik’te temel 
iman esaslarındandır. Yahudiler, 
Tanakh’da yer alan, ileride gelecek 
kurtarıcı müjdesini, bekledikleri 
Mesih’e hamletmişlerdir ve asırlar-
dır Mesih’i beklemektedirler. Onla-
rın bekledikleri Mesih, Hz. Davud 
soyundan olacaktır, yahudileri vaat 
edilmiş topraklar başta olmak üzere 
yeryüzüne hâkim kılacaktır. Yahu-
diler, kendileri gibi yahudi soyun-
dan olmasına rağmen, bekledikleri 
Mesih’in niteliklerini taşımadığı için 

Hz. İsa’yı Mesih olarak kabul etmemektedirler. 
Tevrat’ta âhirete imanla ilgili hiçbir bilgi yoktur 

ancak daha sonraki yahudi dinî literatürü ve teolojisi 
âhiret hayatını, cennet ve cehennemi, mükafat ve mü-
cazatı bir vakıa olarak vaz etmişlerdir. Talmud’da belir-
tildiğine göre bir yahudi ne kadar büyük günah işlerse 
işlesin, cehennemde ancak on iki ay kalacaktır. 

Yahudiliğin iman esasları arasında yer almasa da ya-
hudiler, kendilerinin Tanrı’nın seçilmiş kavmi oldukları-
na ve arz-ı mev’ûdun Tanrı tarafından kendilerine vaat 
edildiğine inanmaktadırlar.10

Hıristiyanlıkta İman Esasları 
Hıristiyan inanç ve doktrinleri Kitâb-ı Mukaddes ön-

cesi havari inançlarına, bu inançların belirlediği kutsal 
yazılara ve konsil kararlarına dayanmaktadır. Hıristi-
yanlığın bugünkü inançları, Pavlus tarafından kaleme 
alınan ve İncillerden önce hıristiyanlar arasında yayılan 
mektuplar vasıtasıyla ortaya konmuş, daha sonra bu 
esaslara uyan İnciller kutsal kabul edilmiştir.

Hıristiyanlık’taki iman esasları da Hıristiyan kutsal ki-
tabında formüle edilmiş değildir. İnanç esaslarıyla ilgili 
en eski çalışma “Havarilerin İnanç Esasları” adlı metindir. 
Bu metin IV. yüzyılda ortaya çıkmasına rağmen on iki 
havariye nisbet edilmektedir. Havarilerin İnanç Esasla-
rından sonra, bu alandaki çalışmalar devam etmiş, Hı-
ristiyan doktrin ve dogması böylece tarih içinde ortaya 
çıkmıştır. Batı kiliselerinin özellikle benimsediği, vaftiz 
esnasında kullanılan Havarilerin İnanç Esasları dışında 
Hıristiyanlığın temel akidesi ilk dört ekümenik konsilde 
belirlenmiştir. I. İznik (325), I. İstanbul (381), Efes (431) 
ve Kadıköy (451) konsillerinde belirlenen inanç esasla-
rı hem Roma Katolik hem Protestan hem de Ortodoks 
kiliselerince kabul görmektedir.11 Hıristiyanlık tarihinde 
birden çok âmentünün mevcudiyeti görülmektedir. An-
cak bunlardan ikisi olan, havariler credosu ve İznik-İs-
tanbul credosu hıristiyanlar için son derece önemlidir. 
Bugün hıristiyan dünyada yaygın olarak kabul edilen 
âmentü (credo), İznik-İstanbul credosu olarak bilinmek-
tedir ki 325 tarihinde toplanan İznik ve 381 tarihinde 
toplanan İstanbul konsillerinde formüle edilmiştir.     

Havarilerin imanının bir özeti olarak kabul edildi-
ği için “Havarilerin İman Esasları” diye adlandırılan bu 
âmentü, Roma Kilisesi’nde eskiden beri vaftiz esnasın-
da tekrarlanan ilkelerdir ve üç bölüm, on iki maddeden 

oluşmaktadır: I. Bölüm: 1-Her şeye gücü yeten Baba 
Tanrı’ya, II. Bölüm: 2- Onun biricik oğlu Rab İsa Mesih’e, 
3- Onun Kutsal Ruh’tan olduğuna, Bakire Meryem’den 
doğduğuna, 4- Pontus Pilatus zamanında acı ve ıstırap 
çektiğine, çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldü-
ğüne, 5- Ölüler diyarına indiğine,  üçüncü gün ölüler 
arasından dirildiğine, 6- Göklere yükseldiğine, her şeye 
gücü yeten Baba Tanrı’nın sağına oturduğuna, 7- Ora-
dan ölüleri ve dirileri yargılamak için tekrar geleceğine, 
III. Bölüm: 8-  Kutsal Ruh’a, 9-Kutsal Katolik (evrensel) Ki-
liseye, Azizlerin birliğine, 10-Günahların bağışlanacağı-
na, 11- Bedenin dirileceğine, 12- Ebedî hayata inanırım.

İznik-İstanbul Credosu da şöyledir:
1-Göğün ve yerin, görünen ve görünmeyen kâinatın 

yaratıcısı, kâdir-i mutlak olan tek Baba Tanrı’ya,2- Bütün 
asırlardan önce babadan doğan, Tanrı’nın biricik oğlu, 
tek bir Rab İsa Mesih’e, Onun Tanrı olduğuna, Tanrı’dan 
doğduğuna,nur olduğuna, nurdan doğduğuna, gerçek 
Tanrı olduğuna, yaratılmadığına, Tanrı’dan meydana 

İnsanın nelere inan-
ması gerektiği yine 
Yüce Yaratıcı tara-

fından peygamberleri 
aracılığıyla insanlara 
bildirilmiştir ki, bun-
lara iman esasları de-

nilmektedir. Her dinde 
mutlak inanılması 

gerekenler vardır ve 
bunların belli kalıplar 
şeklinde formüle edil-

miş şekline âmentü 
(credo) denilmektedir.

İyi ve doğru kimselerin ebedî 
mükâfatı elde edecekleri ve 

semada bulunan bir mekânın 
mevcudiyeti, “göklerin 

melekûtu” şeklinde Yeni 
Ahid’de geçmektedir. Sadece 
doğrular oraya gidebilecek ve 
orada barış içinde ebediyen 

mutlu bir hayat süreceklerdir.

İznik Konsili Pavlus
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geldiğine, Baba ile aynı tabiatta olduğu-
na, her şeyin onun vasıtasıyla yapıldığına, 
biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için 
semadan indiğine, 3-Kutsal Ruh vasıta-
sıyla bakire Meryem’de bedenlendiğine 
ve insan olduğuna, 4- Bizim için Pontius 
Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, 
ıstırap çektiğine, mezara konduğuna, 
5-Kutsal kitaplara uygun olarak üçüncü 
gün dirildiğine, 6- Ve göğe yükseldiğine, 
Baba’nın sağ yanına oturduğuna, 7- Ölü-
leri ve dirileri yargılamak için ihtişam için-
de  tekrar geleceğine ve Onun krallığın 
son olmayacağına, 8- Rab olan ve hayat 
veren kutsal ruha, onun baba ve oğul-
dan neşet ettiğine, baba ve oğulla birlikte 
aynı tapınma ve ihtişama  layık olduğuna, 
peygamberler vasıtasıyla konuştuğuna, 
9-Kiliseye, birliğine kutsallığına, evrensel 
(Katolik) ve havarilere ait (apostolik) olu-
şuna inanırım, 10-Günahların affı için bir 
tek vaftizi kabul ederim. 11- Ölülerin diril-
mesini, 12- Ve gelecek dünyayı beklerim.12 

İznik ve İstanbul ekümenik konsillerin-
de tesbit edilen bu esaslar Doğu'nun ve 
Batı'nın bütün büyük kiliselerinde ortak-
tır.13  

Hıristiyan inancının temelini Teslis 
inancı oluşturur. Teslis inancı Baba, Oğul 
ve Kutsal Ruh adı altında üç kişilikte tek 
bir Tanrı’nın varlığını kabul ve tasdik et-
mektir. Teslis (üçlü birlik) inancı Hıristiyan-
lığı diğer inançlardan ayıran, aynı zaman-
da farklı hıristiyan mezhep ve kiliselerini 
birleştiren bir unsurdur. Şöyle ki: Teslis 
inancı Hıristiyan Tanrı anlayışını hem Ya-
hudi ve İslâm monoteizminden hem de 
politeizmden ayıran bir özelliktir. Diğer 
taraftan mezhebi ve kilisesi ne olursa ol-
sun hıristiyan olmanın temel kriteridir ve 
bütün hıristiyan mezhep ve kiliseleri teslis 
inancında müttefiktirler.

Hıristiyan inancına göre Baba yaratıcı-
dır, kâinatı yaratmıştır. Tanrı’nın kelamının 
bedenlenmiş hali olan Oğul yargılayıcıdır, 

günahın esaretinden insanlığı kurtarmak 
üzere bedenlenmiş, çarmıhta can vermek 
suretiyle insanlığın günahına (aslî günah) 
kefaret olmuştur. Kutsal Ruh ise ilâhî sev-
giyi insanın kalbine ve gönlüne vermek-
tedir.

Tanrı’nın hem bir, hem de üç olmasının 
akılla izah edilemeyeceği, bunun ilâhî bir 
sır olduğu hıristiyanlarca ifade edilmekte-
dir. Teslis kelimesi İncillerde geçmemek-
tedir fakat Matta İncili’nde14 Hz. İsa’nın, 
“Gidip bütün milletleri şakirt edinin, on-
ları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle vaf-
tiz eyleyin.” dediği nakledilmektedir ki bu 
ifadenin, sonradan eklendiği, Kutsal Kitap 
eleştirmenleri tarafından ifade edilmekte-
dir.

İnkarnasyon (bedenlenme=hulûl), hı-
ristiyan inancına göre Tanrı’nın, Meryem’in 
bedeninde ete kemiğe bürünerek, insan 
şeklinde ve İsa Mesih olarak beşer hayatı 
yaşaması demektir. Hz. İsa, hıristiyanlara 
göre sadece insan, öğretmen değil aynı 
zamanda hem hakiki olarak bir beşer 
hem de aynı zamanda Tanrı’nın biricik 
oğlu ve Tanrı’dır. Birinci Ekümenik İznik 
Konsili’nde (325), Yunan kültüründen alı-
nan cevher (ousia) kavramıyla İsa, Baba 
ile aynı cevhere sahip (homoousios) kabul 
edilmiştir. İsa’nın uluhiyyeti Yuhanna İncili 
ile temellendirilmektedir ki ifade şöyledir: 
“Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlik-
teydi ve Söz Tanrıydı…Söz, insan (beden) 
olup aramızda yaşadı. O’nun yüceliğini-
Babadan gelen, lütûf ve gerçekle dolu bi-
ricik Oğul’un yüceliğini gördük.”15 Halbuki 
İncillerde Hz. İsa kendisini Tanrı’nın oğlu 
değil, insanoğlu diye takdim etmektedir. 
Diğer taraftan aynı zamanda hem ilâh 
hem de insan olma durumunun makul 
izahı yapılamamaktadır. İslâm inancına 
göre Hz. İsa, çeşitli mucizeler göstermiştir 
ancak o sadece bir beşer, bir peygamber-
dir. Diğer taraftan Tanrı’ya babalık veya 
oğulluk isnad edilmesi doğru değildir zira 

“De ki: Allah tektir, Allah her tür ihti-
yaçtan münezzehtir. O ne doğurmuş, 
ne de doğmuştur. Onun hiçbir dengi, 
eşi, benzeri yoktur.”16 

Hıristiyan âmentüsündeki bir 
diğer temel unsur, İsa Mesih’in, in-
sanlığın günahına kefaret olmak 
üzere çarmıhta can vermesidir. Hı-
ristiyan inancına göre Âdem ile 
Havva, Tanrı’nın emrini çiğneyerek 
yasak meyveden yemeleri sebebiyle 
günahkâr olmuş ve bu günah, onla-
rın zürriyetlerine de irsî olarak geç-
mektedir ki; bu günaha “aslî günah” 
denilmektedir. Hıristiyanlığa göre 
her doğan, günahkâr doğmaktadır. 
Hz. İsa, kendisi aslî günahtan münezzeh olduğu halde, 
hıristiyanlara göre çarmıha gerilmek ve orada kanını 
akıtarak ruhunu teslim etmek suretiyle insanlığın bu 
günahına kefaret olmuştur. İsa kendi kanıyla Âdem’in 
Tanrı’ya itaatsizliğinin bedelini ödemiş ve bu şekilde 
Tanrı ile insanlığın uzlaşmasını sağlamıştır. Çarmıh, aslî 
günah sebebiyle Tanrı ile insanlar arasında atılmış bulu-
nan köprüyü yeniden tesis etmiştir. Artık insanlar vaftiz 
olmak suretiyle, İsa’nın kefaretiyle yeniden tesis edilen 
bu köprüden geçerek İsa Mesih’in yolunda yürüyecektir. 

Hıristiyanlığa göre İsa, aynı zamanda Mesih’tir. Me-
sih, dünyanın sonuna doğru yeryüzüne gelecek, ilâhî 
krallığı başlatacak olan, Davud soyundan bir kraldır. İlk 
hıristiyanlar Hz. İsa’yı Mesih olarak kabul etmiş, dünya-

nın sonunun geldiğine inanmışlardır; fakat beklenen 
kıyamet vuku bulmayınca, Mesihin ikinci gelişi doktrini 
benimsenmiştir.

Hıristiyanlık’ta ölüm sonrası hayat, cennet ve cehen-
nem inançları vardır. Hıristiyanlık’ta cennet, Hz. İsa’nın 
da içinde yer aldığı bir mükâfat yeri olarak geçer.17 İyi 
ve doğru kimselerin ebedî mükâfatı elde edecekleri ve 
semada bulunan bir mekânın mevcudiyeti, “göklerin 
melekûtu” şeklinde Yeni Ahid’de geçmektedir. Sadece 
doğrular oraya gidebilecek ve orada barış içinde ebe-
diyen mutlu bir hayat süreceklerdir.18 Hıristiyan inancı-
na göre cehennem şeytanın ve cehennemliklerin ceza 
yeridir.19 Günahkârlar öldükten hemen sonra oraya gi-
derler.20 Orada korkunç azaplar vardır.21 Cehennemdeki 
azap ateşle olacaktır ve ebedîdir.22 

Musa b. 
Meymûn’un 

tespit ettiği bu 
iman esasları; 

Tanrı ve sıfatla-
rı (1-5, 10), pey-
gamberlik (6-7), 

kutsal kitap 
(8-9), mükâfat 

ve ceza (11), 
Mesih (12) ve 

âhiret (13) gibi 
temel konuları 
içermektedir. 
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İmanın 
Rasyonel 
Temelleri

HÜLYA ALPER

İslâm imanı açısından bakıldığında, Kur’an bizâtihi, imanı 
rasyonel bir temel üzerine bina etmekte; imanın dogmatik 

bir şekilde benimsenmesini değil, akla, bilgiye ve kanıta da-
yalı olarak gerçekleşmesini istemektedir.

Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 İman bilişsel, duygusal ve iradî boyutlarıyla birlik-
te çok yönlü bir özellik göstermekte; bu niteliğinin doğal 
sonucu olarak farklı açılardan araştırılmalara konu teşkil 
etmektedir. Bu yazıda, imanın sadece rasyonel temelleri 
üzerinde durulacak; dolayısıyla onun varlık bulmasına 
zemin teşkil eden sebepler arasında aklın yeri ortaya 
konulacaktır.1 Meseleyi böyle bir yaklaşımla ele almak, 
imanın kendisinde veya oluşum sürecinde rasyonel bir 
temelin bulunduğu hükmüne başlangıçta onay vermek 
demektir. Kuşkusuz bu hüküm herhangi bir ispat çaba-
sına girilmeksizin benimsenmiş bir ön kabul değildir. 
Nitekim imanın her türlü aklî istidlâlden uzak olduğunu 
ileri sürerek onu bir duyguya indirgeyen2 yahut delilden 
bağımsız bir şekilde gerçekleştiğini iddia eden imancı (fi-
deist)3 anlatımlar yanında, tam aksini savunan rasyonel 
ekoller de mevcuttur. Diğer taraftan, imana yönelik her 
türlü açıklamanın esasen bir tür rasyonellik arayışından 
doğduğu; neticede bütün din teolojilerinin yaptıklarının, 
iman konularına rasyonel bir temel arama çabası olduğu 
da bir gerçektir. Öyle ki akla karşı bir tutum içinde bu-

lunan bir teolog da rasyonel kriterler dışında kalamaz. 
Çünkü rasyonel ölçütlere başvurmadan herhangi bir 
açıklama ve savunmanın yapılması mantıkî olarak müm-
kün değildir.4 Bu sebeple inanılan hususlar akılla çeliştiği 
durumda dahî insanoğlunun bu inançlarına rasyonel bir 
zemin bulma uğraşısı içinde olduğu görülmektedir. Bir 
başka ifade ile insan, aslında irrasyonel nitelik taşıyan 
inançlarını savunmak için dahî, rasyonel açıklamalar bul-
maya çalışır.5 Zira insan, elde ettiği bilgileri, gördüğü ha-
reketleri aklî temellere bağlamak istediği gibi inançlarını 
da aklî temellere bağlamak ister.6  

İslâm imanı açısından bakıldığında, Kur’an bizâtihi, 
imanı rasyonel bir temel üzerine bina etmekte; imanın 
dogmatik bir şekilde benimsenmesini değil, akla, bilgiye 
ve kanıta dayalı olarak gerçekleşmesini istemektedir.7  

Her şeyden önce vahiy, aklı muhatap almakta8 do-
layısıyla İslâm’da iman etme sorumluluğu bir başka ifa-
de ile teklif, akıl sahibi olmaya bağlanmaktadır. İslâm 
âlimleri arasında apaçık bir gerçek olarak benimsenen 
bu hüküm,9 başka bir veri olmasa dahi imanda rasyonel 

bir temelin varlığını ortaya koymaktadır. Şayet imanda 
aklın herhangi bir rolü bulunmasaydı; onun, imanla yü-
kümlü olmanın ön şartı kılınmasının bir anlamı kalmazdı. 
Üstelik farklı din ve mezhepler arasında hangisinin doğ-
ru olduğu ancak akılla belirlenebilir. Burada akıl dışında 
söz sahibi olan başka bir ölçüt yoktur. Nitekim bu gerçe-
ğe işaret eder bir şekilde İmam Mâtürîdî, bir kelam klasi-
ği olan dev eseri Kitâbü’t-Tevhîd’in başında, körü körüne 
başkasına uymanın yani taklidin mazur görülemeyece-
ğini ifade etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki o, ancak akla hitap 
eden, karşı konulamaz güçlü bir delil ile gerekçelendiri-
len bir imanı savunmaktadır.10 Ayrıca o, hem iman etme 
sorumluluğunun akla bağlı olduğunu ortaya koymuş, 
hem de imanın içinde akla bir alan açmıştır. Bu açıdan 
onun şu ifadelerine bakılabilir: “İmanla mükellef olmak 
ancak aklın mevcudiyetiyle gereklilik kazanır, bunun ya-
nında imanı oluşturan hususların mâhiyetinin bilinmesi 
de yine aklın tefekkür ve istidlâli ile imkân dâhiline girer; 
bu ise zihnin bir fonksiyonundan ibarettir; iman da aynı 
statüye dâhildir”.11 Açıkçası Abdülkāhir el-Bağdâdî’nin de 

vurguladığı üzere, hangi dinî görüşün ve akımın haklı ol-
duğunu tespit etmede, İslâm kelam ilim geleneği içinde 
geçerli kabul edilen metod; düşünme ve aklî yöntemi 
(nazar ve istidlâl) kullanmaktır.12 Bu bağlamda, bilhassa 
imanın aklî olarak temellendirilmesinde İslâm iman esas-
larının ayrıcalıklı bir konumu bulunduğu unutulmamalı-
dır. Her ne kadar, nesnesi (mü’menü’n-bih) değiştiğinde 
dahî, imanı iman kılan öz aynı kalsa da; neye iman edil-
diğine bağlı olarak imanın niteliğinde farklılıklar açığa 
çıkmaktadır. Eğer iman, aklın makul göremeyeceği bir 

Kur’an açısından hiçbir 
şekilde Allah’ın varlığını inkâr, 

aklın ürünü olarak kabul 
edilemez. Aklı kullanmak değil 

ama kibir ve büyüklenme, 
arzulara uyma, dünyaya 
dalma gibi olumsuzluklar 

kişiyi inkâra sürüklemekte ve 
ebedî kurtuluştan mahrum 

bırakmaktadır.
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şeye yönelik olursa orada gerçek bir rasyonel temelden 
ziyade ancak bir rasyonelleştirme eğiliminden ve arayışın-
dan bahsedilebilir. Tam da bu noktada İslâm inanç esasları 
kendi dışındakilerden ayrışır. Bütün İslâm iman esasları ak-
lın makûliyyet alanı içindedir. Bir başka ifade ile İslâm iman 
esaslarının hiç birisi aklın zorunlu ilkeleriyle ters düşmez. Sa-
dece bir kısım iman esasları hakkında akıl, kendi başına bilgi 
elde etme imkânı bulamayabilir. Ancak elbette onların akıl 
tarafından bilinemez oluşu, akılla çeliştiği anlamına gelmez. 
Nitekim iman konularının insan tarafından bilinemez olu-
şundan hareketle, onlara iman etmenin irrasyonel bir alanda 
gerçekleştiği sonucuna varılması isabetli değildir.13 

Esasen akıl, bütün İslâm iman esaslarının temeli ko-
numunda bulunan Allah Teâlâ’nın varlığına vahyin yön-
lendirmesi ve bilgilendirmesi olmadan da ulaşma mele-
kesine sahiptir. Bu sebepledir ki Mutezile ve Mâtürîdîyye 
kelamcılarına göre vahyin öğretisini duymamış bir kişi, 
aklıyla Allah Teâlâ’nın var olduğu bilgisine ulaşmak ve 
iman etmekle yükümlüdür. Üstelik teklifin ancak vahiyle 
gerçekleştiğini kabul eden; ilâhî mesajdan haberdar ol-
mayan bir kişinin hiçbir şeyle yükümlü tutulamayacağını 
düşünen Eş‘ariyye âlimleri, insanın sorumluluğunun ne 
ile gerçekleştiği sorusunda ayrışsalar dahî, onlar da aklı 
Allah’ın var olduğu bilgisini elde etmede yeterli gör-
mektedirler. Zaten bütün İslâm kelamcıları mârifetullaha 
ulaşmak için akıl yürütmenin vâcip olduğu hükmünde 

görüş birliği içindedirler.14 Bununla birlikte melek ve cin 
gibi bazı gaybî varlıklar hakkındaki hususlar akılla değil 
ancak vahyin bildirmesiyle imana konu olmaktadır. An-
cak burada önemli olan aklın, onların bilgisine ulaşama-
sa da, yine de onları mümkün görmesidir. O halde daha 
önce işaret edildiği gibi, İslâm’da iman esaslarının bazıları 
akıl yöntemiyle bilinemeyecek konular olmakla birlikte 
asla akıl dışı değildir. Zaten başlangıçta Kur’ân-ı Kerîm’de, 
sonrasında ise onun merkezinde şekillenen İslâm düşünce 
geleneği içinde imana giden yolda ve imanın temellendi-
rilmesinde hiçbir zaman aklı dışlayıcı bir tutuma girilme-
miş; akla rağmen gerçekleşen bir inanç savunulmamıştır. 
Bu sebeple İslâm düşünce geleneği içinde Batı’da görüldü-
ğü gibi “Saçma olduğu için inanıyorum.” cümlesiyle ifade 
edilen bir savunma mekanizması geliştirilme ihtiyacı hisse-
dilmemiştir. Her türlü mesele bütün yönleriyle birlikte dü-
şüncenin nesnesi olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla müslü-
man bir mütefekkirin akla rağmen iman etme zorunluluğu 
hissetmesi söz konusu değildir zira o ‘âciz kaldığı için değil 
makul gördüğü için inanmaktadır.’15 

Bilindiği üzere Kur’an, insanların akıllarını kullanma-
sını ve düşünmesini teşvik eden ifadelerle doludur. Pek 
çok yerde akletme yanında tefekkür, tedebbür, tezekkür, 
tefakkuh, nazar, re’y gibi Arapça’da düşünmenin farklı 
halleri için kullanılan fiiller zikredilmekte; ilgili âyetlerde 
insan, kendisi ve kendisi dışındaki varlıklar hakkında dü-

şünme ve araştırmaya davet edilmekte-
dir.16 Diğer taraftan Kur’an’da, toplumda 
hâkim olan zihniyetin, öncekilerden dev-
ralınan âdetlerin, hakikatin ve doğrunun 
ölçüsü kılınamayacağı vurgulanmakta-
dır. Açık bir şekilde insanların kendilerine 
gelen bir bilgiye atalarının yolunu takip 
ettikleri gerekçesiyle karşı çıkmaları eleş-
tirilmekte; vahyin davetine, “Hayır, biz 
atalarımızı üzerinde bulduğumuza uyarız.” 
gibi ileri sürdükleri itirazlar “Peki ama ata-
ları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bula-
mayan kimseler olsalar da mı?” şeklindeki 
ilâhî hitaplarla kınanmaktadır.17  Bu bağ-
lamda Kur’an, insanların üzerinde bulun-
dukları yolun doğruluğunu sorgulamakla 
kalmamakta kendisinin de doğru ve hak 
olduğunu tartışmaya açmaktadır. Dolayı-
sıyla herhangi bir araştırmaya gidilmek-
sizin, otoriteden gelen bir buyruğu sor-
gulamadan yerine getirme psikolojisiyle, 
kendisine uyulmasını talep etmemekte-
dir. Bilakis doğruluğuna kani olunarak 
gönülden benimsenmesini istemektedir. 
Bundan dolayı kendisinin vahiy olduğu-
na dair ‘Onlar hâlâ Kur’ân’ı düşünmüyorlar 
mı? Eğer o, Allah’tan başkasının katından 
olsaydı, kuşkusuz içinde pek çok ayrılıklar 
bulurlardı’18 âyetinde görüldüğü gibi aklî 
izahlar yapmaktadır. Dahası kitap, kendi 
dışındaki bütün her şeye meydan okuya-
rak en güzel söz olduğunu beyan etmek-

tedir.19 Bu beyanlarla uyumlu bir şekilde 
inananlar da “sözü dinleyip ve en güzeline 
uyanlar”20 şeklinde tavsif edilmektedir. 
Bu durumda iman yolunu değil de küfür 
yolunu seçenler ‘aklını gereği gibi kulla-
namayanlardır’, Kur’an terminolojisi ile 
‘akletmeyenlerdir.’21 Dolayısıyla Kur’an 
açısından hiçbir şekilde Allah’ın varlığını 
inkar, aklın ürünü olarak kabul edilemez. 
Aklı kullanmak değil ama kibir ve büyük-
lenme, arzulara uyma, dünyaya dalma 
gibi olumsuzluklar kişiyi inkâra sürükle-
mekte22 ve ebedî kurtuluştan mahrum 
bırakmaktadır. Nitekim Kur’an ‘dinlesey-
dik veya akletseydik ateş halkından ol-
mazdık’23 âyetiyle düşünmeyi terk etme-
nin elim sonuçlarına dikkat çekmektedir.

Sonuç olarak, İslâm iman esasları 
göz önüne alındığında, düşünmek ve aklı 
kullanmak imanla çelişmek bir yana, ima-
na götüren bir delildir. Dahası akıl imana 
giden yolda belirli bir işlev icra ettiği gibi 
iman konularının anlaşılıp anlatılmasın-
da da faaldir. Bununla birlikte yine de 
imanı sadece aklın ürünü olarak görmek 
eksik bir yaklaşımdır. Bu yazının ilk cüm-
lesinde de vurgulandığı üzere iman çok 
yönlü ve kapsamlı bir oluşumdur. Şüphe-
siz bu oluşumun varlık bulmasında akıl 
yeter sebep değilse de yine de etkin bir 
sebeptir.  
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Esasen akıl, bütün İslâm 
iman esaslarının temeli 
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Allah Teâlâ’nın varlığına 
vahyin yönlendirmesi ve 

bilgilendirmesi olmadan da 
ulaşma melekesine sahiptir. 
Bu sebepledir ki Kur'ânve 
Mâtürîdîyye kelamcılarına 

göre vahyin öğretisini 
duymamış bir kişi, aklıyla 
Allah Teâlâ’nın var olduğu 
bilgisine ulaşmak ve iman 

etmekle yükümlüdür.

İslâm iman 
esasları 
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alındığında, 
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bir yana, imana 
götüren bir 
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akıl imana giden 
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yaklaşımdır.
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"Ey akıl sahipleri!" "İbret alın." Haşr 59/2 III. Mustafa türbesi
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İlk Müslüman 
Kadın: 
Hz. Hatice (r.a.)

Künyesi Ümmü’l-Hind olan Hz. Hatice, İslâm’ın doğuşundan sonra “mü-
minlerin annesi” ünvanıyla anılmıştır. Hz. Peygamber’in ilk eşi olması ve 
İslâm’a geçen büyük hizmetleri sebebiyle de Haticetü’l-Kübra olarak anıl-
mıştır.

KADRİYE ERDEMLİ
Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı

 Arapça'da Hadîce, erken doğan çocuk anlamına 
gelen "hadîc" kelimesinin müennesi olup, erken doğan 
kız çocuğu anlamına gelir.1 Kesin olarak bilinmemekle 
birlikte Fil vakasından on beş sene önce,2 yani 556 yılında 
Mekke’de doğduğu anlaşılan3 Hz. Hatice (r.a.), Huveylid 
ibn Esed ile Fatıma binti Zâide’nin kızıdır.4 Soyu, dede-
lerinden Kusay’da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu ile bir-
leşir.5  Hz. Hatice’nin üstün iffeti sebebiyle İslâmiyet’ten 
önce tâhire lakabıyla;6 ticaretle uğraştığı için de "tâcire" 
diye anıldığı bilinmektedir.7 Künyesi Ümmü’l-Hind olan 
Hz. Hatice,8 İslâm’ın doğuşundan sonra “müminlerin 
annesi” ünvanıyla anılmıştır. Hz. Peygamber’in ilk eşi ol-

ması ve İslâm’a geçen büyük hizmetleri sebebiyle de 
Haticetü’l-Kübra olarak anılmıştır. 

Hz. Hatice’nin içinde yaşadığı dönemde kadın, kabi-
lesinin şerefinden hiçbir hukukî statü alamadığı gibi, mi-
ras ve çocukları konusunda da bir hak iddia edemiyordu. 
Araplar genel olarak, erkek çocuğunu kız çocuğundan 
üstün tutardı. Kız çocuğundan utanır, alay konusu olmak-
tan korkarlardı. Bunun nedeni erkek çocuğunun savaş, 
kabilecilik ve kazanç konularındaki rolleriydi.9 Her yeni 
doğan kız çocuğu masraftan başka hiçbir özelliği olma-
yan, soya leke getirebilecek potansiyelde görülürdü. Bu 
nedenle kimse kız çocuğu doğsun istemezdi. 

Bu sosyolojik gerçeği Kur’ân-ı Kerîm şöyle ifade 
eder: “Onlardan biri kız ile müjdelendiği zaman, öfkelenmiş 
olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kö-
tülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık duy-
gusu içinde kalarak yanında tutacak mı, yoksa toprağa mı 
gömecek? (bunu düşünür durur). Bakın ki, verdikleri hüküm 
ne kadar kötüdür”.10 

Bununla birlikte, o dönemde kadının ya da bütün 
kadınların hiçbir şahsiyetinin olmadığını söylemek ta-
mamen doğru olmaz. Asil ve zengin kimselerin eşleri 
ve kız çocukları itibarlı sayılırlardı.11 Nitekim bazı kadın-
ların toplumda ön plana çıkmış olduklarını, önemli olay 
ve hareketlerde aktif roller üstlendiklerini görebiliyoruz. 
İşte Hatice de o dönemde gerek asalet ve gerek zenginlik 
açısından Kureyş’in güçlü kadınlarından olup akıllı, zeki, 
basiretli ve uzağı gören biriydi.12 Sadece statü itibariyle 
değil; kişiliği ile de güçlü bir kadındı. Başarılı bir tüccar 
olması, kadının hor görüldüğü bir toplumda gelenekleri 
aşan bir durumdu. Ticaret kervanları, en az Kureyş’in di-
ğer zenginleri kadar kâr etmişti. Hz. Hatice evleneceği er-
keğe, kiminle ticarî ortaklık yapacağına kendisi karar ver-
miş, evini geçindirmiş, kızı Zeynep’in evliliğinde etkin rol 
oynamış13 ve kendi kararı ile müslüman olmuştu. Risaletin 
ilk işaretlerinin belirmesinden itibaren, Hz. Muhammed’i 
teskin ve teselli etmiş, desteklemiş, Peygamberimiz'in 
kendisine danıştığı bir konumda bulunmuştu.

Hz. Hatice’nin nasıl bir çocukluk ve genç kızlık dö-

nemi geçirdiğine dair ilgili eserlerde fazla bilgi bulunma-
maktadır. Ancak Hz. Hatice’nin; Tevrat ve İncil’i iyi bilen, 
putlara tapmamış, İslâmî kaynaklarda hanif olarak nite-
lenen, son peygamberin geleceğini söyleyip duran ve 
gelecek peygamberin niteliklerinin Hz. Muhammed’de 
toplandığını gören, son peygamberi sabırsızlıkla bek-
leyen amcasının oğlu Varaka b. Nevfel’in eğitiminde ve 
etkisinde yetiştiğini, ilâhî dinler hakkında bilgi sahibi ol-
duğunu görüyoruz.14  

Hz. Peygamber’den Önceki Evlilikleri 
Hz. Hatice, Hz. Peygamber ile tanışmadan evvel iki 

evlilik yapmıştır. İlk evliliğini Ebû Hâle Hind b. Zurâre 
et-Temimî ile yaptı.15 Bu evlilikten Hind adında bir oğlu 
ve Hâle adında bir kız çocuğu olmuştur.16 Hatice, Ebû 
Hâle’nin ölümünden sonra Atîk b. Âbid El-Mahzumî ile 
evlendi. Bu evliliğinden de Hind adında bir kızı oldu.17 

Hz. Peygamber ile İş Ortaklığı 
Hz. Hatice, şeref ve mal sahibiydi, ticaretle uğraşı-

yor, Şam’a ticaret kervanları gönderiyordu. Mudarebe 
usulüyle kazançtan kâr vererek kiraladığı adamlarla ti-
caretini yürütüyordu.18 Hz. Hatice ile Hz. Peygamber’in 
münasebeti de, iş ilişkisi şeklinde başlamıştı. Rivayete 
göre Hatice, Şam’a gidecek ticaret kervanı için ücretle ça-
lışacak güvenilir bir kişi arıyordu. Doğru sözlülüğü, üstün 
ahlâkı, emanete riayeti ile bütün Mekkelilerin olduğu gibi 

Hz. Hatice, sadece statü itibariyle 
değil; kişiliği ile de güçlü bir 
kadındı. Başarılı bir tüccar 

olması, kadının hor görüldüğü 
bir toplumda gelenekleri aşan bir 

durumdu. Ticaret kervanları, en az 
Kureyş’in diğer zenginleri kadar 
kâr etmişti. Hz. Hatice evleneceği 

erkeğe, kiminle ticarî ortaklık 
yapacağına kendisi karar vermiş, 
evini geçindirmiş, kızı Zeynep’in 
evliliğinde etkin rol oynamış ve 

kendi kararı ile müslüman olmuştu.
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Hatice’nin de dikkatini çeken Muhammed b. 
Abdullah’a Hz. Hatice iş teklifi götürmüştü.19  
Aralarında, sermaye Hatice’den ve iş Hz. 
Muhammed’den olmak üzere mudarebe or-
taklığı kurulmuştu.20 Hatice, ticaret için Hz. 
Muhammed’in Şam’a gitmesini istediğinde, 
ona diğer tüccarlara verdiğinden çok daha 
fazla bir hisse vermişti.21 Buradan Hz. Hatice 
nazarında peygamberimizin daha o zaman 
büyük bir itibara sahip olduğunu anlamak-
tayız. 

Hatice’nin kervanının başında Hz. Mu-
hammed, Hz. Hatice’nin onun hizmetine 
verdiği kölesi Meysere ile Şam’a gitmiş, mal-
ları satmış ve büyük bir kârla geri dönmüştü. 
Bu ticarî seferden getirilen malları da satan 
Hatice’nin iki misli kâr elde ettiği birçok kay-
nakta belirtilmiştir.22

Hz. Muhammed’in, Hz. Hatice’nin ker-
vanının başında başka seferlere de gittiğini 
görüyoruz. Meselâ Hz. Muhammed Yemen 
civarındaki Hubaşe panayırına gitmiştir. 
Bu seferden döndüklerinde Hz. Hatice, Hz. 
Muhammed ve yardımcısına bir ziyafet ter-
tip etmiştir. Nitekim bununla ilgili olarak 
Hz. Peygamber: “Ben bir işçi için Hatice’den 
daha iyi bir işveren görmedim. Ben diğer ar-
kadaşımla ne zaman yoldan gelsek o bizim 
için hazırladığı bir ziyafetle ikramda bulu-
nurdu.”23 demiştir.

Hz. Muhammed ile Evliliği
Meysere’nin Hz. Muhammed’in ahlâkı 

ve davranışları hakkındaki hayranlık uyandı-
ran sözleri karşısında Hatice O’na daha çok 
güven duydu ve Muhammed Hamidullah’ın 
ifadesiyle Hz. Muhammed’e kalbî bir bağlılık 
hissetmeye başladı24 ve Hz. Muhammed’e 
evlenme teklif etti, o da bunu kabul etti. Ha-
tice, o güne kadar kendisine yapılan evlen-
me tekliflerini geri çevirmişti.25

Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in sahip 
olduğu manevi meziyetler itibariyle o dö-
nemde Mekke’de ona eş olabilecek belki de 
yegâne kadındı. Biri tâhire, diğeri emîn diye 

anılıyordu. Onların evlenmesine Hatice’nin 
arkadaşı olup daha sonra sahabe arasında 
yer alan Nefise binti Ümeyye’nin aracılık 
ettiği de söylenir.26 Hz. Muhammed, aldı-
ğı bu teklifi amcalarına götürdü. Ebû Tâlib, 
Abbas ve Hamza Hz. Muhammed’i de yan-
larına alarak Hatice’yi istemeye gittiler.27 Hz. 
Muhammed’in Busra’dan dönüşünden 2 ay 
24 gün sonra evlendiler.28 Evlendiklerinde 
Resûlullah yirmi beş, Hz. Hatice ise bir riva-
yete göre yirmi sekiz, çoğunluğun rivaye-
tine göre ise kırk yaşında idi.29 Düğün son-
rasında, Hatice’nin Safa ile Merve arasında 
Attarlar Çarşısı’nın arkasında bulunan evine 
yerleştiler.30 Hz. Hatice bütün çocuklarını bu 
evde dünyaya getirdi ve burada vefat etti.31 

Hz. Hatice’nin Müslüman Oluşu
Hz. Muhammed, peygamberlik yak-

laştığı zamanlar sadık rüyalar görmeye ve 
yalnızlığı sevmeye başlamıştı. Bunun için 
sık sık Nur dağında Hira mağarasına çıkıyor, 
inzivaya çekiliyor ve tefekküre dalıyordu. Hz. 
Hatice bu dönemde, evinden kilometreler-
ce uzakta olmasına rağmen ona yemek gö-
türüyor ve bazen onunla birlikte kalıyordu.32  
Bir keresinde Hz. Muhammed’in eve dönü-
şü geciktiğinde, Hz. Hatice hizmetkârlarını 
göndererek onu aratmış ama bulamamışlar-
dı. Hz. Peygamber eve geldiğinde ise Hatice 
kendisini aramaları için adamlar gönderdiği-
ni, Hira’dan Mekke’ye kadar aradıklarını ama 
bulamadıklarını söylemişti. Hz. Peygamber 
ise, bir takım ışıklar gördüğünü, sesler işit-
tiğini, putlardan ve kâhinlerden nefret etti-
ğini; kâhin olmaktan veya cinlerin musallat 
olmasından korktuğunu söylemiştir.  Bunun 
üzerine Hatice de Resûlullah’ı teskin ve te-
selli etmiş, korku ve endişelerini gidermek 
için şu sözleri söylemişti: “Öyle deme! Yemin 
ederim ki, Allah hiçbir zaman seni utandırıp 
üzmez; çünkü sen akrabanı gözetirsin, doğ-
ru konuşursun, işini görmekten aciz kimse-
lerin elinden tutarsın, yoksulları kayırırsın, 
misafirleri ağırlarsın, haksızlığa uğrayan 

kimselere yardım edersin.”33  
Nihayet Hz. Muhammed’in pey-

gamber olarak gönderileceği gün 
gelmişti. 610 yılı ve Ramazan’ın 27. 
gecesiydi.34 Son Peygamber Hira ma-
ğarasında bulunduğu sırada daha 
önce hiç karşılaşmadığı Cebrâil (a.s.) 
ona peygamber olduğunu tebliğ 
etmiş ve vücudunu üç defa kucak-
layıp kuvvetlice sıktıktan sonra Alak 
suresinin ilk beş âyetini öğretmişti. 
Hz. Muhammed büyük bir heyeca-
na kapıldı ve korkudan yüreği titre-
yerek eve döndü. Başına gelenleri 
Hatice’ye anlattı.35 Hz. Muhammed’i 
dinleyen Hatice ona şöyle dedi: “Sana 
müjdeler olsun! Yüce Allah sana ha-
yırdan başka bir şey yapmaz. Allah’a 
yemin ederim ki, ben senin bu ümmetin 
peygamberi olacağını umuyorum.”36  

Bu olay üzerine Hz. Hatice, amcasının 
oğlu Varaka b. Nevfel’e gitti ve durumu 
ona anlattı.37 Anlatılanları dinleyen Vara-
ka b. Nevfel: “Müjde, müjde ey Hatice! Bu 
söylediklerin doğru ise Muhammed’e ge-
len, Musa peygambere de gelen Rûhu’l-
Kudüs’tür. Namus-u Ekber’dir, yani vahiy 
meleği Cebrâil’dir ve Muhammed âhir za-
man peygamberidir” dedi.38 

İlk vahiyden sonra bir müddet için ilahi 
vahyin arkası kesilmişti.39 Bu kesintinin arka-
sından bir gün yine Cebrâil (a.s.) gelmiş ve 
Hz. Peygamber onun tesiriyle Hz. Hatice’ye 
kendisini örtmesini söylemiş. Bu sırada 
Müddessir suresinin ilk âyetleri inmiştir:40 “Ey 
elbisesine bürünen. Kalk, uyar. Rabbini tekbir 
et. Elbiseni temizle. Pislikten kaçın.”

Bundan sonra Hz. Peygamber ilk olarak 
aile fertlerinden başlayarak yakın çevresin-
deki samimi dostlarını İslâm’a davet ediyor-
du. Ve Hz. Hatice davete ilk önce icabet ede-
rek, ilk müslüman olma şerefine ermiştir.41 
Peygamberimiz’e ilk defa “Yâ Resûlallah” 
diye hitap eden kişi de O olmuştur. 

Cebrâil (a.s.), Peygamber’e abdest 

almayı ve namaz kılmayı öğretince, Hz. 
Peygamber de ilk Hz. Hatice’ye öğretti 
ve birlikte namaz kıldılar.42 Hz. Hatice, 
Resûlullah ve Hz. Ali ile beraber bazen 
Kâbe civarında, bazen evinde ibadet etti. 
O’nun peygamberimizle birlikte Kâbe’de 
namaz kıldığına dair Afîf b. el-Kindî’den 
gelen şu rivayeti nakledebiliriz: “Ben 
cahiliye döneminde ticaretle uğraşıyor-
dum. Bir gün Mekke’ye gittiğimde, Hz. 
Muhammed’in amcası Abbas ile Kâbe’de 
otururken, bir adam geldi Kâbe’ye doğ-
ru yönelip namaz kılmaya başladı. Sonra 
bir kadın geldi ve arkasında namaza dur-
du. Sonra bir çocuk gelerek onların sağ 
yanında namaza durdu. Adam rükû ve 
secde edince, kadın ve çocuk da rükû ve 
secde etti. Abbas’a, ‘Ey Abbas, bu büyük 
bir iştir, bu adam kim ve bu din nedir?’ 
dedim.” Abbas, “Evet gerçekten de büyük 
bir iştir. Adam, kardeşimin oğlu Muham-
med b. Abdullah’tır. Şu kadın onun eşi 
Hatice binti Huveylid’dir, ona iman etti. 
Şu çocuk ise Ebû Tâlib’in oğlu Ali’dir, o 
da ona iman etti. Şu anda yeryüzünde şu 
üçünden başka bu dine inanan yoktur.” 
dedi.43 

Ebû Hureyre’den 
(r.a.) gelen 

rivayete göre, 
bir gün Cebrâil 

(a.s.) Resûlullah 
(s.a.v.)'e gelerek 

şöyle buyurdu: 
"Ya Resûlallah! 

İşte şu 
Hatice’dir: Sana 

doğru geliyor. 
Yanında bir kap 

var; içinde ka-
tık yahut taam 

yahut şerbet 
var. Hatice sana 
geldiğinde ona 
Rabbi'nden ve 
benden selam 

söyle! Ve cennet-
te inciden yapıl-
mış bir sarayla 

müjdele ki, onun 
içinde gürültü 

patırtı yok ve ça-
lışmak ve çaba-
lamak da yok."

Hz. Muhammed, 
Hatice’yi çok 
sevmiş ve 
arkasından 
onu överken, 
zamanındaki 
dünya 
kadınlarının 
hayırlısının 
Meryem 
olduğunu; İslâm 
ümmetinin 
kadınlarının 
hayırlısının da 
Hatice olduğunu 
beyan etmiştir.
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Çocukları
Hz. Hatice, Hz. Peygamber’in yedi çocuğundan 

altısının annesidir.44 Çoğunluğun görüşüne göre Hz. 
Hatice’den doğan çocukların hepsi İslâm’dan önce dün-
yaya gelmiştir.45 Abdullah’ın İslâm’dan sonra doğduğu-
na dair rivayetler de vardır.46 Bu evlilikten dört kız, iki 
erkek çocukları olmuştur. Kız çocukları Zeynep, Rukiye, 
Ümmü Gülsüm ve Fâtıma; erkek çocukları ise Kâsım ve 
Abdullah’tır. Bazı rivayetlerde Tayyip ve Tahir adında iki 
oğlunun daha doğduğu söylenmiş ise de çoğunluğun 
görüşüne göre, bu sıfatlar Abdullah’ın lakabıdır.47 Erkek 
çocukları yaşamamış, kız çocuklarının hepsi İslâm’ı kabul 
edip Medine’ye hicret etmişlerdir.48

Hz. Hatice’nin evinde sadece Resûlullah ile çocukla-
rı yaşamıyordu. Onun beş konuğu daha bu evde onlar-
la birlikte yaşıyordu. Bunlardan ikisi, Hz. Muhammed’in 
dadısı Habeşli Bereke (Ümmü Eymen) ile oğlu Eymen’dir. 
Diğer konuklar Ali b. Ebî Tâlib, Zeyd b. Hârise ve Zübeyr 
b. Avvâm’dır. Peygamberimiz, Mekke’deki kıtlık nedeniyle 
amcası Ebû Tâlib’in oğlu Hz. Ali’yi yanına alarak bakımını 
üstlenmişti. Hz. Hatice buna çok sevinmiş ve Ali’yi ken-
di çocuklarından ayırmadan yetiştirmişti. Zeyd b. Hârise 
ise önce Hatice’nin kölesi iken, onu Peygamberimize 
hediye etmiş ve Hz. Muhammed onu azat ederek evlat 
edinmişti. Zübeyr b. Avvam ise Hz. Hatice’nin kardeşi 
Avvam b. Huveylid’in ve Resûlullah’ın halası Safiye binti 
Abdulmuttalib’in oğludur. Küçük yaşta babasız kalan Zü-
beyir de Hatice’nin evinde yetişmişti.49

Vefatı ve Hüzün Yılı
İslâmiyet’in yavaş yavaş ilerlemesi ve Mekke dışın-

daki toplumlara da ulaşmaya başlaması üzerine, bisetin 
yedinci yılında müşrikler müslümanları toplumdan tecrit 
etmeye, onlarla her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. 
Buna göre müslümanlarla alış-veriş yapılmayacak, kız alıp 
verilmeyecekti. Bu maddeler ferman haline getirilip Kâbe 
duvarına asılmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca Ebû Tâlib 
mahallesinde toplandılar ve burada muhasaraya alındı-
lar. Mahallenin giriş-çıkışlarına nöbetçiler kondu; işyerle-
rine, çarşı pazara gitmeleri ve mahalleye erzak sokulması 
engellendi. Müslümanlar dört haram ay dışında yiyecek 
bir şey bulamıyorlardı. Varlıklı bir kadın olan Hz. Hatice 
de bu muhasarada aynı sıkıntıları yaşıyordu. Bir gün Ha-
kim b. Hizam, halası Hz. Hatice’ye kölesiyle az bir miktar 
buğday göndermiş, ancak Ebû Cehil tarafından farkedile-

rek engellenmiştir. Bu olay sonrasında müşriklerin kendi 
aralarında bir çatışma başlamıştır. Bu çatışma sonucu mu-
hasara sona ermiştir.50

Hz. Hatice, Kureyş müşriklerinin müslümanlara uy-
guladığı üç yıl süren bu ambargonun kaldırılmasından 
kısa bir süre sonra hastalandı. Nübüvvetin onuncu yılın-
da, hicretten üç yıl kadar önce 10 Ramazan’da (19 Nisan 
620) altmış beş yaşında vefat etti ve Hacûn Kabristanı’na 
defnedildi.51 Hz. Peygamber, Hz. Hatice’yi kendi elleriyle 
kabrine indirdi.52 

Hz. Hatice’nin vefatından üç gün önce de Hz. 
Peygamber’in amcası Ebu Tâlib vefat etmiş53 ve Hacûn 
Mezarlığı’na defnedilmişti.54 Hz. Peygamber, Hz. Hatice 
ve Ebû Tâlib’i arka arkaya kaybettiği için, düşmanlarına 
karşı kendini savunan iki büyük desteğini birden yitirmiş 
oldu. Bu iki ölüm Allah Resûlü ve sahabiler üzerinde öyle-
sine büyük bir etki yaptı ki, bu yıla “Hüzün Yılı” adı verildi. 

İslâm öncesi ve ilk devir İslâm kaynaklarında ismi 
Hacûn diye geçen Mekke mezarlığı Harem-i Şerif’in yak-
laşık iki km kuzeyindedir. Hacûn zamanla “Makberetu’l-
Malat” diye anılmaya başlandı. Türkler ise bu mezarlığa 
“Cennetu’l-Muallâ” demektedirler. Hz. Hatice’nin bu 
mezarlıktaki kabrinin yeri 1328 yılına kadar biliniyordu. 
Kanuni Sultan Süleyman 1543 yılında kabri üzerinde bir 
türbe yaptırmış ve bir de türbedar görevlendirmiştir.55  
Eyüp Sabri Paşa, Mir’âtu’l-Haremeyn isimli eserde Mek-
ke halkının her ay Cennetu’l-Muallâ’ya giderek hatim ve 
mevlid okuduğunu söylemiştir. 1926 yılında Cennetu’l-
Muallâ’daki bütün türbelerle birlikte bu türbe de yıkılmış 
ve bütün mezar taşları kaldırılmıştır.56 

Faziletleri
Hatice, Hz. Muhammed’in yirmi beş yıllık evlilikle-

rinde tek eşidir. Hz. Peygamber, Hatice vefat etmeden 
önce başka bir kadınla evlenmemiştir. Hz. Hatice’nin 
Peygamberimiz'in gerisinde değil, yanında duran, kimi 
zaman ona yol gösteren kişi olduğunu görürüz. Teslimiye-
ti, itaati, fedakârlığı ve kuvvetli imanı ile Hz. Peygamber’in 
en büyük destekçisi olmuştur. Peygamber’in vahyin ay-
dınlığını görmesine o yardım etmiştir. Hz. Hatice pey-
gamber ile evlenmek suretiyle, Peygamber’in gücü ile 
güçlenmiş, değildir. Bilakis, kendinde olan itibar ve iktidar 
özellikleriyle; kendi isteği ve iradesiyle Hz. Muhammed’e 
eşi olmak istediğini beyan etmiştir. Hz. Peygamber ise 
onun güçlü kişiliği sayesinde daha da güçlenmiştir. Hz. 

Hatice’nin bu özelliğini vurgulamak isteyen Muhammed 
Hamidullah, Hatice’nin (r.a.), kocasının sadece sevgili bir 
refikası olmakla kalmadığını, aynı zamanda İslâm uğruna 
çok mühim hizmetlerde bulunmuş bir hanım olduğunu 
belirttikten sonra şöyle demiştir: “Onun bu hizmetleri o 
kadar büyüktür ki şayet o olmayacak olsaydı, daha evvel 
gelen birçok peygamber misalinde de görüleceği gibi 
Muhammed (s.a.v.) büyük bir başarı sağlayamadan gö-
çüp gidebilirdi.”57  

Hz. Hatice; Resûlullah’ın sadece karısı değil, sadık 
yardımcısı, aynı zamanda en yakın arkadaşı ve danışma-
nıydı. Hz. Muhammed derdini ilk önce O’na açar, yanın-
da huzur ve sükûn bulurdu. Hatice, müşriklerin zulmü 
karşısında Resûlullah’ı hiçbir zaman yalnız bırakmamıştı. 
Mekkeli müşrikler Ebû Tâlib mahallesinde müslümanları 
kuşattığında kendisi de Hz. Peygamber ile birlikte üç yıl 
muhasaraya göğüs germişti. Servetini onun davası uğ-
runda harcamaktan geri durmamıştı.

Hz. Muhammed, Hatice’yi çok sevmiş ve arkasın-
dan onu överken, zamanındaki dünya kadınlarının ha-
yırlısının Meryem olduğunu; İslâm ümmetinin kadınla-
rının hayırlısının da Hatice olduğunu beyan etmiştir.58  
Peygamberimiz'in Hz. Hatice’ye olan bağlılığı ile ilgili ri-
vayetler Hz. Aişe’den gelmektedir. Hz. Aişe, “Resûlullah, 
Hatice’yi o kadar çok anardı ki, peygamber hanımlarının 
hiçbirini Hatice kadar kıskanmazdım." “Resûlullah ya-
nımda Hatice’yi çok anardı. Çok defa koyun keserdi, etini 
Hatice’nin sadık kadın dostlarına gönderirdi. Bir defasın-

da 'Sanki yeryüzünde hiç kadın yok da yalnız Hatice var.' 
diye tariz ettim Resûlullah da ‘Hatice şöyle idi, Hatice 
böyle idi' diyerek onun iyiliklerini saydı” buyurmuştur.59  

Peygamberimiz'in sevgili eşi Hz. Hatice, Allah’ın 
ve Cebrâil’in selamına da mazhar olmuştur. Ebû Hu-
reyre (r.a.)’den  gelen rivayete göre, bir gün Cebrâil 
(a.s.) Resûlullah (s.a.v.)'a gelerek şöyle buyurdu: "Ya 
Resûlallah! İşte şu Hatice’dir. Sana doğru geliyor. Yanın-
da bir kap var; içinde katık yahut taam yahut şerbet var. 
Hatice sana geldiğinde ona Rabbi'nden ve benden se-
lam söyle! Ve cennette inciden yapılmış bir sarayla müj-
dele ki, onun içinde gürültü patırtı yok ve çalışmak ve 
çabalamak da yok.”60 

Hz. Hatice İslâm’dan önce ve sonra cömertliği ile 
tanınırdı. Sahip olduğu bütün servetini Allah ve Resûlü 
için harcamaktan çekinmemiş ve fakirlik içinde ruhunu 
Allah’a teslim etmiştir. Bir seferinde Peygamberimiz'in 
sütannesi Halime, evlendikten sonra sütoğlunu ziyarete 
geldiğinde Hatice ona çok sayıda deve, bir başka sefer 
de kırk koyun ve bir binek devesi hediye etmiştir.61  

Resûlullah, Hatice’nin hatıralarına önem verirdi. Bir 
seferinde kızı Zeynep, o zaman henüz müslüman olma-
yan kocası Ebû’l-Âs Bedir gazvesinde esir düştüğünde, 
evlenirken annesi Hatice’nin kendisine hediye ettiği ger-
danlığı kocasını kurtarmak üzere fidye olarak gönder-
mişti. Hz. Peygamber Hatice’nin gerdanlığını görünce 
duygulanmış ve ashaptan gerdanlığın tekrar Zeynep’e 
gönderilmesini rica etmişti. 
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İmanî Konuların
Kelam İlmi Açısından 
Değerlendirilmesi
İman, kelam ilminde üzerinde en çok durulan ve ayrıntılı bir biçimde ince-
lenen konulardan birisidir. Bunun nedeni, dinin merkezinde iman kavra-
mının bulunması ve dinî hayatın bütün yönlerinin bu merkeze göre değer 
ve anlam kazanmasıdır.

FETHİ KERİM KAZANÇ
Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 İman, insanı bütünüyle kapsayan zihnî, duygusal 
ve irâdî unsurlardan teşekkül eden, davranışlarla da dışa 
vurulan ve ifşa edilen küllî psikolojik bir haldir. Öncelikle 
insanın, yaratılışı (fıtratı) gereği, inanan bir varlık oldu-
ğunu belirtmek gerekir. İnsan her halükârda, bir şeylere 
iman etmektedir. Dolayısıyla onun rasyonel ve duygusal 
yapıları, imanın şekillenmesinde etkili olmaktadır. İman, 
aynı zamanda görünür âlemde insanın anlam arayışına 
ve hayatı anlamlandırma çabalarına da tatminkar cevap-
lar verebilmektedir.1

İman, kelam ilminde üzerinde en çok durulan ve ay-
rıntılı bir biçimde incelenen konulardan birisidir. Bunun 
nedeni, dinin merkezinde iman kavramının bulunması 
ve dinî hayatın bütün yönlerinin bu merkeze göre değer 
ve anlam kazanmasıdır. İlâhî mesajın ana gayesi, insanla-
rı “gerçek müminler”2 düzeyine çıkarmaktır. Ancak İslâm 
âlimleri iman olgusunun mahiyeti hakkında farklı görüş-
ler öne sürmüşlerdir.

Bir yandan hakiki bir imanın, teslimiyet ve kabulden 

çok bireyin kalbine ait bir olgu olarak belirlenmesi büyük 
ölçüde onun öznel/sübjektif bir kanaat oluşunu öne çıka-
rırken, öte yandan iman, önemli bir kesinlik unsuru taşır. 
Bu yaklaşımlar içinde imanın bir tasdik olarak tanımı, be-
lirsizlik unsuru taşıyan tasavvurlar karşısında önemli bir 
belirleyici olarak kabul edilirken,3 öte yandan imanın özü-
ne ilişkin bir kuşkuyu akla getireceği endişesiyle imanın 
şarta bağlı anlatımı (istisna) İslâm kelamcılarının önemli 
bir kısmınca tutarlı bulunmamıştır.4 İman tasdiktir ve tasdi-
kin bulunduğu yerde belirsizliğe yer yoktur. Çünkü tasdik 
terimi tekzip teriminin karşıtıdır ve tereddütle çelişir.5 Bu 
nedenle İslâm kelamcıları, imanı kalp ile tasdik olarak ta-
nımlamışlardır.6                          

Ehl-i sünnet kelamcılarına göre imanın esası, kalbin 
tasdikinden ibarettir; çünkü âyet ve hadislerde iman dilin 
ikrarına değil de, kalbin tasdikine bağlanmıştır.7 Tasdikin 
mahiyeti de haberin ve haber verenin doğruluğunu ka-
bul etmektir. Mantıkta dış dünya ile ilgili önermeleri doğ-
rulamak tasdikse de, iman değildir. Neye, nasıl ve niçin 

inanıldığının bilinmesi yönünden imanın oluşumunda 
bilgi unsuru da önemli olmakla birlikte bilinen şeyin ima-
na dönüşebilmesi için his ve kalp yoluyla benimsenmesi 
gerekmektedir.             

İmanı kalbin tasdikinden ibaret gören düşünürler ara-
sında başta İmam Mâtürîdî olmak üzere bunlara bağlı olan 
düşünürleri saymak mümkündür. Hâricîler, Mutezile ve 
Şîa’nın başını çektiği bazı mezhepler ise imanı kalbin tasdiki, 

dilin ikrarı ve uzuvların ameli olarak görmektedirler. Hâricîler, 
büyük günah işleyen ve ilâhî emir ve yasakları çiğneyen bir 
kişiyi kafir olarak görüp ebedî cehennemde kalacağını iddia 
ederken, Mutezile, bu kişilerin imandan çıkmakla birlikte 
küfre girmemiş olduklarını düşünmektedir. Çünkü bu kişiler, 
iki menzil arasında bir yerde bulunmaktadırlar (el-menzile 
beyne’l-menzileteyn); ama tövbe etmeksizin ölmeleri halin-
de ebedî olarak cehennemde kalacaklardır.

Hat: Mehmet Özçay Tezhip: Fatma Özçay, "Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki?" Bakara 2/138
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Hâricîler ve Mutezile’nin ekseriyeti iman tâat ol-
duğu görüşünü benimsemiştir. Ancak onlar, nâfilelerin 
iman olarak isimlendirilmesi hususunda farklı görüşle-
re sahiptir. Ashâbü’l-hadis, imanı kalp ile bilme (mari-
fet), dil ile ikrar ve uzuvlar ile amel olarak kabul etmiştir. 
Mütekaddimîn bazılarına göre, iman, kalbin marifeti ve 
onun ikrarıdır. İman, dil ile ikrardır, görüşünü kabul eden 
grupların başında Kerrâmiyye ve Mürcie mezhepleri gelir. 
Onların yaklaşımına göre, inanılması gereken hususları, 
kalbin tasdiki olup olmadığına bakmaksızın dil ile ikrar 
etmek yeterlidir. Aslında  ikrar, inanan insanın mümin 
oluşunun anlaşılması açısından gerekli bir unsur olmakla 
birlikte, imanın sadece ikrardan ibaret görülmesi halinde, 
münafıkların da mümin kabul edilmesi şeklinde tutarsız  
bir sonuca götürmektedir. Bundan başka böyle bir kabul, 
imanı kalp ile ilişkilendiren âyetlerle de çelişmektedir. 

İmanı; ikrar, tasdik (marifet) veya her ikisi şeklinde ta-
nımlayarak amelleri imanın dışında bırakan Mürciî iman 
nazariyesi, imanda müminlerin eşitliği, iman ve İslâm’ın 
aynı olduğu, imanın artıp eksilmediği, şartlı ve şüphe-
li imanın geçersizliği, büyük günah işleyenin dünyada 
fâsık mümin, âhiretteki durumunun ise Allah’a kaldığı, 
Allah’ın vaidinde değişme olabileceği, fakat vaadinde 
olmayacağı gibi kimi öncüllerden oluşmaktadır.8 Mürcie 
ve Kerrâmiyye’ye göre, iman sadece dil ile ikrardan iba-
ret olup, küfrünü gizleyen kimse, mümin olduğunu izhar 
ederse, gerçekte mümindir; ancak yine de cehennemde 
ebedi olarak kalmayı hak eder. Eğer kişi, imanını gizler ve 
bunu açıkça ortaya koymazsa, mümin sayılmaz; ancak 
ebedi olarak cennette kalmayı hak eder.9

Cehmiyye mezhebi, imanı bilgiden (marifet) ibaret 
görmektedir. Bu anlayışa göre, tasdik olmaksızın Allah’ı, 
Peygamberi ve haber verdiklerini bilmek, mümin olmak 
için yeterlidir. Bilgi imanda önemli bir yere sahip olması-
na mukabil, böyle bir yaklaşım bilgi ile imanı özdeşleştir-
mektedir ki, bu doğru değildir.          

Eş’ariler’e göre, imanın hakikati, Allah’ın (varlığını ve 
birliğini) tasdik etmektir. Ayrıca kelam, nefsî konuşmadır. 
Fakat bu, ancak bilgiyle ortaya çıkar. Kelam-ı nefsî itika-
da uygun olarak var olur. Arapça’nın yapısı ve sarihliği, 
imanın tasdikten ibaret oluşunun delilidir. Bu, ispatına 
ihtiyaç duyulmadığı için, inkar edilemez. Nitekim “Ey ba-
bamız, dediler, biz gittik, yarışıyorduk; Yusuf’u yiyeceğimizin 
yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş! Ama biz doğru söyle-
sek de, sen bize inanmazsın!”10 mealindeki âyette bu lafız, 

“Sen bizi tasdik edecek değilsin.” anlamında kullanılmıştır.11                     
İman, mutlak tasdikten ibarettir. Nasıl ki bir kimse-

ye bir haber verilir de, onu tasdik eder, onun için “Habere 
inandı.” denilmesi doğru olursa; mukallide de inanılması 
gerekli hususlar haber verilir de, onları tasdik ederse, mü-
min olur ve Yüce Allah’ın müminlere vadettiği mükafata 
hak kazanır. Bilmeye (marifet) gelince, o, imandan başka 
bir şeydir, zira marifet bulunduğu halde, iman bulunma-
yabilir. Nitekim Ehl-i Kitâb olan yahudi ve hıristiyanlar 
Hz. Muhammed’in nübüvvetini kendi oğullarını tanıdık-
ları gibi biliyor, fakat onu tasdik etmiyorlardı. Kur’an da, 
onların durumunu “Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu, 
oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar, ama yine de onlardan bir 
grup, bile bile gerçeği gizlerler.”12 mealindeki âyetle haber 
vermektedir.

Tasdikin mahiyeti de haberin ve haber verenin doğ-
ruluğunu kabul etmektir. Neye, nasıl ve niçin inanıldığını 
bilinmesi yönünden imanın oluşumunda bilgi unsuru da 
önemli olmakla birlikte, bilinen şeyin imana dönüşebil-
mesi için his ve kalp yoluyla benimsenmesi gerekmek-
tedir. Tasdikin bir mantık terimi olarak “zihnin bir hükme 
varması” şeklinde tanımlandığı dikkate alınırsa, onun 
mantıkî anlamıyla dindeki imanı karşılamakta yeterli ol-
madığı görülür. Mantıkta dış dünya ile ilgili önermeleri 
doğrulamak, bir tasdikse de, iman değildir. Çünkü imanın 
gayb, ahlâk, derunî, ferdî ve içtimâî hayatla ilgili boyutla-
rı vardır. İmanın terim anlamı ise, dinî manadaki tasdike 
açıklık kazandırmaktadır.13

İkrar, tasdik edileni dil ile ifade etmektir. Ancak tasdik 
hiçbir zaman sâkıt olması ihtimali bulunmayan bir şart 
iken, bazen ikrarın düşmesi ihtimal dahilindedir. Nitekim 
ikrah ve cebir halinde bu durum söz konusu olur.

İmanda asıl olan kalbin tasdikidir; dil kalpteki ima-
nın tercümanıdır. Bir de dünyevî ahkâmın uygulanabil-
mesi için zahirde dil ile ikrar şartına ihtiyaç vardır. İnsa-
nın, diğer uzuvlarına müdahele edilebilirse de, insan 
istemediği sürece kalbine müdahele edilemez.                    

İman Ayrımları
İnanılması gereken hususlar açısından iman, icmâlî 

ve tafsîlî olmak üzere ikiye ayrıldığı gibi, kesin delillere 
dayalı olup-olmamasına göre de taklidî ve tahkîkî iman 
diye ikiye ayrılmaktadır.     

 
İcmâlî ve Tafsîlî İman 
İcmalî iman inanılacak şeylere kısaca ve toptan 

inanmak demektir. Bu, imanın en özlü ve en kısa olanıdır 
ki, tevhîd ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir. Tev-
hid ve şehadet kelimelerini inanarak söyleyen kişi, Hz. 
Muhammed’in haber verdiği ve bizleri bildirdiği şeylerin 
hepsine birden iman ettiğinden, inanılacak şeyleri ayrı 
ayrı söylemediğinden ötürü, bu çeşit imana icmâlî (top-
tan) iman denmektedir. Bir kimseye mümin diyebilmek 
için, o kişinin, Yüce Allah’ın birliğine, sonsuz güç ve kud-
retine, Hz. Muhammed’in peygamberliğine tereddütsüz 
ve şüphesiz olarak inanması gerekir. Bir insan için ilk farz 
olan işte budur.

İnanılacak olan şeylerin her biri üzerinde düşünül-
dükten sonra onlara açık ve geniş bir şekilde, ayrıntılı 
olarak inanmaya tafsîlî iman denir. Bu tafsîlî iman sonu-
cunda nelerin inkar, hangi şeylerin küfür, fısk ve dalâletle 
niteleneceği de öğrenilmiş olur.14 Müslüman olmayan bir 
kimse, icmâlî iman ile İslâm’a girmiş olur. Böyle bir imanla 
ölürse, sonunda cennete girer. Fakat tafsîlî iman ile müs-
lümanın imanı yücelir, olgunlaşır ve sağlam temeller üze-
rine oturur.15              

  
Taklidî ve Tahkikî İman: Mukallidin İmanının Durumu
Anadan-babadan, hocadan veya çevresindeki in-

sanlardan görerek veya öğrenerek, yani gelenek ve tel-
kin yoluyla bir otoriteye bağlanarak iman etmeye taklidî 
iman denir. Cumhura göre bu çeşit bir iman caizdir. An-
cak erginlik çağına gelmiş, akıl yürütme yeteneğini elde 
etmiş, varlıklar, olgular ve hadiseler arasında karşılaştır-
ma yapacak düzeye ulaşmış her insanın daha önce daha 
önce öğrendiği, yani muhakeme devresine gelmeden 
evvel benimsediği dinî gerçekleri akıl süzgecinden ge-

çirmeye, onların doğruluğunu yeniden tasdik edip ben-
liğine mâl etmeye mecburdur.16 Bir başka deyişle,  kişi 
imanını aklî ve naklî delillerle destekleme ve kuvvetlen-
dirme yönüne gitmediği için sorumlu kabul edilmiştir.17 
Aslında halkın çoğunun imanı bu şekilde gerçekleşir. 
Taklidî iman, inkarcı ve sapık fikirli kişilerin ileri sürecek-
leri şüphelerle sarsıntıya uğrayabilir. Bunun için imanı, 
dinî ve aklî delillerle takviye etmek ve sağlamlaştırmak 
gerekir. Çünkü bu çeşit deliller, ileri sürülecek şüphele-
re karşı imanda direnç sağlar. Delilerle kuvvetlendirilen 
imana tahkikî (istidlalî) iman denir.                             

Ebû Hanife, Süfyân-ı Sevrî, Mâlik, Evzâî, bütün 
fukahâ ile hadis âlimleri imanın sahih olduğunu, fakat 
mukallidin istidlali terk etmesi sebebiyle günahkâr ol-
duğunu öne sürmüşlerdir. Rüstüğfenî ve Halîmî, imanın 
makbul olmasının şartının, mukallidin mucizenin yardı-
mıyla Peygamberin sözünün doğruluğunu bilmesi oldu-
ğunu söylemiştir. Eş’ari’ye göre ise, bunu aklın yardımıyla 
bilmesi gerekli olup, dili ile ifade etmesi ve muarızı ile 
münakaşa ve münazara yürütmesi şart değildir. Mutezi-
le, her bir meseleyi, aklının yardımıyla, mukabil şüpheyi 
bertaraf edebilecek şekilde bilmedikçe mümin sayılma-
yacağını iddia etmiştir.18

Mâtürîdî, düşünebilme çağına ulaşmış çocuklar da 
dahil akla sahip herkesin, sadece aklı ile Allah’ın varlığı-
nı bilmek zorunda olduğu kanaatini taşımaktadır.19 As-
lında Mâtürîdî’nin bu konudaki düşüncesini aynen Ebû 
Hanife’de bulmaktayız. Mâtürîdî, sistemini oluştururken, 
ona Ebû Hanife’nin etkili olduğunu söylemek mümkün-
dür. Mâtürîdî’nin bütün dînî bilgi sisteminin temeli ve 
onun iletmek istediği mesajın özü, insanın aklını kulla-
nıp, dış dünya ve kendi nefsi üzerinde düşünerek istidlal 
etmek suretiyle Allah’ın varlığını bilmesi gerektiği esası-
na dayanmaktadır. Diğer bütün görevler bundan sonra 
gelmektedir. Beyâdî’nin de belirttiği gibi, genel bir akıl 
yürütme temeline dayanan bu tür bir bilme, aslında 
Mâtürîdîlik’te herkese farz olan bir görevdir; hem de bir 
“farz-ı ayn”dır.20

Prensip olarak delile dayanan bir bilgi ve kesinliği 
benimseyip, delile dayanmadığı için taklidî bilgiyi red-
deden bir sistemde ister istemez taklidî imanın da bir 
yerinin olmaması gerekir. Zaten Mâtürîdî, taklidî imanı, 
hakiki bir iman olarak kabul etmez ve delilleri görmeyip, 
taklidin kötülüğünü anlamayan taklitçiyi de mazur gör-
mez. Çünkü Mâtürîdî’ye göre, imanın da bilgiye ve delile 

Ehl-i sünnet âlimlerine göre, 
taklid yoluyla iman eden 

mukallidin imanı sahihtir. 
Mukallid, eğri veya doğru 
olduğunu düşünmeden bir 

başkasının söylediğini kabul 
ve tasdik edendir. İmanda 

itikâd-ı câzim, yakîn ve tasdik 
olduğundan, mukallid olan 

kimsede bunlar tahakkuk eder.
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dayanması gerekir.21 Bir başka deyişle, Allah’ın birliğini 
bilmenin ve O’na iman etmenin yolu, taklid değil, istidlal-
dir. Mâtürîdî, isterse herkesin istidlal edebileceğini savun-
maktadır. Ona göre, zaten insanda bulunan aklın kendisi 
bir delildir. Sorumluluk aklından dolayı olur. Çünkü akıl, 
dinin temelidir. İnsanın mükellef olması aklı yüzündendir. 
Aslında içindekilerle birlikte âlem Allah’ın varlığına ve bir-
liğine delalet etmektedir.22 Bunu anlayabilmek için taklidi 
terk edip düşünmek gerekir.

Mâtürîdî’ye göre, gerçek tasdik aklî delile dayanan 
tasdiktir. Mukallidin imanı ise, bundan yoksun olduğu 
için makbul değildir. Çünkü sevap kazanmak, ancak bir-
takım güçlükleri yenmek, karşılaşılan zorlukların üstesin-
den gelmekle mümkün olur. Oysa imanın esasında bir 
güçlük ve zorluk yoktur. Asıl güçlük, istidlal yoluyla aklı ve 
düşünceyi çalıştırarak karşılaşılan şüpheleri, karşıt delilleri 
ve tereddütleri bertaraf etmek suretiyle iman etmektedir. 
İşte gerçek iman, böyle bir çalışmanın sonucu ve mahsulü 
olan imandır.23 Mâtürîdî, taklidî imanı kabul etmemekte; 
taklidin batıl olduğunu ve dinî esasların akılla ve delillerle 
bilinmesi gerektiği hususunun altını çizmektedir. O hal-
de gerçek imanın mantıkî ispata ve akletmeye dayalı bir 
iman olması gerekir.          

Mutezile, taklidin batıl olduğu konusunda Mâtürîdî 
ile aynı görüşü savunmaktadır. Mutezile bilginlerinden 
el-Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1024)’a göre, taklidin doğ-
ruluğunu kabul etmek, gerçeğin inkarı demektir. Çünkü 
buna göre, mesela, cisimlerin öncesiz (kadîm) olduğunu 
ileri süreni taklid etmekle, bunların sonradan olan (hâdis) 
bulunduğunu söyleyeni taklid etmek arasında bir fark 
yoktur. Binaenaleyh, bu tür bir taklid, adı geçen cisimlerin 
aynı anda hem öncesiz, hem de hâdis olduklarına inan-
mak demektir. Oysa böyle bir şey muhaldir. Diğer bir şık 
ise, bunların ne kadîm, ne de hâdis olduklarına inanmak-
tır. Oysa bu imkansızdır. İnançla ilgili diğer konular hak-
kında da aynı şeyleri söylemek mümkündür. Bu durumda 
olan bir kimsenin burada, çoğunluğun görüşüne uyarım, 
demesi de mümkün değildir. Zira haklı olan bir kişi ola-
bileceği gibi, çoğunluğun da sapıklık üzere birleşmeleri 
pekâlâ mümkündür.  Binaenaleyh, bu kimsenin gerçeği 
başka bir yolla bulması lazımdır ki, bu da, istidlal ve araş-
tırma yoludur.24 Mutezilî el-Kâdî Abdülcebbâr’a göre, tak-
lid, başkasının sözünü boynunda gerdanlık gibi benimse-
diği için kendisinden bir hüccet ve açık delil (el-beyyine) 
talep etmeksizin başkasının sözünü kabul etmek demek-

tir. Mukallid kimsenin, mezhep erbabından hiç kimseyi 
taklid etmemesi ve nazar ve istidlale başvurması ve itimat 
etmesi şarttır.25                                                                                        

İmanı, ikrar, bilgi ve amel diye tanımladıkları için 
Mutezile’ye göre taklidî imanın bir kıymeti yoktur. Onlar 
imana kendi akılcı sistemleri gereği, bilgiyi de katmışlar-
dır. Yani, insan, dil ile ikrar etmek, amellerde bulunmak ve 
aklı ile İslâm’ın temel prensipleri olan Allah ve peygamber 
fikrine ulaşmak suretiyle gerçek imana erer. Yoksa mukal-
lidin imanı sahih değildir.26                              

Ehl-i sünnet âlimlerine göre, taklid yoluyla iman 
eden mukallidin imanı sahihtir. Mukallid, eğri veya doğ-
ru olduğunu düşünmeden bir başkasının söylediğini 
kabul ve tasdik edendir. İmanda itikâd-ı câzim, yakîn ve 
tasdik olduğundan, mukallid olan kimsede bunlar tahak-
kuk eder. Ama  bunlar ilim ve marifet yoluyla değil, tak-
lid yoluyla olur. Eğer mukallid, nazar ve istidlal yapacak 
güçte iken bunları terk ediyorsa, ayrıca günahkâr olur, 
ama iman dairesinden çıkmaz, yani mümindir. Mümin ise, 
imanını taklidden tahkike geçirmek zorundadır. İmanın 
kuvvetlenmesi için bu şarttır.27           

Bilgi-İman İlişkisi   
İman, inançla başlayan ve bilgiyle devam eden çaba-

nın tasdik ile karar aşamasına ulaştırılmasıdır. Bu yönüyle 
o, bir çeşit bilgi ve bir çeşit tecrübedir. 

Tasdik, ancak belli derecede bir bilgi ile gerçekleşe-
bilir. Zira bilinmeyen bir şey tasdik edilemez.28 Öyleyse, 
iman, kesin bilgi ve anlayış derecesine ulaşmış tasdiktir.   

Ebû Hanife’ye göre, öncesinde bilgi bulunan bir tas-
dikle iman eden bireyin bilişsel statüsü, kesin bir bilgi/
yakîn düzeyindedir. Böyle bir insanın imanı, amellerinde-
ki dalgalanmalarından etkilenmez ve hiçbir şekilde onu 
imanında şüpheye düşürmez.29 

İmanın bir tasdik olarak tanımı, onu bilgiden ayıran 
veçhesine de vurgu yapar. Çünkü bilgi, çoğu kere iradî 
olarak meydana gelmez. İmanı tanımlamak için kullanı-
lan tasdik teriminin kognitif/bilişsel içeriğine vurgu ya-
pan Mâtürîdî, sonuç olarak iki terimin özdeşleştirilmesine 
karşı çıkar. Ona göre, imanın zıddı küfür veya tekzip iken, 
bilginin zıttı ise cehalettir. Burada iman olarak tanımlanan 
salt bilgi değildir. Bunun yerine bilgi, iman için yalnızca 
tasdikin temeli olarak işleve görmektedir. Bu yöneyle 
bilgi, imanın hakikati olmayıp sebebidir. Tasdike neden 
olduğu için  bazen bilgiye iman denilmiştir. Sebebinin 

zikredilip müsebbibinin kastedilmesi ise, mecazdir.30 
Burada, bilginin iman olarak değer kazanabilmesi için, 
onun gönüllü olarak kabul edilip onanması şarttır. Bu ge-
rekçeler yüzünden, Ehl-i sünnet kelamcıları, imanı mari-
fet olarak tanımlayan Cehmiyye ve Neccâriyeye’yi tutarlı 
bulmayıp eleştiriye tabi tutmuşlardır. 

İman için bilgiden öte kalple gerçekleşen bir tasdik 
olgusu söz konusudur. Bununla birlikte, bilgi önemlidir; 
çünkü bilgi, tasdike yönelten bir sebeptir. Nitekim ço-
ğunlukla da bilgisizlik tekzip ve inkara sevk etmektedir.31  
Bilgi olmadan tasdikin genelde bir anlamı olmaz. Çünkü 
insan; neye, niçin ve nasıl iman ettiğini, ancak akletme 
yoluyla elde ettiği gerçek bir bilgi sonucu ulaşır. Dolayı-
sıyla bilgiye dayanmayan bir iman,  gerçek bir iman ol-
madığı gibi, böyle bir imandan kimseye fayda da gelmez.                                        

Bilme veya bilgi sahibi olma, iman sahibi oluşun ye-
ter şartı değildir. Kur’an’a göre imanın apaçık objelerini, 
yani bizzat aralarında yaşayan peygamberi, kendi çocuk-
ları gibi tanıyıp bilenlerin, bu bilgileri, sonuçta bir rıza, 
onay ve teslimiyete dönüşmediği için iman olarak değer 
kazanmamaktadır.32 Bu anlamda iman, herhangi bir çe-
şit bilişe de indirgenemez. Herhangi bir şey hakkındaki 
bilgi, o şeye ilişkin iman anlamına gelmemektedir. Bu bil-
ginin iman haline gelmesi için, halihazırda doğru oldu-
ğunu bildiğimiz bir bilgiye kalben bağlanmamız şarttır.33  
İman bilgiyi yaşamın içlerine taşıyarak, onun sıcak ve işe 
yarar hale dönüşmesini sağlayabilir.                                    

İman-Amel İlişkisi    
Amel, iradeye ve seçime dayalı olarak gerçekleştiri-

len iş, davranış ve eylem demektir. Esasen tasdik ve ikrar 
da birer ameldir. Fakat amel deyince, daha çok kalp ve dil 
dışında kalan uzuvların ameli anlaşılmaktadır. Bu durum-
da iman ile amel birbirinden ayrı şeyler olmasına,  amelin 
imanın bir parçası olmamasına rağmen, her ikisi arasında 
çok sıkı bir bağ ve ilişki bulunmaktadır.34         

İslâm âlimleri arasında dinî hayatın bütünlüğü açı-
sından imanla amel arasında sıkı bir ilişkinin bulunduğu 
hususunda ihtilaf yoktur. Ancak Hâricî, Mutezilî ve Şiî ke-
lamcıları, ameli imandan bir cüz kabul etmiştir. Bu âlimler, 
hangi itâatin imandan sayıldığı konusunda farklı gö-
rüşler öne sürmüşlerse de, genel olarak Hâricîler büyük 
günah işleyen ve ilâhî emirlerden birini terk edenin kafir 
olduğunu; Mutezile ile Şîa, büyük günah işleyenin iman-
dan çıkmakla birlikte, küfre girmeyip ikisi arasında bir 

yerde bulunduğunu, işlediği günahtan dolayı tövbe et-
meden öldüğü taktirde, ebedî olarak cehennemde kala-
cağını ifade etmiştir. Sünnî kelamcılara göre ise, Kur’ân-ı 
Kerîm’de “iman edenler ve sâlih amel işleyenler” diye sık-
ça tekrarlanan âyetler, imanla amel arasında sıkı bir ilişki-
nin mevcudiyetini hissettirmekle birlikte, bu ilişkinin atıf 
edatıyla kurulması ve gramer açısından atıf terkîbinde 
yer alan iki tarafın birbirinden ayrı şeyler olması kuralı 
çerçevesinde  amel olmaksızın imanın teşekkül etmesi 
mümkündür. Mâtürîdî, “ey iman edenler” hitabıyla baş-
layan bazı âyetlerde35 amel bakımından eksiklik içinde 
olan müminlerin uyarıldığına ve amellerinin eksikliğine 
rağmen, onlardan mümin diye bahsedildiğine dikkati 
çekmektedir.36 Her amelin herkese farz olmayışı, yolcu-
lukta namazın kısaltılması, orucun kazaya bırakılabilmesi 
de, amelin imandan ayrı bir unsur olduğunun delilleri 
arasında zikredilmektedir.

Mâtüridiyye’ye göre, ameller imandan değildir. Nite-
kim Cenâb-ı Hakk, “Onlar ki, inandılar, güzel işler yaptılar, 
namazı kıldılar, zekâtı verdiler; işte onların ödülleri Rableri 
yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecek-
lerdir.”37 âyetinde amelleri imana atfetmiştir. Yine, “Kim 
inanarak iyi olan işlerden yaparsa artık o, ne zulümden, ne 
de hakkının çiğnenmesinden korkar.”38 meâlindeki âyette, 
iman, amellerin makbul olmasının şartı kılınmıştır; şart 
ise meşrûtun gayrı olur.39          

İman; tasdik, ikrar ve bütün amellerdir, diye söyle-
yen Selef’in amacı, kamil, her bakımdan olgun imandır. 
İmanın kemale ermesi, olgunlaşması için dinî vecibeleri 
yerine getirmek, amelde bulunmak gerekir. Zaten bü-
tün ibadetler, ahlâkî faziletler hep imanı kemal, en üstün 
noktasına çıkarmak için emir ve tavsiye edilmiştir. Olgun 
ve kamil bir imana sahip olmak için kuru bir tasdik, ağız-
da kılan bir ikrar yeterli değildir. 

İnancın, özellikle de Allah’a ve 
âhiret gününe olan inancın, 
ahlâkî güzelliklere insanı 

sevk edeceği âşikârdır. Allah 
sevgisi, O’na duyulan saygı ve 
âhirette O’na kavuşma inancı, 

insanı güzel ahlâkî davranışları 
öğrenmeye ve bunları davranış 

haline getirmeye sevk eder.
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İman ve güzel amel birbirini besler, biri diğerini 
takviye dip güçlendirir, birinin kemali diğerinin kemali-
ne bağlıdır. İman ameller üzerine, amel de iman üzerine 
tekildir. İmanlı olduğu halde, tembellikten, nefsî arzula-
rından dolayı ibadet ve amelleri terk eden mümin kimse, 
iman dairesinden çıkmaz, ama âsi ve günahkâr olur. Bu 
tarz hayat süren müminler, Allah’ın azabını hak etmişler-
dir. Yüce Allah, onları dilerse affeder; dilerse cehennemde 
bir süre azap eder.40 

Ebû Hanife’ye göre, kıble ehli mümindir. Onları terk 
ettikleri herhangi bir farizadan dolayı imandan çıkmış 
kabul etmem. İmanla birlikte bütün farizaları işlemekle 
Allah’a itâat eden kimse, bize göre cennet ehlidir. İmanı 
ve ameli terk eden kimse ise, kâafir ve cehennemliktir. 
İmanı bulunduğu halde, farizaların bazını terk eden kim-
se, günahkâr mümindir. Onun azap görmesi yahut affe-
dilmesi, Allah’ın dilemesine bağlıdır. Eğer Allah ona azap 
ederse, günah işlediğinden dolayı azap eder; günahını, 
mağfiret buyurursa, affeder.”41                                                                           

Bu konuda İmam-ı Âzam şöyle bir açıklamada bulu-
nur: Amel imandan ayrı, iman da, amelden ayrı şeylerdir. 
Müminin birçok zaman, bazı amellerden muaf tutulma-
sı bunun delilidir. Bir muaflık halinde müminden imanın 
gittiği söylenemez. Âdet gören bir kadın, namazdan mu-
aftır. Fakat, ondan imanın kaldırıldığını yahut imanın terk 
edilmesinin emredildiğini söylemek caiz değildir. Şâri‘, o 
kimseye “Orucu terk et, sonra da kaza et.” demiştir. Fakat 

“İmanı bırak, sonra kaza et.” denilmesi caiz değildir. Faki-
rin zekat vermesi gerekmez, demek caizdir. Fakat, fakirin 
iman etmesi gerekmez, demek caiz değildir.”42

Eş’ari kelamcıları, Hâricîler'in büyük günah işleyen 
kimseyi tekfir etmeyi kendilerine inanç edindikleri ve 
böyle kimselerin kafir olduklarını iddia ettiklerinin aksi-
ne; zina, hırsızlık ve içki içme fiilleri gibi işlediği bir günah 
sebebiyle kıble ehlinden hiç kimseyi tekfir etmediklerini 
kabul etmektedirler. Büyük günah işleyen kimseler, bir-
takım büyük günahlar işlemiş olsalar bile, kendilerinde 
bulunan iman sebebiyle mümindirler. Eş’ari kelamcılarına 
göre, eğer zina, hırsızlık vb. gibi bu büyük günahlardan 
herhangi birini işleyen kimse, bunları helal sayar ve onla-
rın haram kılınması esasını inanç duymazsa, kafir bir kişi 
olur.43                     

İmanın Artması ve Eksilmesi
İmanın “yakîn” mertebesinde kalbî bir tasdik şek-

linde tanımlanmasına bağlı olarak, tasdikin eksiklik ve 
noksanlık kabul etmeyeceği düşüncesiyle bilhassa Ebû 
Hanife ve Mâtürîdî kelamcıları, imanın artıp eksileceğini 
kabul etmemişlerdir. İman tanımlarında amele de yer ve-
ren Selef ise, bu tanımıyla uygun olarak imanın taatlarla 
arttığını, masiyetle azaldığını öne sürmüştür.               

Eş’ariler’e ve Cüveynî’ye göre, eğer imanı, tasdike 
hamledersek, o taktirde, bir bilginin başka bir bilgiye üs-
tünlüğü olmadığı gibi, bir tasdikin, tasdik olmak bakımın-
dan, bir diğerine üstünlüğü yoktur. İmanı gizli ya da açık 
taat olarak yorumlayacak kişinin, imanın taatle artacağını 
ve masiyetle de azalacağını söylemesi ki, Kalânisî bu gö-
rüştedir, makuldür. Fakat Eş’ariler böyle bir görüşü kabul 
etmezler.   

Allah, Hz. Peygamber’in tasdikini şüphelerin karış-
masından koruduğu ve onun tasdiki devamlı olduğu için, 
o diğer insanlardan üstündür. Tasdik baki olmayan bir 
arazdır, ancak Hz. Peygamber için bu süreklidir. Bu tasdik 
bazılarında bazen bulunur, bazen yok olur. Hz Peygam-
ber için başkalarında bazı vakitlerde var olan çeşitli tasdik 
türleri söz konusudur. Dolayısıyla  Hz. Peygamber’i imanı, 
başkalarınınkinden bu manada daha güçlüdür. Eğer iman 
artma ve eksilmeyle nitelense ve bununla da muarızların 
saydıkları kastedilseydi, bu doğru olurdu.44     

Gazzâlî’ye göre, delile dayanan tasdik anlamındaki 
imanın ziyadeleşmesi düşünülemeyeceği gibi, noksan-
laşması da düşünülemez. Çünkü eğer hakikat, imanın 

tam olmasıyla hasıl oluyorsa, bu bir ziyadelik değildir; 
eğer imanın kemaliyle hasıl olmuyorsa, bu da bir haki-
kat değildir. Binaenaleyh, bunların her ikisi de aynı olup, 
bunlarda bir ziyadelik veya noksanlık düşünülemez. An-
cak insan lafzından, açıklayıcı bir ziyadeliğin, yani nefsin, 
kendisiyle huzura ve güvene kavuştuğu bir ziyadeliğin 
kastedilmesi mümkündür. Zira nefis, başlangıçta bir de-
receye kadar nazarî hakikatlere karşı huzur duyar ve on-
lara güvenir. Bir tek şey üzerine birçok delilin gelmesi ise, 
delillerin açıklayıcı nitelikleri itibariyle huzur ve güvenin 
de artmasına sebep olur. İlimleri inceleyen herkes, zo-
runlu bilgiyi elde etmek ve ona karşı kendi nefsini huzura 
ve güvene kavuşturmak için bu ilimler arasında birtakım 
farkların ve ayrılıkların bulunduğunu idrâk eder. Bu da, 
sözgelimi, ikinin birden fazla, âlemin hâdis olduğunu 
ve bu hâdis kılanın da bir olduğunu kesinlikle bilmektir. 
Bundan başka, böyle bir kimse, delillerin çokluğu veya 
azlığı oranında konuların bireyleri arasında birtakım fark-
ların ve ayrılıkların bulunduğunu da idrak eder. Bu gibi 
farklar, nefsin huzur ve güvene kavuşmasında imanın as-
lına, batınına bakan herkes için müşahede olunan husus-
lardır. Eğer imanın ziyadeleşmesi bu anlamda tefsir edili-
yorsa, şüphesiz bu tasdikin, yani delile dayanan tasdikin 
de ziyadeleşmemesi için hiçbir mani yoktur.45 

İmanda artma ve eksilmenin bulunmadığı düşün-
cesini benimseyen Mâtürîdiyye bilginleri dahî, Kur’an’da 
“Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri 
ürperir, O’nun âyetleri kendilerine okunduğu zaman iman-
larını artırır (zâdethüm imanen) ve Rablerine tevekkül eder-
ler.”46 vb. gibi imanın arttığını ifade eden âyetlerin onun 
bereket ve tesirinin artması ve nurunun parlaması anla-
mına gelebileceğine işaret etmişlerdir.47                                              

  
İmanda İstisna Meselesi
“İnşallah müminim.” demenin caiz olup olmayaca-

ğını konu edinen “istisna” meselesi de, imanın mahiyeti 
açısından tartışılmış, Mâtürîdîler, iman lafzı dinde ke-
sinlik ifade ettiği için istisnanın söz konusu olamayaca-
ğı,48 Eş’ariler ise imanın hakikatiyle değil de, kemal ve 
âkıbetiyle ilgili olarak istisnanın mümkün olacağı görü-
şünü benimsemişlerdir.49          

Eş’ariler’e göre, iman şu anda kesin olarak vardır ve 
onda şüphe yoktur. Ancak başarının remzi ve kurtuluşun 
işareti olan iman, son nefesteki imandır. Dolayısıyla Se-
lef imamları, bu manayı gözetmiş ve bunu Allah’ın me-

şietine bağlamıştır. Yoksa hâlihazırdaki iman hakkında 
şüpheye düşmeyi kastetmemişlerdir.50 Bir insanda tasdik 
ve ikrar bulundu mu, “Ben hakikaten müminim.” demesi 
doğru olur. Zira artık iman gerçekleşmiştir. “Allah dilerse 
(inşaallah) müminim.” demesi, uygun olmaz. 

Mutezile, Hâricîler ve Haşviyye’ye göre, dinde, özel-
likle de iman konusunda “inşaallah” demek gereklidir.51  
Eş’ariler’den bir kısmı ise imanda istisnayı caiz görmüşler-
dir.52 Ancak iman tasdikten ibarettir. Bu tasdike sahip her-
kes mümindir. İman, bünyesinde şüphe ve tereddütü ba-
rındırmaz. Dolayısıyla imanda şüphe bulunmaz.53  İman 
kalpte olan kesin tasdiktir. Bu yüzden herhangi bir şekil-
de şüpheyi çağrıştıran bir şeyin söylenmesi doğru değil-
dir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de, “İşte gerçek müminler on-
lardır. Onlara Rabblerinin katında dereceler, bağışlanma ve 
tükenmez rızık var.”54 ve “İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de 
kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır!”55 buyurmak su-
retiyle imanlarını ve küfürlerini beyan edenleri o şekilde 
tanımlamıştır. Kişinin “İnşallah müminim.” demesi, ima-
nından şüphe ettiğine, tasdik ve ikrarın kesin olmadığına 
delalet eder. Oysa böyle bir şey caiz değildir. Dolayısıyla 
da imanda istisna anlamsızdır.56                            

İman lafzı, dinde kesinliği ifade ettiğinden istisnayı 
kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü her türlü şek, şüp-
he, kuşku ve tereddütten uzak oluş ve kesinlik, tasdikin 
vazgeçilmez hususiyetlerindendir.                       

İman ve İslâm
İman ve İslâm kelimeleri, sözlükte farklı anlamlara 

gelmektedir. İman sözlükte esasen tasdik; yani bir şeyi 
doğrulamak manasına gelirken; İslâm ise, itaat etmek, 
boyun eğmek, bir şeye teslim olmak, esenlikte kalmak 
gibi anlamlara gelmektedir. Kısaca iman, tasdikten; İslâm 
ise teslimden ibarettir, demek mümkündür.57                  

Hem Kur’an’da hem de hadislerde kullanılan “iman” 
ile “İslâm”ın birbirinden farklı kavramlar olup olmadığı 
hususu da ele alınan konulardan birini teşkil eder. Mu-
tezile ve Mâtürîdî kelamcıları ile Ebû Tâlib el-Mekkî ve 
İbn Hazm gibi âlimler, kelimelerin terim anlamlarını göz 
önünde tutarak bunların aynı şeyi ifade ettiğini söylemiş, 
Eş’ari kelamcıları ise sözlük manalarından hareketle ara-
larında fark gözetmeyi tercih etmişlerdir.58 Çünkü Eş’ari 
kelamcılarına göre, İslâm İslâm’dan başka bir şeydir. 
Daha doğrusu, İslâm imandan daha geniş bir kavramdır. 
Dolayısıyla her İslâm iman değildir. 

İman, zarûrât-ı diniyye denen 
inanılması gereken hususlar 
ve iman esasları açısından 

artmaz ya da eksilmez. İman, 
güçlü veya zayıf olma açsından 

farklılık gösterir. Kiminin 
imanı kuvvetli iken, kimininki 
zayıftır. Kur’ân-ı Kerîm’deki 
kimi âyetler ile bu konudaki 

hadisler, imanın kuvvet, kalbin 
derinliklerine nüfuz etme 
yönüyle farklı düzeylerde 

olabileceğini, daha doğru bir 
söyleyişle, nitelik yönüyle artma 

ve eksilme gösterebileceğini 
ifade etmektedir.
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Mâtürîdî ve Nesefî, imanla İslâm’ın aynı şeyler oldu-
ğunu savunmaktadır. Bunlara göre iman ve İslâm, birbiri-
ni tamamlayan, bir olmadan diğerinin anlamı olamayan, 
birbirine sıkı sıkıya bağlı iki kavramdır. Nitekim Kur’ân-ı 
Kerîm’de, “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki, (o 
din) ondan kabul edilmeyecek ve o, âhirette kaybedenlerden 
olacaktır.”59 diye buyurulmaktadır. Bu âyette söz konusu 
olan İslâm, imanı da içeren, ya da onunla aynı anlama ge-
len İslâm’dır ve Allah’ın dininin adıdır. Bu din, inanılması 
ve yerine getirilmesi gereken birçok iyilikleri, güzellikleri 
ve kabule şayan her türlü makbul şeyi kapsar. Dolayısıyla 
burada söz konusu olan İslâm, son tahlilde imanla kesin 
ilişkisi olan ve onunla aynı anlamları içeren bir İslâm’dır.60 
Bu şekilde kullanıldığında, her müslüman aynı zamanda 
bir mümin, her mümin de aynı zamanda bir müslüman-
dır. Son tahlilde gerçekten iman edenler, aynı zamanda 
birer müslüman; her gerçek inanç sahibi bir müslüman 
da, aynı zamanda birer mümindirler. İman ve İslâm, dil iti-
bariyle farklı anlamlar taşısalar da, son tahlilde her ikisinin 
de mahiyeti aynıdır. 

İman-Ahlâk İlişkisi 
İman ile ahlâk arasındaki ilişki, iman ile amel arasındaki 

münasebet kadar ehemmiyetlidir. Uygulamaya yansımayan 
kuru kuruya bir imanın ne derece bir iman olduğu tartış-
malıdır. Bunun gibi, ahlâkî güzellikleri doğurmayan, ya da 
insanı güzel amellere sevk etmeyen iman sorgulanması ge-
reken bir ima olmalıdır. Samimi ve içten gelen bir doğrulama 
(iman/tasdik), başta insanın iç dünyasını aydınlatır; niyetlerin 
içtenliğini doğurur ve insanın içinde sakladığı güzel niyetler 
dışarıya, insanın içini de dışını da yansıtan güzel ahlâk ola-
rak yansır. Bu ise, ancak içteki samimi inançla mümkündür. 
Allah’a ve âhiret gününe olan kuvvetli bir inanç, ahlâk ilke-
lerinin koruyucu  bekçisidir. Ahlâk kurallarının en kuvvetli 
müeyyideleri dindedir. Ahlâk ilkelerinin en büyük bekçisi ve 
koruyucusu; mutlak bir güç ve kuvvet sahibi olan Allah’ın, 
âhiret gününde kullarını ödüllendireceğine veya cezalandı-
racağına olan kuvvetli imandır.61                             

İnsanın kendi varlığı ve tabiat, Allah’ın varlığına inan-
ma ve ahlâkî doğruyu bilme imkânı verecek şekilde dü-
zenlenmiştir. Allah, insanlar arasından seçtiği elçiler ile 
insanlığa destek olmuş, yardım etmiş ve onlara âhireti ha-
ber vermiştir. Âhiret, insanın denenme ve imtihana tabi 
tutulmasının ahlâkî bir sonucudur. 

Kur’an’a göre inanma, sadece taklit ve telkin yoluyla 

aktarılan veya mantıkî olarak çıkarılan bir sonuç, bir gö-
rüş, bir kanaat, bir düşünce, bir kabul değildir. İnanma, 
dinî anlamda iman objeleri olan Allah ve âhiret hayatına 
karşı duygusal yaşantı dediğimiz ahlâkî varoluşsal bir du-
rumdur. Böyle bir iman, Allah’ın sıfatlarının varoluştaki (ta-
biat) zengin tezahürlerini doğru değerlendirme ve O’na 
tapınma/kulluk etme anlamındaki ibadetlerle gerçekleşti-
rilir ve korunur. Bunlar gerçekleştirilmediği sürece, Allah ve 
âhiret inancını taşıyanlar, bu inancı taşımayanlar karşısında 
insanî ilişkilerinde ahlâkî bir avantaja sahip olamazlar.62    

İnanma, aklı aşan, kaynağı belirsiz ve çoğu kere zan-
nedildiği gibi Allah’ın salt meşieti veya hidayeti ile ilgili bir 
sorun değildir. Aklî, ahlâkî ve sosyal bir olaydır. Bunlardan 
aklî ve sosyal olanını, yaşanan bir hayat biçimi olarak in-
sanlığa göstermek, yine müslümanların örnek olma (şa-
hitlik) sorumluluğuna girer.63 

Allah’a olan iman, doğru değerlendirme yolu ile 
mantıkî, bilgi temelli kesin tasdik düzleminden O’na min-
nattarlık duyma (şükretme), O’na saygı gösterme, O’nu 
sevme; O’ndan korkma, O’na güvenme ve sığınma gibi 
duygusal yaşantı veya kalp fiilleri haline dönüştürülürse, 
insanlara karşı gerçekleşen ahlâkın köklü bir dinamiği 
olabilir. Bu yapma Allah’ın emrine, O’nun ahlâkî tercihine 
uygun olarak insanın kendi cinsine karşı ahlâkî bir davra-
nış şeklinde somutlaşır. Bu anlamda insan, bir başka kişiye 
veya topluma ahlâkî davranmakla, Allah’ın boyasıyla bo-
yanmış, O’nun ipine sarılmış, O’nun yolunda, Ona ibadet 
ve kulluk etmiş olur. Aynı zamanda Allah’a halifelik yapı-
yor, deneniyor, Allah’ın taraftarı ve dostu olur. Toplumsal 
bazda geliştirilmiş dünyevî bir ahlâkta “doğru-yanlış” veya 
“iyi-kötü” şeklindeki ahlâkî değerlendirme kalıpları, bun-
lara ek olarak Allah inancıyla “helal-haram”, âhiret inancıy-
la da “günah-sevap” ifadelerine kavuşmaktadır. Ahlâkın 
öznesi olan insan, gelişmiş bir doğa varlığı olmaktan çı-
kıp, Allah’ın kendine ruh üflediği, O’nun halifesi olarak ve 
O’na izafeten bir şeref ve değer kazanmaktadır.64 

İnancın, özellikle de Allah’a ve âhiret gününe olan 
inancın, ahlâkî güzelliklere insanı sevk edeceği âşikârdır. 
Allah sevgisi, O’na duyulan saygı ve âhirette O’na kavuş-
ma inancı, insanı güzel ahlâkî davranışları öğrenmeye ve 
bunları davranış haline getirmeye sevk eder. Dinî ahlâk, 
insanın değer dünyasını güçlendirir, değerlerin tatbik 
edilmesine ve pratize edilmesine yatkınlık sağlar ve ahlâkî 
ödevlerin yerine getirilmesini teşvik eder; yaptırım ve cay-
dırıcılık gücünü ve müeyyidesini, manevî bir otoriteden 

alır. Dinî ahlâk, müminlere pratik yaşamlarında buyrukla-
rın, istemlerin ve yasakların gereğini yerine getirmelerini 
öğütleyerek, onların bilfiil gerçekleşmelerini sağlar.65                         

Sonuç 
Kalpte mevcut olan iman ışığının hiç sönmeden parla-

ması, giderek gücünü artırması yalnızca salih ve güzel amel-
lerle mümkün olabilir. Ayrıca, imanın olgunluğuna ermek, 
imanı üstün bir dereceye getirmek ve böyle iman sahiple-
rine Allah’ın vadettiği sonsuz nimetlere kavuşmak için de 
amel ve güzel davranışlar gereklidir. Kalbinde inancı oldu-
ğu halde, inancını diliyle söyleyen ve ikrar eden kimse, fa-
kat şirk ve küfür dışındaki büyük günahlardan birini işleyen 
kimse, işlediği günahı helal saymadığı taktirde, kafir değil-
dir. Fakat büyük günah işlediği için âhirette ceza görecektir; 
sonuçta kalbinde imanı bulunduğu için cennete girecektir.          

    
 İman, zarûrât-ı diniyye denen inanılması gereken 

hususlar ve iman esasları açısından artmaz ya da eksil-
mez. İman, güçlü veya zayıf olma açısından farklılık göste-
rir. Kiminin imanı kuvvetli iken, kimininki zayıftır. Kur’ân-ı 
Kerîm’deki kimi âyetler ile bu konudaki hadisler, imanın 
kuvvet, kalbin derinliklerine nüfuz etme yönüyle farklı dü-
zeylerde olabileceğini, daha doğru bir söyleyişle, nitelik yö-
nüyle artma ve eksilme gösterebileceğini ifade etmektedir.

Kelam literatüründe iman esasları, “Allah’a, 
Peygamber’e ve âhiret gününe iman” şeklinde önce üç 
(usûl-i selâse), ardından kelime-i şehadette ifade edildiği 
gibi Allah’a ve Hz. Muhammed’in peygamberliğine iman 
olarak iki ve sonunda Allah’a iman şeklinde (aslü’l-usûl) 
tek bir esasa irca edilip özetlenmiştir. Ayrıca, belirtmek 
gerekir ki, zarûrât-ı diniyyeden olduğu kesin biçimde is-
pat edilen ve inanılması zorunlu bulunan bütün itikâdî, 
amelî ve ahlâkî hükümlere iman etmek, bunların farz, 
helal veya haram oluğunu öğrenmek, tasdik etmek ve 
uygulamak da mümin olmanın bir şartıdır.   
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BEKiR 
TOPALOĞLU iLE
SÖYLEŞi

 Hocam, iman ve gayba iman nedir? Bu konuda-
ki tartışmalar nereden çıkmıştır? 

İman, başta Allah Teâlâ’ya, ikinci olarak nübüvvete, 
peygamberlik müessesesine, üçüncü olarak da âhiretin 
vukû bulacağına inanmaktır. Bu gerçeklere inanmak ima-
nın kendisidir. Tabi bu yaptığımız tarif, birçok alt başlıklara 
ayrılır, birçok konuları içine alır. İnsan şuurlu bir canlı ol-
duğu gibi melekler de şeytan da şuurlu canlıdır. Melekler 
kötülük yapamaz, kötülük yapmaktan korunmuştur, el-
lerinden kötülük gelmez. Şeytan ise iyilik yapamaz, elin-
den iyilik gelmez. İnsanın özelliği ise iradesinin olmasıdır. 
İnsan Allah tarafından öyle yaratılmış ki; iyilik de kötülük 
de yapabilir. Cinler de böyledir. Allah, Kur’ân-ı Kerîm’de 
Rahman suresinde, “Ey cin ve insan türleri!” diye cin ve in-
sanın ikisine birlikte hitap ediliyor. Bütün mesele, insanın 
şuurlu yani akıllı bir varlık olması, ayrıca bir iradeye sahip 
bulunmasıdır. Böyle olması insanı değerli kılıyor. O halde 
tabiatı ve bütünüyle evreni bir yaratan vardır. Bugünün 
bilim adamları da eski dönemlerin dünyaca ünlü düşünür 
ve bilim adamları da şunu söylüyorlar ki, normalde aklen 
bir hastalığı olmayan, düşünebilen ve irade sahibi olan 
her insan, Allah’ın varlığını kabul eder. Allah’ın varlığını 
kabul etmemek; insanın kendisi başta olmak üzere içinde 
yaşadığı yerkürenin, gezegenin, yıldızların, güneşin bir 
yaratıcısının olmadığını, bunların kendi başına yaratıldı-
ğını iddia etmektir. Tarihte, böyle düşünen insanlar bazı 
teoriler ileri sürmüşler, bunlar, düşünce ve bilim tarihinde 
önem kazanmamış teoriler ve düşünceler olarak kalmıştır. 
O halde Allah’ın varlığını, yani insanın kendisinin dışında, 

zaman ve bilgi açısından çok daha güçlü kudretli bir varlı-
ğın bulunduğunu ve kendisi de dâhil olmak üzere, bütün 
her şeyi O’nun yaratıp idare ettiğini kabul etmesi büyük 
bir marifet değildir. Bunu kabul etmemek akıl açısından 
bir mazerettir yahut belli amaçları var. 

İnanç konusunun ikinci başlığı, peygamberlik kuru-
mudur. İnsan, iyiliği de kötülüğü de yapabilme özgürlü-
ğüne sahiptir. Ama iyi nedir, kötü nedir? İnsan bunları ne-
reden bilecek? Elbette ki iyinin ve kötünün ne olduğunu 
peygamberler bildirmiştir. Gerçi insan aklı ile peygamber 
olmasa bile iyi düşündüğü takdirde iyinin ve kötünün 
ne olduğu hakkında bir şeyler bulur, ancak her şeyi tam 
olarak anlaması mümkün değildir. Hz. Peygamber’in nü-
büvvetinden bugüne kadar başka bir peygamber gel-
memiştir. Bu durum, sosyolojik açıdan da, tarihî açıdan 
da son dinin İslâm dini, son peygamberin Hz. Muham-
med olduğunu kanıtlamaktadır. Bununla birlikte son 
ilâhî kitap da ortadadır. Farklı dillere mensup, hiç Arap-
ça bilmeyen sekiz dokuz yaşlarındaki çocukların altı 
yüz sayfalık bir metni olduğu gibi ezberlemesi, bu işin 
içinde olmayan kimselerin kolayca inanacağı bir husus 
değildir. Ben böyle insanlarla karşılaştım. On yaşınday-
ken yurtdışından üç papazla birlikte Almanya’dan gelen 
otuz kadar ilahiyat öğrencisine, hafız olduğumu söyledi-
ğimde inanmamışlardı. “Bir mushaf getirin, içinizde bu 
yazıyı bilen varsa istediğiniz yerden sorun, okuyacağım.” 
dedim. Bana, “Aşağılık kompleksine kapıldık. Burada üç 
din adamıyız. Kitap-ı Mukaddes’ten iki satırlık yazıyı ez-
bere bilmeyiz.” dediler. 

BEKİR TOPALOĞLU kİMDİR?

SÖYLEŞİ: 
MEHMET YÜKSEL
KÂMİL BÜYÜKER
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Âhirete imanın inanç esasları içindeki yeri nedir?
Dünyada insanla birlikte birçok canlı vardır. Biz onla-

ra hayvan diyoruz. Yaşadığı kadar yaşar. Sorumluluğu da 
yoktur; çünkü aklı da şuuru da yoktur. İnsan ise, iradesinin 
sonucu olarak dünyada imanının yanında yaptığı iyi ve 
kötü amellerinin hesabını verecektir ve orada ebediyen ya-
şayacaktır. Artık şeytanın âhirette bir hükmü kalmamıştır. 

"Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldı-
ğı zaman kalpleri ürperir. O’nun âyetleri kendilerine 
okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır…” 
(Enfâl, 8/2) âyet-i kerîmesi ve hadîs-i şerîfler dikkate 
alındığında imanın dereceleri, artması veya eksilmesi 
tartışmaları nereden çıkmıştır? 

İman kavramı, bir yönüyle önemli iki konuya ayrılır: 
Birincisi inanılan, iman edilen hususlardır. Bunlar Baka-
ra suresinin son âyetlerinde yer alan hususlardır. Aslında 
Kur’ân-ı Kerîm’de Fâtiha suresinden Nâs suresine kadar ne 
varsa hepsi iman konusudur. Biz eğitim öğretimde kolaylık 
olsun diye Cibril hadisine istinaden altı esas olarak hülasa 
ettik. Aslında inanılacak şeyler değişmez. Yani aynı zaman-
da artmaz ve eksilmez. Din eğitimi gören bir kişiyle, diya-
net ve ilahiyatla ilgisi olmayan bir insanın iman edilen hu-
suslar konusunda birikimleri aynı mıdır? Şüphesiz çok fazla 
fark vardır. “Onların imanları artar.” âyetini bilhassa ashâb-ı 
kirâm için düşünmek lazımdır. Ashâb-ı kirâma ne kadar va-
hiy gelmişse o kadarını öğrenir. Bizim imkanlarımız onlara 
göre daha fazladır. İman edilen şeylerin çoğalması demek, 
zihin açısından insanın bilgisinin genişlemesi, yarıçapının 
büyümesi, alanının çok genişlemesi demektir. İnsanda bir 
de gönül hayatı vardır. Tasavvufta da çok önem verilen 
kalp kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de çok geçiyor. 

İmanın artıp eksilmesi konusunun pratiğe yansı-
yan yönleri var mıdır? 

Hz. Peygamber zamanında fikir farklılığı yoktu. 

Ashâb-ı kirâm bir meseleyi iyi anlamamışsa Resûlullah’a 
sorar, öğrenirdi. Peygamberimiz’in vefatından sonra as-
hab dönemi geldi. 7. yy. sonunda ashâb dönemi de bitti. 
Hicrî 2. yy.’da büyük bir fetih dönemi başladı. Şimdi bir 
düşünelim: Bir insan Müslüman olsa bile asırlardan beri 
atasıyla kendisine gelmiş, iliğine, kemiğine, hücreleri-
ne kadar yerleşmiş, örfüne, âdetine sirayet etmiş bütün 
hayatının her anına nüfuz etmiş bu dinden tamamen 
sıyrılmış dersek bu saflık olur. İnsanlar samimi bir şekil-
de müslüman olsa da kafalarında eskiden inandıklarıy-
la sonrasında iman ettikleri dinin ahkâmının farklılığını 
irdelemeye başladırlar. Diyarbakır’a kadar gelen bu fe-
tihler silsilesinden etkilenen herkes müslüman olmadı. 
Binaenaleyh İslâm tarihinde fikir ayrılığı, İslâm’ın geneli 
hakkında olup belli fıkhî bir konu veya konular hakkında 
değildir. Allah’ın mevcudiyeti, peygamberlik müessesesi, 
haramlar, helaller vs. bunlar akaid konusudur; bunlar tar-
tışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmalara müslüman âlimler 
karşılık vermek durumunda kaldı. Bu sefer karşı taraf da 
İslâm dininin akaid konularına eski dinlerinden, felsefe-
lerinden gelen akli fikirleriyle itiraz ettiler. Dönemin İslâm 
âlimleri bunlara karşılık verebilme, İslâm öncesi dinlerin 
ve felsefelerin ahkâmını öğrenme ve istifade etme gayre-
ti içerisine girdiler. Bu seyir İslâm akaidinin bilimsel alanda 
tartışılması mahiyetine girdi. Buradan da kelam ilmi doğmuş 
oldu. Kelam ilmi fikrî tartışmaların bulunduğu bir alandır, 
akaid ilmi ise inanç esaslarının ilmihal seviyesinde ilanı ve 
izahıdır. Birincisine selef akidesi dediler. Öbürüne de kelam 
metodu dediler. Binaenaleyh iman artar ve eksilir. Kebire de-
diğimiz büyük günah karşısında kişinin durumu konusun-
da bazı mezhepler ortaya çıkmıştır. Ehl-i sünnet dediğimiz 
Hanefilerin mensup olduğu Mâtürîdî ve Şafiîlerin mensup 
olduğu Eşarî mezhebi vardır. Bir de Selefiyye mezhebi var. 
Bugün, dünyada bulunan bütün müslümanların % 93’ü ehl-i 
sünnet inancı içindedir. Yani, akaid konusunda Resûlullah’ın 
sünneti ve ashabın cemaatindendir. Buradan anlaşılıyor ki, 
dinin gövdesini akaid oluşturuyor. Fıkıhtaki hatalar insanı 
dalalete değil, hataya sevkeder. Geriye kalan % 7’nin % 1’i 
Batıniyyedir. Batıl ehli, İslâm Dini’nin dışındadır ama müslü-
man olduklarını söylerler. Bu % 6’lık kısım, İran’da Irak’ta ve 
bizde de kısmen bulunan Şîa’dır. 

İman-amel ilişkisinde nasıl hareket edilmelidir? 
İman-amel ilişkisi önemli konulardan biridir. Aslın-

da bir insan samimi bir müminse, onun hayatı boyunca 

amelde (amel-i salih) bulunmaması mümkün değildir. 
Amel nedir? Emredilenleri yapmak, yasaklanan şeylerden 
kaçmaktır. Emredilenler, namaz, oruç, hac, zekattır. Benim 
düşünceme göre, aslında zor olan, Cenâb-ı Hakk’ın yasak-
ladığı şeylerden kaçınmaktır. Allah’ın mutlaka yapılmasını 
emrettiği şeyler, en başta İslâm’ın beş şartıdır. Bunlar o 
kadar zor değildir. Bir adam sigara içiyor. Sigaranın kötü 
bir şey olduğu, sağlığa çok zararlı olduğu kesindir. Hamr 
da böyledir. Bile bile bunları yapan müslümanlar var. 
Dedikodu yapan, gıybet eden, alışverişte dürüst davran-
mayan onlarca müslüman var. Bir yanda nefsanî arzular, 
şehvet var, zengin olma hırsı var. Diğer tarafta ise, kılaca-
ğın beş vakit namaz alıştıktan sonra fazla bir şey değil-
dir. Bir adam gerçekten iman etmişse, Allah korkusu için 
ya da Allah sevgisini elde etmek için Allah’ın yasakladığı 
şeyleri terk eder. Mutlaka herkesin az çok bir ameli vardır. 
Biz amelde zayıflık deyince hemen aklımıza namaz, oruç, 
hac, zekat geliyor. Onlar bana göre daha kolaydır. İlmî 
neşirlerini yaptığım İmam Mâtürîdî, Kitabu't-Tevhid'inde 
bu meseleden bahseder ve bir müminin salih amelinin 
bulunmamasının mümkün olmadığını söyler. “Bir mümin 

kötülük işlemiş, içki içmiş, kumar oynamış olabilir. Ama 
bir mümin Hz. Muhammed'in kılına dahî zarar gelmesine 
rıza göstermiyorsa, o kurtulmuştur.” der. İmam Mâtürîdî, 
buna "kalbin ameli" tabirini kullanır. Şarkiyatçılar bizim 
bildiğimiz iman esaslarını bilir, ama onların bilgisi iman-
larına yetmez; çünkü kalpleri iman etmemiştir. Hem zi-
hin hem kalp iman ettiğinde gerçek iman ortaya çıkar. 
Binaenaleyh, bir kimse salih amelde bulunmadan zaten 
mümin olamaz. Kişi İslâm esaslarını kendisi yapmasa, 
yapamasa, bu bir irade zaafıdır, alışkanlıktır. Yine de mü-
mindir. Bu meseleler yüzyıllar boyunca hep tartışılmıştır. 
Ama kanaatimce esas kabul edilecek şey gönülden, seve-
rek, müslüman olmak, İslâm’ın getirdiği ilkeleri büyük bir 
teslimiyetle kabul etmektir. Amelde eksiklik olur tabii. Bir 
artı, bir eksi, bir artı, bir eksi... Hep artı olsa melekleşmek, 
hep eksi gitse şeytanlaşmak söz konusu olacaktır. Ama 
biz insanız.

Öyleyse mensubiyet duygusunda, âidiyetin ver-
diği coşkunluk asıldır diyebilir miyiz?

Aslolan budur. Kalbin ameli de budur. Amel yoksa, 

Allah’ın varlığını, yani insanın kendisinin 
dışında, zaman ve bilgi açısından çok daha 

güçlü kudretli bir varlığın bulunduğunu 
ve kendisi de dahil olmak üzere, bütün 

her şeyi O’nun yaratıp idare ettiğini 
kabul etmesi büyük bir marifet değildir. 
Bunu kabul etmemek akıl açısından bir 

mazerettir yahut belli amaçları var. 
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iman yoksa, o aidiyet duygusu zaten oluşmamış demek-
tir. Bu, imanın amele yönelik tarafıdır. 

Toplumumuzda amel işlediği halde ahlâkı zayıf, hat-
ta ahlâksız kimselerin sayısı oldukça fazla. Böyle bir müs-
lüman tipi var maalesef. Diğer taraftan kalbinin temiz ol-
duğunu söyleyerek ameli olmayan kimseler de var...

Burada iki husus önemlidir: Birisi nifak, münafıklık. 
Hz. Peygamber zamanında münafıklar, O’nun arka-
sında namaz kılarlardı. Nisâ suresinde "Onlar namaza 
kalktıklarında tembel tembel kılarlar, insanlara gösteriş 
yaparlar. Allah'ı çok az hatırlarlar." denilmektedir. Bazen 
insan münafıktır da, kendisi bile farkına varamaz. Bir de 
Abdullah b. Sebe gibi münafıklar var. Bunlar, gününü 
gün edip, fırsatını bulunca müslümanlara zarar verme-
nin planlarını yapan, o vakte kadar müslüman görün-
meye çalışanlardır. Bunun için röntgen çekmeye gerek 
yok, zaten bellidir. Diğeri daha tehlikelidir. İnsan bazen 
kendini gerçekten samimi bir mümin olarak görür de, 
farkına varmadan diğer tarafa geçmiştir, haberi olmaz! 
Namaz kılar, öte yandan faiz alır. Demek ki her münafık 
şuurlu hareket etmiyor. 

Diğer husus ise, gaflettir. Ashâb-ı kirâm içinde zina 
yapan da hırsızlık yapan da oldu. İnsan iyilikle kötülük 
arasında bir mücadele içindedir. Tevbe bunun için var-
dır. Tevbe gaflet anında yapılan hatalardan dönebilmek 
için bir imkandır. İnsan iman ettiyse, mutlaka iyilik-kötü-
lük savaşı içinde olacaktır. İman etmeyen için böyle bir 
mücadeleden bahsedemeyiz. O, canı istediği gibi dav-
ranıyor zaten. Tevbe kelimesinin kök itibariyle taşıdığı 
‘dönüş’ anlamının evvela gönülden başlamalıdır. Tevbe 
etmek, "Ben şu işi yaptım, ama yapmamam lazımdı, ha-

tamdan dönmeliyim." demektir. Sadece seyyidü'l istiğ-
farı dil ile zikretmekle olmaz. Tevbe, Allah'a dönmektir. 
Bu da elbette gönülden olmalıdır. 

İman fıtrat ilişkisiyle ilgili neler söylersiniz? 
Afrika'da balta girmemiş ormanlarda yaşayan bir 
adama tebliğin ulaşmadığını düşünelim. Günümüz-
de fetret ehli var mı?

Bir kimse gerçekleri öğrenme imkanı bulamasa da 
akıl sağlığı yerinde olarak yetişkinlik çağına gelip kai-
natı gözlemlese, tüm varlıkları yaratan daha üstün bir 
gücün olduğunu kavrayabilir. Ama “Bu üstün güce kar-
şı benim görevlerim nedir?” sorusunun cevabını ancak 
nübüvvet verebilir. Âlimler bu kişinin durumunu tarif 
ederken, ‘Hz. Muhammed'in sesinin ulaşmadığı kimse’ 
diyorlar. Bu tür kimseler, sadece yaratıcı gücün varlığını 
keşfetmeleri sebebiyle, çok tartışmalı bir konu olmakla 
birlikte, kanaatimizce de ebedî azaptan kurtulmuşlar-
dır. Çünkü Allah Teâlâ kimseye zulmetmez. Bir kimseyi 
imkan verdiği kadar sorumlu tutar. Buna mukabil asır-
lardır İslâm olan bu topraklarda, yüzlerce minaresi olan 
bu şehirde doğmuş büyümüş olduğu halde evinde hiç 
din, iman meseleleri konuşulmayan insanlar var. Bu şe-
hirde dahî böyle bir örneğe şahit oluyorsak Afrika’nın 
balta girmemiş ormanlarında kendisine hiç tebliğ ulaş-
mamış birilerinin varlığı mümkündür elbette. 

Bu durumdaki kimselerin âhirette “Neden ben 
iman edemedim, suçum nedir?” sorusunu yöneltme 
hakkı var mıdır?

Ehli fetret ise elbette sorumluluğu yoktur. Ama ken-
disine tebliğ ulaştığı halde iman etmeyeni onlarla bir tu-
tamayız.

İmanın tahkike ulaşmasında ilim yeterli midir? 
Tecrübî bilginin yeri nedir?

Bir kimse Allah'ın verdiği fıtrî yeteneklerini farke-
der, Allah'ın kainata koyduğu gündelik düzenin dışında 
cereyan eden ikazları dikkate alıp, “Evet, bu kainatın bir 
yaratıcısı, bir düzenleyicisi var, başka türlüsü mümkün 
değildir. Buna inanıyorum; ama ona karşı ne ile mükelle-
fim?” deyip ne yapacağını bilemezse, biz onun âhirette 
sorumlu tutulmayacağını düşünüyoruz. 

Hidayet-dalalet meselesini nasıl anlamalıyız?
Âyet-i kerîmede “Biz kimin hidayetini istersek onu 

hidayete, kimin dalaletini istersek onu dalalete sevkede-
riz." deniliyor. Burada irade meselesi devreye giriyor. Al-
lah aklı, meleklere de, şeytana da, insanlara da vermiştir. 
Fakat meleklere irade, şeytana da hidayet vermemiştir. 
İnsana hem akıl hem irade vermiştir. Mutezile, insanın 
yaptığı işlerde iradesinin bulunmasından yola çıkarak 
Allah'ın bu fiillerde bir katkısı olmadığı fikrini savun-
muştur. Sünnî ulema ise, “İyi olsun kötü olsun farket-
mez, bu fiillerin de yaratıcısı Allah'tır.” derler. İnsanların 
iradî olarak yaptıkları fiilleri yaratan Allah mıdır kendileri 
midir? Cevap: Allah'ın iradesi kulun yaptığı fiilde etkili 
değildir. Bu ne demektir? Ben ölünceye kadar ne yapa-
cağımı Allah tespit etmişse, nasıl tespit etti, öğrenebilir 
miyim? Hayır, bunu bilmek bizi bağlar ve “Allah böyle 
diledi, böyle davranmalıyım” sonucuna götürür. Bizim 
haberimiz yok. Bir kötülük yapacağımız zaman alınyazı-
mızı düşünerek mi yaparız? Hayır! O halde kim aldatıyor 
bizi? Herkes kendi hesabına kitabına göre fiilde bulunur, 
alınyazısını hesaba katarak değil. Ama buna mukabil 
Allah'ın ilim sıfatının dışında bir şey kalamaz. İlim sıfa-
tıyla insanın ne yapacağını bilir, ama ona engel olmaz. 
Allah her şeyi bilir. Allah'ın bizim hakkımızda bildikleri-
ni, takdir ettiklerini biz bilmediğimiz için, eylemde bulu-
nurken bir tesir altında kalmadan onu ifa ederiz.

Günümüzde imanı tehlikeye düşüren şeyler nelerdir?
İstanbul’u ve diğer büyük şehirlerimizi İslâmlaştıran 

Anadolu’dur. Anadolu’nun muhafazakâr köyünden, 
kasabasından gelen insanlardır. Ben 1952'den beri bu 
şehirdeyim. Bunu niye söylüyorum? Bu ülke 1950 son-

rası, zor şartlarda yaşamıştır. Bana göre son otuz yıl dinî 
anlamda ciddî bir ferahlama söz konusudur. Artık eğitimle, 
yayınlarla insanlara dini anlatmak mümkündür. Tabii diğer 
yandan, özellikle internet aracılığıyla evrimci, pozitivist 
yaklaşımların dine saldırısı farklı bir biçimde devam ediyor. 

Sizce bugün için imanla ilgili tartışmalarda ila-
hiyat camiasının bir cevabı var mı? Geçmiş tartışma-
ların ötesine geçilebiliyor mu?

Malumunuz, İslâm Ansiklopedisi 44. ciltle birlikte 
tamamlanıyor. İSAM’daki arkadaşlara uzun zamandır bir 
teklif sunuyorum: Temel İslâm Bilimleri’nin yeniden ih-
yası! Tefsir, fıkıh, kelam hadis ve tasavvuf. Bunların için-
de de özellikle kelam, fıkıh ve tasavvufun yenilenmeye 
ihtiyacı var. Fıkıh, mahallenin bakkalı gibidir, gündelik 
ihtiyaçlar için olmazsa olmaz. Ama biz bir türlü güncel-
leyemiyoruz fıkhı. İctihad dört beş asır devam etti; dört 
değil belki yirmi dört mezhep çıktı. Hz. Ömer, Hz. Ebû 
Bekir’den sonra pek çok fetvayı değiştirdi. Hz. Âişe’nin 
kendi fetvaları vardı. Ama biz Hanefî’den öteye geçeme-
dik. Bize düşen, eski ulema ne dediğini, tüm bu mezhep-
lerin görüşlerini bir araya getirip, bugünün şartlarını da 
gözeterek esaslar ortaya koymaktır. Kelamda da durum 
aynıdır. Hudûs ya da imkan deliliyle kime, neyi ispatla-
yacaksınız? Pozitif bilimlerden yardım almak gerekiyor. 
Tasavvufta ise şefaatçi meselesini çözmek icap ediyor: 
Müritler, şeyh efendinin şefaatiyle cennete girecekleri-
ne inanıyorlar. Şüfeha, âlihe, Kur’an’da reddedilir. Sade-
ce Hz. Peygamber’in şefaati beklenebilir. Şeyh efendinin 
kendisinin cennete gireceğini nereden bilebiliriz ki şe-
faatini umalım? İyilerin şefaatini dileyerek dua edersiniz 
ama ad-soyad söyleyemezsiniz. 

Özellikle kelam, fıkıh ve tasavvufun 
yenilenmeye ihtiyacı var. Fıkıh, mahallenin 
bakkalı gibidir, gündelik ihtiyaçlar 
için olmazsa olmaz. Ama biz bir türlü 
güncelleyemiyoruz fıkhı. İctihad dört beş 
asır devam etti; dört değil belki yirmi 
dört mezhep çıktı. Hz. Ömer, Hz. Ebû 
Bekir’den sonra pek çok fetvayı değiştirdi. 
Hz. Âişe’nin kendi fetvaları vardı. Ama biz 
Hanefî’den öteye geçemedik.

İnsan iyilikle kötülük arasında 
bir mücadele içindedir. Tevbe 

bunun için vardır. Tevbe gaflet 
anında yapılan hatalardan 

dönebilmek için bir imkandır. 
İnsan iman ettiyse, mutlaka 
iyilik-kötülük savaşı içinde 

olacaktır.
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MEHMET EMİN AY

Çocuklara her 
zaman ve her 
hususta sevgi 

ile davranılması 
İslâmî prensip-
lerden biridir. 

Kur'an-ı Kerîm'de 
baba-oğul ilişkisi-
ni içeren âyetlere 
bakıldığında, her 
defasında, baba-
nın oğula hitap 
tarzının, “Yav-

rucuğum, Oğul-
cuğum” şeklinde 

olduğu görüle-
cektir.

Prof. Dr., Bursa Müftüsü
 İnsanoğlunu, mensubu bulunduğu toplumun dinine 

yönelten, onu her anlamda etkileyen aile müessesesi, din eği-
timi ve öğretiminde ayrı bir önem taşımaktadır. Aile ortamın-
da verilen din eğitimi tarzının, sonraki yıllarda çocuğu dinden 
uzaklaştıran ya da dinî değerlere bir daha kopmamak üzere 
bağlayan iki yönünün bulunması bakımından oldukça önem 
arzettiği söylenebilir. Ailenin, çocuğa dinî formasyon kazan-
dırılmasında en önemli faktör olduğu bugün artık herkesin 
kabul ettiği bir realitedir. Ailenin çocuk eğitiminde bu denli 
önemli oluşu, gerek Kur'an âyetleri, gerekse Hz. Peygamber'in 
hadislerinde vurgulanmıştır.1 Yazımızda, böylesine önemli bir 
kurumun, çocuğun din eğitiminde ve bu eğitimin önemli bir 
kısmını teşkil eden iman esaslarının öğretiminde nasıl bir rol 
üstlenmesi gerektiği konusunu ele almaya çalışacağız. 

 “Allah'a İman”ın Öğretimi
Allah'ın var ve bir olduğunu kalp ile tasdik, dil ile ikrar, 

İslâm akidesinde, bir kişinin mümin olmasının ilk ve vazge-
çilmez şartıdır. Herşeyin bir yaratıcısı ve idare edicisi olduğu-
na inanmanın, bu yaşlardaki çocukların psikolojik yapılarına 
da uygun olduğunu söyleyebiliriz.2 Çünkü çocuk, “fıtratı ge-
reğince” düşünmeden, şüphelenmeden ve itiraz etmeden 
inanmaya hazır olduğundan, söylenenlere de içtenlikle inan-
maktadır. Büyüklere sorduğu sorular, onun öğrenme mera-
kını ve olumlu yaklaşımını gösterir. Anlatılanları dinlemeye 
ve kabul etmeye hazır olduğundan, ona, doğru ve anlaşılır 
bilgiler vermek gerekir. 

Öncelikle, Allah'ın yüceliği, çocuğun sevdiği herşeyi 
O'nun yarattığı, iyiliklerin ve güzelliklerin tek sahibi olduğu 
anlatılarak iman öğretimine başlanabilir.3 Çocuğun, bebekli-
ğinden itibaren duymuş olduğu “Hû hû hû Allah/Sen uykular 
ver Allah” şeklindeki ninniler, “Allah kazadan belâdan esirge-
sin”, “Allah uzun ömürler versin”, “Allah yardımcın olsun”, “Allah 
korusun” gibi dualar, çocuğun merak ettiği Allah hakkında 
sorular sormasına zemin hazırlamaktadır. İşte, bu soru sorma 
çağında çocuklara Allah anlatılırken nelere dikkat edilmesi 
gerektiği hususuna aşağıda değinmek istiyoruz.

Çocuklara her zaman ve her hususta sevgi ile davranıl-
ması İslâmî prensiplerden biridir. Kur'ân-ı Kerîm'de baba-oğul 
ilişkisini içeren âyetlere bakıldığında, her defasında, babanın 
oğula hitap tarzının, “Yavrucuğum, Oğulcuğum” şeklinde ol-
duğu görülecektir.4 Aynı özellik hadislerde de göze çarpmakta 
ve Peygamberimizin de bütün çocuklara karşı, “Yavrucuğum” 
şeklinde sevgi ve şefkat ifadesiyle hitap ettiği görülmektedir.5 

İnanç duygusunun da temelinde iki esas duygu vardır: 
Allah sevgisi ve Allah korkusu.6 Ancak yerli-yersiz yapılan 
Allah korkusu telkinlerinin çocuk ruhunda birtakım olum-
suz sonuçlara yol açtığı belirlenmiştir.7 Zira henüz mücerred 
kavramların, suç ve cezanın, günahın ne demek olduğunu 
kavrayamayan küçük yaştaki çocukların, hayatlarında önem-
li bir rol oynayan korku duygusunun, “Allah korkusu” şekline 
dönüştürülmesi ve ebeveynin bundan faydalanma yolu-
na gitmesi yanlış bir tutumdur. Daha önemlisi, çocuğun ilk 
eğitimcisi olan anne babaların, çocuğun herhangi bir hatalı 
hareketini gördüklerinde “Allah seni taş yapar, gözünü kör 
eder, cehennemde yakar.” vb. ifadelerle çocuğu bu davranış-
tan vazgeçirmeye çalışmaları, onun ruh sağlığı ve gelecek 
hayatı için son derece zararlıdır. Herşeyden önce, çocuğa 
Allah Teâlâ’yı sadece “cezalandıran, azap veren biri” olarak ta-
nıtmak, İslâm akidesine ve eğitim ilkelerine ters düşmektedir. 
Gerçekte kullarını çok seven ve “sayılamayacak” kadar nimet-
ler veren Allah Teâlâ'yı, çocuğun henüz işlenmemiş, temiz 
ve saf zihninde, “kızan, azap veren, cezalandıran” biri olarak 
şekillendirmenin hiçbir doğru tarafı yoktur. 

Duygusal gelişmenin, zihinsel gelişmeden önce oldu-
ğunu tespit eden psikologlar, herşeyden önce, çocuğun kal-
bini kazanarak ondaki güven, ümit ve bağlanma duygularını 
geliştirmenin gerekli olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu ne-
denle, özellikle 3-8 yaşları arasında verilecek din eğitiminde, 
Allah'a iman öğretimi söz konusu olduğunda çocuklara Allah 
sevgisine dayalı bir öğretim metodu tercih edilmeli, Allah 
korkusu, ancak vicdan gelişiminin başladığı 8-10 yaşlarından 

Zaman zaman içimizde 
hissettiğimiz iyi duyguların 

ve düşüncelerin, bize 
Allah Teâlâ tarafından 

ve meleklerin yardımıyla 
ilham edildiği çocuklara 

anlatılabilir. Onlara, 
içlerinde iyi duygular, güzel 
düşünceler bulduklarında, 

meleklerin, kendileriyle 
ilgilendiklerini bilmeleri ve 
o duygu ve düşüncelerini 

mümkün olduğu kadar devam 
ettirmeye çalışmaları tavsiye 

edilebilir.

Ailede
İman 

Esaslarının 
Öğretimi
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sonra bahse konu olmalıdır. 
Allah'a iman öğretimi, belirli bir dönem-

de başlar -ki biz bunun konuşma çağıyla be-
raber başlaması gerektiğini düşünüyoruz- an-
cak bu öğretim kısa sürede bitmez. Şöyle ki, 
çocuğun zihnî gelişimi paralelinde, sorduğu 
sorulara almış olduğu cevaplar, onun inan-
cında pekişmeye yol açtığı gibi somut düşün-
ceden soyut düşünceye ulaşmasıyla birlikte 
Allah tasavvurunda da değişmeler olacaktır. 
İşte, bütün bu sebeplerden dolayı öğretim 
sürecinin tüm çocukluk yılları müddetince de-
vam edeceğini ve ebeveynin bu konuda du-
yarlı davranması gerektiğini ifade etmeliyiz.

 “Meleklere İman” ın Öğretimi
Meleklere iman öğretimi hususu da, 

Allah'a iman konusu gibi hassas bir mesele-
dir. Çünkü melekler de gözle görülemeyen 
soyut varlıklardır. Bu nedenle, önce çocukların 
ilgisi konuya yöneltilerek onların meleklerle 
ilgili sorular sormasına zemin hazırlanma-
lıdır. Bunun için de, günlük hayatta zaman 
zaman bahse konu olan, “Melek gibi insan”, 
“Melek gibi kadın”, ”Seni melekler korumuş” 
gibi ifadelerden yola çıkarak, meleklerin iyilik 
sembolü varlıklar olduğu ve onların özellikle 
çocukları kötülüklerden ve tehlikelerden ko-
rudukları anlatılabilir. Bilhassa küçük yaştaki 
çocuklar için bu düşünce oldukça normal ve 
aynı zamanda faydalıdır.

Gerek Kur'ân-ı Kerîm'de, gerekse hadis-
lerde, meleklerin bazı özelliklerinden bahse-
dilir. Onların, Allah'ın emri ve isteği doğrultu-
sunda, istedikleri şekle girebilme ve tekrar eski 
hallerine dönebilme özelliğine sahip, ikişer, 
üçer, dörder kanatlı ve uzun mesafeleri kısa 
sürede katedebilen, insanlar için zor olan işleri 
kolaylıkla başarabilen varlıklar olduğu görül-
mektedir.8 Ancak, bu bilgilerin çocuklara an-
latımında dikkat edilmesi gereken husus, on-
ların melekleri antropomorfist (insanbiçimci) 
bir anlayışla algılamalarına fırsat vermemektir. 
Zira gerek bu duygu gerekse toplumumuzda 
var olan, meleklerin kanatlı kadın biçiminde-

ki tasvirleri sebebiyle, çocuklar melekleri bu 
biçimde algılama temayülü gösterebilirler. 
İşte bu noktada, onlara, meleklerin insanüstü 
varlıklar olduğu ve insanlara benzemeyeceği, 
insanlara benzediği takdirde, onların insanlar-
dan farkı olmayacağı, hâlbuki meleklerin, in-
sanları koruyan, onlara iyi ve güzel olan şeyleri 
ilham eden varlıklar olduğu anlatılabilir. Bu 
bilgilere ilave olarak, büyük melekler ve gö-
revlerinden de kısaca bahsedilmelidir. Cebrâil, 
Mîkâil, Azrâil ve İsrâfil adlı dört büyük melek, 
Kirâmen Kâtibîn, Hafaza ve Münker-Nekir 
melekleri ve görevleri, çocuklara basit bir an-
latımla anlatılmalıdır. Böylece onlara melekler 
konusunda temel bilgiler verilmiş olmalıdır.

Zaman zaman içimizde hissettiğimiz iyi 
duyguların ve düşüncelerin, bize Allah Teâlâ 
tarafından ve meleklerin yardımıyla ilham 
edildiği çocuklara anlatılabilir. Onlara, içlerin-
de iyi duygular, güzel düşünceler buldukların-
da, meleklerin, kendileriyle ilgilendiklerini bil-
meleri ve o duygu ve düşüncelerini mümkün 
olduğu kadar devam ettirmeye çalışmaları 
tavsiye edilebilir. Kötü düşünce ve hayallere 
daldıklarında ise, kendileri ile şeytanın ilgi-
lendiğini hatırlayarak, bir an önce bu duygu-
lardan uzaklaşmaları ve arınabilmeleri için 
gayret etmeleri gerektiği anlatılabilir. Kötü 
duygu ve düşüncelerden arınabilmek için de, 
her işe başlarken, şeytandan Allah'a sığınmak 
maksadıyla “eûzu besmele” çekmek gerektiği 
sık sık telkin edilmelidir. Küçük yaşlardan itiba-
ren Allah'a sığınmayı alışkanlık haline getirmiş 
ve bu amaçla eûzu besmeleye dilini alıştırmış 
kimselerin, eşya ve olayları algılama ve değer-
lendirme noktasında daha isabetli davrandık-
ları bir gerçektir. Bu alışkanlığın ise ancak ilk 
çocukluk yıllarında kazanılması mümkündür.

Bir sıkıntısı olan insanın, yalnızca 
Allah'tan yardım dilemesi ve gönlüne ferahlık 
vermesi için dua etmesi halinde, Allah'ın ken-
dilerine melekleri aracılığıyla yardımcı olacağı, 
Kur'ân'daki çeşitli âyetlerden anlaşılmaktadır.9 
O halde, çocuklara da aynı şeyler tavsiye edi-
lebilir. Bir sıkıntıları olduğunda, Allah'a sığın-

dıkları takdirde, O'nun, iyilik sembolü sayılan melekleri aracı-
lığıyla kendilerine yardımcı olacağı anlatılabilir.

“Kitaplara İman”ın Öğretimi
İman esaslarından üçüncüsünü, mukaddes kitaplar ola-

rak bilinen, Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur'ân'a iman teşkil eder. 
Bu kitaplar, Allah Teâlâ tarafından, peygamberleri aracılığıyla 
insanlara gönderilen hidayet rehberleridir. Diğer iman esas-
larına nazaran çocuklara öğretimi daha kolay sayılabilir. Zira 
tahrif edilmiş şekliyle de olsa Tevrat ve İncil ile birlikte, vahye-
dildiği gibi muhafaza edilen Kur'ân-ı Kerîm, şu anda elimizde 
mevcuttur. Bu anlamda, çocuklara öğretimi yapılacak olan 
konu, somut olarak görülebilmekte, tanıtılabilmekte, okunu-
şu dinletilebilmektedir.  Güzel sesli kişilerce okunan Kur'ân-ı 
Kerîm çocuklara dinletilmelidir ki, onun manevî ve lâhutî ca-
zibesi küçük yaştan itibaren çocukların kulağında yer etsin. 

Kitaplara iman öğretimi konusu gerçekleştirilirken özel-
likle Kur'ân'a karşı saygılı davranma konusu da gündeme 
getirilmelidir. Kur'ân'a abdestli olarak dokunulması, öpülerek 
saygı gösterilmesi telkin edilmelidir. Ancak küçük yaşlarda 
kazandırılacak bu özellik hususunda anne ve babalar duyarlı 
olmalıdır. Yetişmekte olan nesillere Kur'ân-ı Kerîm'i tanıtmak, 
okunuşunu öğretmek, kısa sûrelerin manasını anlatmak, din 
eğitiminin başarısı açısından çok önemlidir.10 

 “Peygamberlere İman” ın Öğretimi
Allah'a iman ile beraber O'nun, insanları hidayete ulaş-

tırmak için gönderdiği peygamberlere de inanmak, iman 
esaslarından birini teşkil etmektedir. Peygamberlere iman 
öğretimi konusu, iman esasları içinde en kolay olanıdır de-
nilebilir. Zira peygamberler, tarih içinde yaşamış ve hayatları, 
mücadeleleri, tarihî vesikalara kaydedilmiş kimselerdir. Özel-
likle son peygamber Hz. Muhammed, (s.a.v.) hayatı en ince 
teferruatına kadar bilinebilen ve her insanın, kendisine yöne-
lik bir şeyler bulabileceği müstesna bir şahsiyettir.

Peygamberlere iman konusu çocuklara soru cevap me-
toduyla, peygamberimiz Hz. Muhammed'den başlamak sure-
tiyle öğretilebilir. Daha sonra Kur'an-ı Kerîm'de ismi ve kıssaları 

geçen peygamberlerden bahsedilebilir. Özellikle Hz. İbrahim 
ve oğlu Hz. İsmail'in başından geçenler, Hz. Yusuf'un ibretli 
kıssası, Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun'un Firavun ile olan mü-
cadeleleri. İşte bunlar, çocukların ilgiyle merakla dinleyebile-
ceği, yaşanmış hadiselerdir. Bütün bunlar, onların anlayış ve 
kavrayış seviyelerine uygun bir anlatımla anlatıldığı takdirde, 
çocuklar tarafından rahatlıkla kavranabilecek ve peygamber-
lere iman öğretiminde istifade edilebilecek kaynaklardır. Özel-
likle, Hz. Peygamber'in çocuklara gösterdiği ilgi, şefkat ve sev-
gi, örneklerle zenginleştirilerek verilebilir. Peygamber'in kendi 
çocukluğu nasıl geçmiştir? Ne gibi olaylarla karşılaşmıştır? Ço-
cukluğundaki davranışları nasıldı? Bu ve bunun gibi konulara 
yer verilebilir. Peygamber olduktan sonra, çocuklarla ilişkile-
rine ayrıntılı bir şekilde yer vermek, çocuklarda peygamber 
sevgisinin uyanması ve pekişmesi bakımından faydalıdır.11  
Uykudan önce dinlediği sıcak ve tatlı ifadelerle yüklü bir pey-
gamber kıssası, çocuğun ruhunu saracak, kalbine peygamber 
inancı ve sevgisinin yerleşmesine vesile olacaktır.

“Ahirete İman” ın Öğretimi
İman esaslarından bir diğerini teşkil eden âhirete iman 

konusu öğretimi en zor olan hususlardan biridir. Ancak 
âhiretle ilgili anlatılanlara inanma noktasında çocukların her-
hangi bir tereddütleri söz konusu değildir. Çocuğun âhiret 
inancına yönelik sorularına da bu nazarla bakılmalıdır. Zira 
çocuk bu soruları, inancını pekiştirmek için sormakta ve 
“kolay inanırlık” özelliğiyle anlatılanlara da “şüphe etmeden” 
inanmaktadır. Burada önemli olan, âhirete ilişkin sorularda 
çocuğun seviyesine uygun ve anlaşılabilir cevaplar vermektir.

İlk çocukluk yıllarında çocukların âhiret hayatına yönelik 
sorular sormasına sebep olan en önemli olay, karşılaştıkları 
ölüm hadiseleridir. Ölüm, çocukları derinden etkilemektedir. 
Bir yandan da izah etmeye çalıştıkları, bununla birlikte her 
şeyin bitmemesi gerektiğine inanma ihtiyacı hissettikleri bir 
hadisedir. Zira insanda yaratılıştan var olan bir “ebedî olma” 
arzusu mevcuttur. İşte, açıklama ihtiyacı hissederek sorduk-
ları sorulara verilecek makul ve anlaşılır cevaplar, çocuklara 
âhirete iman öğretiminde en önemli noktayı teşkil eder. Ve-

Ölüm, çocuk-
ları derinden 

etkilemektedir. 
Bir yandan izâh 

etmeye çalış-
tıkları, bunun-
la birlikte her 

şeyin bitmeme-
si gerektiğine 

inanma ihtiyacı 
hissettikleri bir 
hadisedir. Zira 
insanda yaratı-
lıştan var olan 

bir “ebedî olma” 
arzusu mevcut-

tur.

Kaza ve kadere iman konusunda üzerinde hassasiyetle durulacak noktalardan 
biri de tevekkül anlayışının doğru bir şekilde yorumlanmasıdır. Zira sağlıklı 
bir tevekkül anlayışına sahip insan, kaza ve kader konusunu anlama ve anlatma 

noktasında önemli bir mesafe kaydetmiş demektir.
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rilecek cevaplarda kullanılacak misaller ve öğretimin yapıla-
cağı zaman ve mekân, anlatılanların etkisini pekiştirecektir. 
Ancak, âhiret hayatı ile ilgili konularda teferruatlı bilgiler ver-
mekten kaçınılmalıdır. Bu dünyanın geçici olduğu ve burada 
bir sınavdan geçtiğimiz söylenebilir. İnancımıza göre ölüm 
bir son değil, yeni ve ebedî bir hayatın başlangıcıdır. Çocuk-
lara bu konu tabiattan ve çevremizdeki olaylardan örnekler 
gösterilerek kavratılabilir. Tıpkı bitkilerin ve ağaçların ilkba-
harda yeniden ve daha bir gür şekilde canlanmak üzere, güz 
mevsiminde yapraklarını dökerek kış uykusuna daldıkları 
gibi, insanlar da kabirde geçici bir süre kalacaklardır. Sonra 
cennet veya cehennemde sonsuz bir hayat için yeniden can-
lanacaklardır. Dünyadaki hazırlık ve davranışlarına göre cen-
net veya cehenneme gideceklerdir. 

Çocuklara, dünyada iken iyi olan ve iyilik yapan insan-
ların, öldükten sonra cennete gidecekleri ve orada en çok 
sevdikleri insanlarla birlikte olacakları, kötü kimselerin ve kö-
tülük yapanların ise cehenneme gidecekleri ve yaptıklarının 
cezasını orada çekecekleri söylenebilir. Ancak, küçük yaştaki 
çocuklara, kıyametle ilgili detaylı bilgiler ve âhiret âleminde 
karşılaşılacak olaylar ile cehennem ahvâli hakkında uzun uza-
dıya bilgiler vermeye gerek yoktur. 

Cennetin iyi, güzel ve Allah'ın nimetleriyle dolu, rahat 
ve huzur içinde yaşanabilecek bir yer, cehennemin ise, kötü 
insanların gidecekleri ve cezaların çekildiği bir yer olduğunu 
bilmeleri yeterlidir.12  Bu bilgilere ek olarak, sınavlarda başa-
rılı olan kimselerin çeşitli ödüllere hak kazandıkları, kötülük 

yapanların ise, cezalarını çekmek üzere hapishanelere konul-
dukları örneği de verilebilir. 

“Kaza ve Kadere İman”ın Öğretimi
Yetişkinler gibi, çocuklara da anlatılması ve öğretimi 

zor olan konulardan biridir kaza ve kadere iman öğretimi. 
Buradaki zorluk, mevzûnun anlaşılmasında farklı düşünce-
lerin söz konusu olması, hem de kaza ve kader konusunun 
diğer bazı iman esasları gibi soyut bir nitelik arzetmesidir. Ye-
tişkinleri bile, anlama noktasında aciz bırakan ve sağlıklı bir 
neticeye ulaşmayı insan için imkânsız kılan, bu konu üzerin-
de tartışmada bulunmak, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in -aşağıda 
aktarıldığı üzere- kesin tavrıyla yasaklanmıştır.

“Bir gün, kader konusunda tartışmakta olan sahâbîleri 
gören Hz. Peygamber onlara şöyle çıkıştı: Siz bununla mı emro-
lundunuz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Sizden ön-
cekiler bu konuda tartışmaya başladıkları zaman helâk olmuş-
lardır. Bir daha sakınbu konu üzerinde tartışmayınız!”.13 

Kaza ve kadere iman konusunda üzerinde hassasiyetle 
durulacak noktalardan biri de tevekkül anlayışının doğru bir 
şekilde yorumlanmasıdır. Zira sağlıklı bir tevekkül anlayışına 
sahip insan, kaza ve kader konusunu anlama ve anlatma 
noktasında önemli bir mesafe kaydetmiş demektir. Böylesi 
bir tevekkül anlayışında ise aslolan, kul olarak üzerine düşen 
yapıldıktan sonra sonucun ümitle beklenmesidir. Ümit ise, 
kaza ve kadere imanın insana sağladığı psikolojik bir rahat-
lığın sonucudur. Zira “İslâm'da kaza, kader ve tevekkül inancı 
aslında bütün işlerde ümidin, başarının, azim ve kararın te-
melini oluşturur”.14

Kaza ve kadere iman öğretimi konusunda son olarak 
şunlar söylenebilir: Kaza ve kaderin anlaşılmasına yardımcı 
olabilecek benzetme ve örnekler yanında, Allah'ın hükmü-
nün, takdirinin değişmezliği ve takdir olunanın mutlaka ger-
çekleşeceği hususunda tarihte yaşanmış olan çeşitli hadise-
lerden bahsedilebilir. Bu tür örneklerin çocuklar için yeterli 
olduğu ve detay bilgilere veya yorumlara girilmesinin doğru 
olmayacağı kanaatindeyiz. 
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 Nasıl bir ailede ve çevrede yetiştiniz? 
Aileniz İslâmiyet’i kabul ettiğinizde nasıl 
tepki verdi?

Sağlam bir aile yapısında yetiştim. İki kız, iki 
erkek kardeşim var ve annemle babam 64 yıldır 
evliler. Babam 94, annem ise 84 yaşındadır. Ai-
lem aktif olarak kiliseye gider. Hepsi hıristiyandır. 
Benim sadece eşim ve çocuklarım müslüman. 
Ben 1950’li yıllarda yetişip büyüdüm ve toplum 
o zamanlar aile değerlerine çok bağlıydı. Ben de 
kilisede çok aktiftim ve kilisemizde gençlik orga-
nizasyonları başkanıydım ve aynı zamanda tüm 
Georgia eyaleti gençlik organizasyonları CME 
kilise ağının sorumlusuydum. Bununla beraber, 
lisede Fen ve Matematik Kulübü başkanı, Öğ-
renci Kulübü başkan yardımcısı ve Big Brother 
Kulübü’nün sekreteriydim. 

Ailenizin İslâm hakkında bilgi sahibi midir?
Ailem sadece Elijah Muhammed ile İslâm 

ümmetini biliyor ve ilgileniyorlar. Bana kar-
şı da kaba olmadılar. Bizim halen çok yakın 
ilişkilerimiz vardır. Mesela annem yemek pi-
şirme şeklini değiştirdi ve ben böylece onun 
mükemmel aşçılığından oluşan ikramını es-
kisi gibi silip süpürmeye devam edebildim. 
Bunun için de kendisine çok müteşekkirim. 
Aynı zamanda her ay diğer aile üyeleri arasın-
da yurt çapında konferans şeklinde telefon 
görüşmeleri yapıyoruz. Bazen 20-30 ailenin 
bu görüşmelere katıldığı oluyor. Yılda bir defa 
tüm Amerika’dan ve yurt dışından gelen aile 
üyelerimizle birlikte aile toplantıları yapıyoruz. 
Ailemizde hıristiyan olan devlet bakanları da 
var ve sık sık birlikte fikir analizleri yapmaktan 
hoşlanıyoruz. Bir keresinde annem, İslâmiyet’e 
girmesi için onu ikna etmemi istedi. Halen uğ-
raşıyorum. Her zaman onların doğru yola iletil-
meleri için dua ediyorum. En iyisini Allah bilir. 

İslâmiyet’i seçmeden önce müslümanlar 
ve İslâmiyet hakkında neler düşünüyordunuz? 

Hayatımın 19 veya 20’li yaşlarında İslâm ile 

hiçbir bağım yoktu. Sadece film ve çizgi filmlerde 
gördüğüm Doğu görünümlü insan karikatürüy-
dü tek bildiğim. Üniversite ikinci sınıfın başların-
da birisini gördüm. Arkadaşlar onun müslüman 
olduğunu söylüyorlardı. Kur’an, müslüman, Hz. 
Muhammed (s.a.v.), mescid gibi kelimelerin ne 
anlama geldiğini bilmiyordum ve daha önce 
de hiç duymamıştım. Bütün bu kelimeler bana 
garip ve yabancı geliyordu. Müslüman olan in-
sanları görmeye başladıkça, ne anlama geldiğini 
öğrenmeye dair merakım arttı ve İslâmiyet’i an-
lamak için araştırmaya başladım. 

İslâmiyet’i seçmenizde en büyük et-
ken neydi ve niçin müslüman oldunuz?

Gerçek şu ki, Allah beni karanlık bir bi-
linmezliğin içinden söküp alarak, aydınlık bir 
yola; ters bir yoldan, doğru bir yola iletti. Bu 
doğru ve gerçek yolculuğun en çetrefilli, karı-
şık tarafı ise oldukça uzun olmasıydı. Bunun-
la birlikte, İslâm’ı seçmemdeki en özel sebep, 
tevhid oldu. Yani Allah’ın bir olması. Bu, benim 
hayatımın her yönüne bir dayanak ve temel 
oluşturmuştur. Duyup anladığımdan itibaren 
beni önünde diz çöktüren, hiçbir zaman ret 
veya inkar edemeyeceğim neden tevhid ve 
Allah’ın birliği olmuştur. Yaşadığım hayattan 
bıkmış, usanmış birisiydim aynı zamanda. Be-
nim ruhî ve manevî arzumu, isteğimi hiçbir 
şey doyuramıyordu. İslâmiyet’i kabul etmeden 
önce çok sayıda kiliseye gidip başka inançlara 
da baktım ancak Allah ve onun dinine girmek-
ten başka bir kaçışımın olmadığını anladım.

Sizin için iman nedir ve bu konuda ne-
ler hissediyorsunuz ? 

İman benim için 6 şarta dayanır: İlki olan 
tevhid, sonuncusu olan kadere inanmak, ima-
nın en kapsamlı ve kuşatıcı elementidir. Çün-
kü tevhid, nasıl yaşayacağımıza dair kuralları 
ve değişkenleri belirler. Kader ise aklımızın 
sükûnetini ve amacımızın kuşkusuzluğunu 
garanti eder. 

İslâm’ı seçmemde-
ki en özel sebep, 
tevhid oldu. Yani 

Allah’ın bir olması.
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İmanın şer’î/dinî anlamının ne olduğu hususunda farklı görüşler vardır. 
Her bir kelâmî ekol, imanı, nasslardan çıkardıkları bazı yorumlar, 

dil açısından yapılan değerlendirmeler ve bazı nebevî uygulamalardan 
hareketle farklı ele almıştır. 

 İnsan hayatını anlamlı kılan unsurlar vardır; onlar 
olmazsa hayatın anlamı kalmaz. İman etmek, hayatı an-
lamlı kılan en önemli unsurlardan biridir. Akıl, insan ile 
Allah, insan ve eşya arasındaki bağları kurar; zaten bu 
bağlantıyı kurarsa, akıl işliyor demektir. Akıl sahipleri duy-
sun ve kabul etsin diye Allah Teâlâ, rahmetinden olarak 
indirdiği vahiyle imanın hakikatini, nasıl olması gerekti-
ğini beyan etmiştir. Peygamberler bu hakikatin tebliğcisi, 
uygulayıcısı ve örnekleridir.

Peygamberler gönderildiğinde ilk mücadele tevhid 
ve şirk arasında cereyan etmiştir. Allah’ın bütün açılardan 
birlenmesi ve tek otorite olarak benimsenmesi hususun-
da peygamberlerin davetlerini kabul edenler müminler 
olarak taraflarını belirlemişlerdir. Hz. Peygamber’e iman 
eden müslümanlar zaman içerisinde bazı anlaşmazlıkla-
ra düşmüşler, acıyla hatırlanan bazı olayların içinde yer 
almışlardır. Özellikle Hz. Ali ile Hz. Aişe arasında cereyan 
eden Cemel Savaşı ile yine onunla Muaviye arasında vuku 
bulan Sıffin Savaşı, müslümanlar arasında daha önce dile 
getirilmeyen konuları gündeme getirmiş; birbirini öldür-
me olayından hareketle büyük günah meselesinin kişiyi 
imandan çıkarıp çıkarmadığı, imanın asıl ve hakikatinin 
ne olduğu gibi problemleri gün yüzüne çıkarmıştır. Bu-
radan başlayan tartışmalar, zamanla mukallidin imanı, 
ümitsizlik ve ye’s halinde iman edenlerin durumu, imanda 
artma ve eksilmenin olup olmadığı ve benzeri konuların 
tartışılmasına yol açmış; iman-amel arasındaki ilişki gün-
deme gelmiş; problemleri konusal olarak incelemesi ba-
kımından kelam, tarihî olarak incelemesi bakımından da 
mezhepler tarihi gibi ilimlerin doğuşuyla sonuçlanmıştır.

İman etrafında yapılan tartışmalara ve ortaya çıkan 
ihtilaflara genel olarak değinmek durumunda olduğu-
muz için tarafların delillerine mümkün olduğu kadar de-
ğinmeden doğrudan konuları ele almak istiyoruz.

İmanın Hakikati
İmanın şer’î/dinî anlamının ne olduğu hususunda 

farklı görüşler vardır. Her bir kelamî ekol, imanı, nasslar-
dan çıkardıkları bazı yorumlar, dil açısından yapılan de-
ğerlendirmeler ve bazı nebevî uygulamalardan hareketle 
farklı ele almıştır. Bu görüşler beş grupta toplanmaktadır. 
Buna göre iman; a- Kalp ile tasdikten ibarettir. b- Kalp ile 
tasdik, dil ile ikrardır. c- Kalp ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla 
ameldir. d- Sadece dil ile tasdiktir. e- Marifettir.

İman, Kalp ile Tasdikten İbarettir
Ebu’l-Hasen el-Eş’arî (ö. 324/935), İmam Mâtürîdî 

(ö. 333/944), Bâkıllânî (ö. 403/ 1012), Cüveynî (ö. 
478/1085), Gazzâlî (ö. 505/1111), Râzî (ö. 606/1209), el-
Îcî (ö. 755/1354), Cürcanî (ö. 816/1413) ve Teftâzânî (ö. 
792/1390) imanın hakikatinin kalp ile tasdik olduğunu 
kabul etmişlerdir. Ebû Hanife (ö. 150/767)’den de böyle 
bir görüş nakledilmiştir.1

Bu âlimlere göre şer’î imanın hakikati İslâmî haber, 
hüküm ve nassları bilgi, tam bir irade, kabul ve yalanla-
maktan uzak tutarak teslimiyet içinde tasdikten ibarettir. 
Başka bir deyişle şer’î tasdikin anlamı, Hz. Peygamber’in 
Allah’tan getirdiği ve zaruri olarak bilinen hususlarıda 
tasdik etmek, teslimiyetle kabul etmektir.2

 İman; Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrardır
Bu, Ehl-i sünnetten Fahru’l-İslam Pezdevî (ö. 

493/1100), İmam Serahsî (ö. 490/ 1096), Ebû Cafer et-
Tahâvî (ö. 321/933) gibi Hanefî imamlarının ve bir rivayet-
te İmam Ebû Hanife’nin görüşüdür.3 Bu görüşe göre bir 
kişi kalbiyle iman etse ancak ömründe bunu dili ile hiç ik-
rar etmiş olmasa Allah katında mümin olmaz. Cenneti ka-
zanamaz ve cehennemde ebedî kalmaktan kurtulamaz.

İman; Kalp ile Tasdik, Dil ile İkrar ve Âzâlarla 
Amel Etmektir

Hariciler ve Mu’tezile, imanı bu üç rükünden müte-
şekkil kabul etmişlerdir. Kerramiyye’nin imanı sadece dil 
ile ikrar, Cehmiyye’nin sadece bilgi ile sınırlandırmalarına 
karşı bu iki mezhep de iman hem kalp ile tasdik etmek, 
hem dil ile ikrarda bulunmak, hem de dinî hükümlerle 
amel etmek şeklinde tarif etmiştir. 

Amelî imanın rüknü olarak kabul eden bu mezhep-
lere göre günah işleyenler imanın mahiyetinin bir cüz’ü 
bulunmadığından küfre düşmektedirler.4 Bu mezhepler-
de hangi günahın imanla ne kadar ilgisinin var olduğu 

Şer’î tasdikin anlamı Hz. 
Peygamber’in Allah’tan 

getirdiği ve zaruri olarak 
bilinen hususlarda tasdik 
etmek, teslimiyetle kabul 

etmektir. 
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hususunda farklı değerlendirmeler vardır.
Selef-i salihîn ve hadis âlimleri de amel-

leri imandan saymışlardır. İmam Mâlik (ö. 
179/795), Evzâî (ö. 157/773), İmam Şafiî (ö. 
204/819), İmam Ahmed (ö. 241/855), İbn 
Hazm (ö. 456/1063) ve İbn Teymiyye (ö. 
728/1327) gibi âlimler amelleri imandan say-
mışlardır.5 Ancak bu âlimler, amelleri kâmil 
imanın rüknü olarak kabul etmişler, Kur'ânve 
Haricîler gibi amelleri terk edenin imanının 
olmadığını, dolayısıyla küfre düştüğünü söy-
lememişlerdir.6 Büyük günah anlamına gelen 
kebire de bu konuyla alakalıdır. Kebire için 
birçok tanım yapılmıştır. Yapılan tanımların 
ortak noktalarından hareketle dinen yasak-
landığı konusunda kesin delil bulunan ve 
hakkında dünyevî veya uhrevî ceza öngörü-
len davranış olarak7 özetlenebilir. 

Büyük günah işleyen kişi, Mu’tezile’ye 
göre ne mümindir ne de kafirdir; o, “el-
menzile beyne’l-menzileteyn” konumunda-
dır; yani iki yer arasında bir yerdedir. Fasık 
ismini verdikleri büyük günah işleyenlere 
tasdik bulunduğundan dolayı kafir de de-
miyorlar; imanın bir cüz’ünü ortadan kal-
dırdığından dolayı mümin de demiyorlar. 
Onlara göre fasık tevbe etmeden ölürse 
ebedi cehennemliktir.8 Mu’tezile, kendini 
masiyet ve küfrün imana zarar vermeyece-
ğini söyleyen Mürcie ile küçük günahlarda 
bile tekfire yönelen Hariciler arasında gör-
mektedir.9

Hariciler'e göre ise iman ile küfür ara-
sında bir yer yoktur. Büyük günah işleyenler 
hatta küçük günah işleyenler bile kafirdir-
ler.10  

Ehl-i sünnet’e göre amel, imanın var ve ka-
bul edilmesi için zorunlu şart olarak görülmedi-
ğinden büyük günah işleyen kişi dinden çıkmış 
olmaz. Varsa dünyevî hukukî cezası bunu çeker; 
âhirette ise iman vasfı kendisinden yok olmadı-
ğı için en sonunda cennete girer.

İman Sadece Dil ile İkrardır
Mürcie ve Kerramiyye mezhepleri ima-

nı sadece dil ile ikrardan ibaret görmektedir. 
Bu mezhebe göre iman, Hz. Peygamber’in 
Allah’tan getirdiği şeylerin hak olduğunu 
dil ile ikrar etmekten ibarettir.11

Bu görüş isabetli değildir. Zira, eğer 
sadece diliyle ifadesinden dolayı insanlar 
mümin olsaydı münafıkların böyle olması 
gerekirdi; hâlbuki onlar kafirdirler.

İman; Kalbin Marifetidir, Bilgisidir
Bu görüşü Cehm b. Safvân (ö. 128/745) 

iddia etmektedir.12 Mürcie de imanın mari-
fetten ibaret olduğunu söylemektedir. Bu 
görüşe küfür, iman edilecek şeylerden cahil 
olmaktır.13 Bu görüş de isabetli değildir. Zira 
imanın zıddı küfür, marifetin zıddı ise cahil-
liktir. Bir gerçeği tanımamak, bilmemek asla 
onu yalanlamak olarak değerlendirilemez. 
Aksi takdirde her cahilin kafir, her âlimin 
mümin olması gerekirdi.14 

İman-Amel İlişkisi
İslâm’ın kul ile Allah, kul ile diğer insan-

lar ve diğer varlıklar arasındaki ilişkileri tan-
zim ettiğini göz önüne alırsak onun sadece 
iman yönüyle kalplere hapsedilemeyecek 
bir din olduğunu daha iyi kavrarız. Nitekim 
Kur’an’da iman ve salih amel pek çok yerde 
yan yana zikredilmiştir. Yasaklanan amel-
leri işleyenler cehennemle tehdit edilmiş, 
dinini içtenlikle yaşayanlar cennetle müj-
delenmişlerdir. Allah’ın isteklerini yerine 
getirmek müslümanlar için en önemli bir 
görevdir. İman-amel ilişkisinin gerekliliğine 
Kur'an ve Sünnet’in tamamı şahittir. 

İman-İslâm
İslam kelimesi sözlükte, boyun eğ-

mek, itaat etmek, teslim olmak; iman ise 
tasdik etmek, doğrulamak, kabullenmek 
gibi anlamlara gelmektedir. Sözlük anlamı 
itibariyle İslâm'ın daha görünürdeki du-
ruma, imanın ise içte ve içsel olana işaret 
ettiğini söyleyebiliriz. Şer’î anlamı itibariyle 
Matürîdîler'in geneli iman ve İslâm'ı aynı 

kabul ederken, Bazı Eş’arîler'le Zahirîler, iman ve İslâm'ın 
birbirinden farklı iki kavram olduklarını kabul etmişler-
dir.15  Adududdin el-Îcî, Cürcânî, Teftâzânî gibi önde gelen 
Eş’arî âlimleri de eserlerinde ilgili yerlerde şer’î hüküm ola-
rak iman ve İslâm'ın aynı olduğunu kabul etmektedirler.

İman Allah’ı, emir ve nehiy olarak haber verdiği şeyler-
de tasdik etmeye denir. İslâm ise Allah’ın ulûhiyyetine bo-
yun eğip, itaat etmeye denir. Bu boyun eğip itaat etme de 
ancak emir ve nehyi kabul etmekle olur. Gerçekten iman 
eden birisi de itaatini gerçekleştirir. İman ve İslâm hüküm 
olarak birbirlerinden ayrılmazlar. Aralarında bir farklılık 
yoktur.16  Buna göre her müslüman mümindir, her mümin 
de müslümandır. Kur'ân-ı Kerîm’de birbirinden farklı gibi 
gelen yerler lügat anlamındaki farklılıkla izah edilmektedir.

Taklidi İman-Tahkikî İman
Genel bir ifade ile Ebu’l-Hasen el-Eş’arî, bazı Ehl-i 

Sünnet ve Kur'ân mensupları dışındaki âlimlerin mukal-
lidin imanını sahih gördüklerini söylemek mümkündür;17 
hatta Teftâzânî’ye göre fıkıhçıların neredeyse tamamı 
mukallidin imanını makbul görmüşlerdir. Zira kelamcılara 
göre, imanın hakikati tasdiktir. Mukallidde ise küfrü ge-
rektiren hallerden biri bulunmaksızın tasdik mevcuttur. 
Bu izah tarzına göre gerçeklik üzerinde hiçbir fikir sahibi 
olmayan kişiyi imanın dışında görmek için bir sebep yok-
tur.18

Mukallidin imanını geçerli gören âlimlerden bazıları 
şunlardır: İmam Ebû Hanife (ö. 150/767), Sevrî (ö. 161/778), 
İmam Mâlik (ö. 179/795), Evzâî (ö. 157/774), İmam Şâfiî (ö. 
204/820), Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855), İbn Küllâb el-
Basrî (ö. 240/854), Hâris el-Muhâsibî (ö. 243/857), Ebu’l-
Muîn en-Nesefî (ö. 508/1115),19 Abdülkâhir el-Bağdâdî (ö. 
429/1037),20 Gazzâlî,21 Teftâzânî.22 

Allah’ın varlığı ve birliğine kendince delil getirme-
den iman ettiğini söyleyen mukallide -mümin olmasında 
bir sorun olmadığına göre- müslüman olarak muamele 
edilmesi ve İslâm toplumunda diğer müslümanlardan 
farksız muamele görmesi gerekmektedir.23 Şu kadar var 
ki, mukallidin imanı sahih olsa da nazar ve istidlalde 
bulunması vaciptir24 ve böyle biri nazar ve istidlali terk 
ettiği için kusurludur. Kusurlular için Allah’ın yaptığı mu-
amele ne ise bunlara da o muamele yapılır: Allah Teâlâ 
bunları ya bağışlar, ya da günahları kadar ceza çektikten 
sonra en son varacakları yer cennet olur.25

İmam Cüveynî, âkil ve bâliğ olan kişinin 

üzerine ilk vacip olan şeyin, kendisini âlemin hâdis ve 
bunun bir var edicisinin olduğu bilgisine ulaşmak oldu-
ğunu söylemekle26 taklidi caiz görmediğini ifade etmiş 
olmaktadır. Ebû İshak el-İsferâyînî (ö. 418/1027)’nin de 
bu görüşte olduğu ileri sürülmektedir.27

Ye’s Halinde İmanın Durumu
Ebu’l-Muîn en-Nesefî’nin ifadelerine bakıldığında 

Mâtürîdîler'e göre, azapla karşı karşıya kalan ve çaresiz-
liğinden iman etmek durumunda kalan kimsenin imanı 
makbul değildir; çünkü bunda özgür iradesiyle seçimi 
yoktur.28 Ehl-i sünnet âlimlerinin çoğunluğunun görüşü 
de budur.29  Bir grup selef âlimi ile Bâkıllânî (ö. 403/) ve 
Celaleddin ed-Devvânî (ö. 908/1502) gibi bazı âlimler ise 
azabı görüp de imandan başka çaresi olmayanların imanı-
nı geçerli kabul ederler. Birinci görüş tercihe şayandır; zira 
bu konuda “Azabımızı gördükleri zaman, "Yalnız Allah'a 
inandık; O'na ortak koşmakta olduğumuz şeyleri inkâr et-
tik." dediler. Fakat, azabımızı gördükleri zaman inanmaları, 
kendilerine fayda vermedi. Bu, Allah'ın kulları hakkında es-
kiden beri yürürlükte olan kanunudur. İşte orada inkârcılar 
hüsrana uğradılar.”30 mealindeki âyet açıktır.
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İmanda Artma ve Eksilme
İmanda artma ve eksilme konusu da imanın haki-

kati meselesiyle ilgilidir. İmam Ebû Hanife ve arkadaşları 
imanın artma ve eksilmeyi kabul etmeyeceği görüşün-
dedirler; çünkü iman bir yakînin/kesin kabulün adıdır. Bu 
ise artma ve eksilmeyi kabul etmez. Ebû Hanife’nin bu 
husustaki sözleri şöyledir: “İman artmaz ve eksilmez. Çün-
kü imanın azalması ancak küfrün artmasıyla olur. Küfrün 
azalması da imanın artmasıyla olur. Bir kişi aynı anda hem 
mümin hem kafir nasıl olabilir?”31 

Eş’arîler ve Kur'ân ise imanın artıp eksilebileceği ka-
naatindedirler. Eş’arîler, imandaki artma ve eksilmeyi iki 
yönden ele almışlardır: 1- İman, kuvvet ve zayıflık bakı-
mından artar ve eksilir. Yakînî tasdikteki bu ziyadelik, 
peygamberleri diğer insanlardan üstün kılmaktadır.32 
2- İcmâlî olarak gelen hükümlerin zaman içinde tafsil 
edilmesiyle imanda artma olmaktadır. Çeşitli zamanlarda 
Hz. Peygamber'in getirdiği bu esaslar da imana dahil ol-
duğundan imanın artması söz konusu olmaktadır. Tafsilî 
hükümler bakımından iman ziyadeliği kabul eder.33 

Hanefiler imanın ziyadeliğine delalet eden âyetleri kalp-
teki iman nurunun fazlalığı, imanın meyve ve tesirinin fazla 
olması, kuvvetinin fazla olması olarak yorumlamışlardır.34 

İmanda İstisna
Hanefî-Mâtürîdî ekolü, imanda istisnayı, yani "Ben 

inşallah müminim." demeyi şüphe ya da şüphe ihtima-
li taşıdığı için caiz görmezler. Eş’arîler ise imanda istisna 
yapmayı şek ve şüphe anlamında olmadıkça kabul et-
mektedirler.35 

İmanda istisnayı şek ve şüphe anlamına kullanma-

yan Eş’arîler, bir şeyi çok kesin olarak sadece kendilerine 
nispet edip o şeyde Allah’ın meşietini ifade etmemekten 
hayâ duymak, işlerini Allah’a havale etmek, Allah’ın zikriy-
le teberrükte bulunmak, kendisini mutlak imana nispet 
ederek tezkiye etmekten kurtulmak, muteber imanın 
şimdi olan değil ölümden önceki iman olması ve bu du-
rumun da şimdiki anda bilinmemesinden dolayı şimdiki 
imanın son andaki imana denk düşmesini Allah’tan iste-
mek gibi gerekçelerle imanda istisnanın yapılabileceğine 
kanidirler. Abdullah b. Mesud (ö. 32/652)’un imandan is-
tisna ettiğine dair rivayet, Eş’arîler'in delilleri arasındadır.36 

Birtakım şer’î ve konunun psikolojik gerekçelerinden 
hareketle İbnü’l-Hümâm "İnşallah müslümanım." deme-
nin terkini gerekli görmektedir.37 

Çocuğun İmanı
Akıllı, ancak bulûğa ermemiş bir çocuğun imanı sa-

hihtir. Böyle bir çocuğun üzerine iman etmenin farz olup 
olmadığı hususunda iki görüş bulunmaktadır. Birinci gö-
rüşe göre bu çocuğa Allah’ı tanıması ve O’na iman etmesi 
vaciptir; çünkü bulûğa eren bir çocuğa imanın vacip olması 
aklı itibariyledir. Eğer çocuk akıllı ise, imana girme hususun-
da bulûğa eren gibi olmuştur. Zira aralarında sadece bün-
yenin kuvvetliliği ve zayıflığı farkı vardır. Ancak bu iki çocuk 
ameller konusunda farklı değerlendirilirler. Amellerde tek-
lif bulûğa erenedir. İmam Mâtürîdî bu görüşe sahiptir.38 

İkinci görüşe göre ise çocuğa bulûğa erinceye kadar 
hiçbir şey vacip değildir.39 Çocuğa, bulûğa erinceye kadar 
sorumluluğun olmadığını bildiren hadîs-i şerîf bu görü-
şü desteklemektedir.40 İmam Mâtürîdî bu hadisi, şer’î hü-
kümlere ve amellere hamletmektedir.41 
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 Nasıl bir ailede ve çevrede yetiştiniz? 
Aileniz İslâmiyet’i kabul ettiğinizde nasıl 
tepki verdi ?

Budist bir ailenin kızı olarak kendi dinî 
inançlarıma bağlı bir şekilde yetiştim. Çevrem-
deki tüm ailem ve arkadaşlarım budistti. Sade-
ce bir arkadaşım sonradan İslâm’ı seçen bir Sri 
Lanka’lı idi. Aynı işyerinde çalıştığımız için onun 
bizden farklı olan inancını gözleme şansı yaka-
lamıştım. Zira Sri Lanka’ da çok az müslüman 
vardır. Ben de müslüman olduktan sonra aile-
min tepkisini pek kestiremediğim için ilk başta 
onlardan gizli ibadet etmeye çalıştım. Evden ba-
şörtüsüz çıkıyor, dışarıda uygun bir yerde kapa-
nıyordum. Ramazan oruçlarına da aynı gizlilikte 
devam ediyordum. Bir gün sahur vakti anneme 
yakalandım; durumu izah edemedim. Diğer 
günler sadece su ile yaptığım sahurlarla devam 
etti orucum. Sonunda düşündüğüm gibi oldu; 
ailem, müslüman olduğumu öğrenince beni 
anlamadı ya da ben İslâm’a dair yeterli olamadı-
ğım için onlara bu durumu açıklayamadım. 

Aileniz İslâm hakkında bilgi sahibi midir?
Ailem müslüman olarak sadece beni ve ku-

zenimi biliyordu. Bizim hal ve hareketlerimizden 
İslâm’ı tanıyordu. Ülkemizde müslüman nüfus 
çok az olduğundan, zihinlerinde ya medyadan 
duydukları ya da yetersiz bilgiler vardı. Onların 
doğru yolu bulmaları için sürekli dua ediyorum. 
Kuzenim de ilk başlarda müslüman olduğunu 
gizliyordu. Bir gün telefonda konuşurken aynı 
anda elhamdülillah dediğimizde birbirimizdeki 
değişimi fark ettik. Onun sayesinde dinimi daha 
iyi öğrenmek için eğitimimi Malezya’da devam 
ettirmeye karar verdim. Maddî durumumuz ye-
terli değildi bu eğitim için. Okul yönetimi, hika-
yemi öğrenince bana burs temin etti.

İslâmiyet’i seçmeden önce müslümanlar 
ve İslâmiyet hakkında neler düşünüyordu-
nuz? 

İslâm ile 23 yaşında tanıştım. İş arkadaşı-
mın Ramazan’ın o sıcak günlerinde su dahî iç-

meden sabretmesi benim çok ilgimi çekmişti. 
Hem gün boyu hiçbir şey yemeden çalışıyor 
hem de akşam yemekten sonra ibadete devam 
ediyordu. Bu çok etkileyici bir hayat tarzıydı 
benim için. Bir insanın bunu neden yapabile-
ceği sorusu zihnimi yoruyordu. O zaman eziyet 
olarak gördüğüm bu aç kalma hali için kendi-
me hep şu soruyu sorardım: “Bu kadar eziyet 
niçin çekilir ki?”

İslâmiyet’i seçmenizde en büyük etken 
neydi ve niçin müslüman oldunuz?

Arkadaşım Shazil’in hayat şekli beni çok 
etkilemişti. Bu sebeple İslâm’ı iyice araştırmaya 
karar verdim. Shazil’e sorular soruyor ve akılcı 
cevaplar alıyordum. Daha sonra sorularımı daha 
sağlam cevaplayacak bir merkez ya da bir öğ-
retmen bulmaya karar verdim. Kendim gibi bu-
distken müslüman olmuş bir kadın buldum. Bu 
kadın, İslâm’ı tanıtan bir kurs açmıştı. Benim için 
en önemlisi kafamdaki İslâm ile alakalı sorulara 
hep doyurucu cevap almamdı. Sanki hiç boş-
luk yoktu. Üç ders sonunda hocama açıldım bir 
gün. Duygularım karmakarışıktı; üzgün ve mah-
çuptum. Geç kalmışlığın getirdiği pişmanlığı ve 
içimdeki o derin mahcubiyeti hocama anlattım. 
Beni teselli ederek, benim durumumda olanları 
Rabbimin bağışlayıcı ve kuşatıcı sıfatlarının sar-
dığını söyledi. İçim çok rahatladı. Bana ismimin, 
“affedilmiş olan” manasında Leenah olmasının 
çok yakışacağını söyledi ve beni Leenah diye 
isimlendirdi. Bu yenilikler, dünyamın bir anda 
cennete dönmesine sebep oldu. Ben artık tüm 
gönlümle müslümandım. Bu cidden harika bir 
duygu ve değişimdi. Rabbime binlerce defa 
şükrettim.

Sizin için iman nedir?
İman, tek olan Allah’a tüm hücrelerimle 

bağlanmak ve O’na inanmaktır. Onun yüceli-
ğinde huzuru hissetmektir. Eskisi gibi basit, taş 
heykellerden medet ummak değil artık hayat. 
Yaradan’ın bana sunduğu rahmetle O’nu O’nda 
bulmak hiç kuşkusuz. 
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İmanın Saf Hâli
  Musa İle 

Çoban Hikâyesi

ABDÜLKERİM YATĞIN

Ya Musa, âlimlerin âdâbı başka, ruhu yanmış âşıklarınki başka. Âşıklara 
her nefeste bir yanış var. Yıkık köyden haraç, aşar alınmaz. Hatalı söz 

söylerse bile ona hatalı deme. Kana bulanıp şehit olursa yıkamaya kalkışma. 
Şehitlere kan, sudan yeğdir. Bu yanlış sözde yüzlerce doğrudan yeğ.

Gökçeada Müftülüğü/ Vaiz

 İman artar mı, eksilir mi? Kuvvetlenir mi, zayıflar 
mı? Amel ile ilişkisi nasıldır? Bu ve benzeri sorulara fark-
lı cevaplar verilebilir. İki kutuplu görüşler ortaya çıkabi-
lir. Ancak iman ile ilgili aşikâr gerçeklerden birisi şudur 
ki; herkesin imandan nasibi, anlayışı ölçüsündedir. Bir 
başka ifade ile kişinin imandan anladığı, tasavvuru ile 
alakalıdır. Her bireyin kendine has iman ve inanç tanı-
mı, algısı vardır. Bunların hiç birinin ölçü ya da terazide 
azlık-çokluk öncelik-sonralık değeri yoktur. Dağ başın-
daki bir çobanın imanı Allah katında bir filozofunkin-
den daha makbul olabilir; çünkü imana değeri veren 
ihlâstır. Cüneyd-i Bağdâdî’ye, "Falanca yerde bir âlim 
var. Allah'ın varlığını 99 delil ile ispat ediyor!" dedikle-
rinde, "Demek onun, Allah'ın varlığıyla ilgili 99 şüphe-
si varmış!" cevabını vermesi gibi. Eğer tam manasıyla 
teslim olmuşsa kul, bütün ispat-ı vacip delilleri, felsefî 
iman tanımları, ciltlerce kelamî tartışmalar vb. hepsi 
beyhudedir. Amaç sadece Hakk’ın rızası ve kalp huzu-
rudur. Yunus Emre’nin ifadesi ile “Sufilere sohbet gerek 
/ Âhilere ahret gerek / Mecnunlara Leyla gerek / Bana 
seni gerek seni /Cennet cennet dedikleri / Birkaç köşkle 

birkaç huri / İsteyene ver anları /Bana seni gerek seni.”
Kimi, Yunus gibi “Bana seni gerek seni” derken kimi 

tafsîlî bir iman arayışı içindedir. Herkesin anlayış dere-
cesi farklı olduğu için dine ve imana yüklediği anlam da 
farklıdır. Her kişinin anlayışına göre dini anlatmak ve ta-
nımlamak Hz. Peygamberin de irşat metotlarından biri-
dir. Kişiye anlayışının fazlasını da azını da yüklemek ona 
haksızlıktır. İbnü’l-Hakem es-Sülemî naklediyor: "Benim 
bir cariyem vardı. Uhud ve Cevâniyye taraflarında ko-
yun otlatırdı. Bir gün öğrendim ki bir kurt peyda olmuş 
ve sürüden bir koyun götürmüş. Ben bir insanoğlu-
yum, herkes gibi öfkelenirim. (Bu hadise yüzünden 
kızıp) cariyeye bir tokat aşkettim. (Bu sözümü işitince) 
Resûlullah tokadımı fazla buldu, (yakıştıramadı). "O hal-
de onu âzad edeyim mi?" dedim. "Bana bir getir hele!" 
dedi. Ben de cariyeyi ona getirdim. Ona:"Allah nerede?" 
diye sordu. Cariye eli ile yukarıyı işaret ederek "Sema-
da!" diye cevap verdi. Bu sefer:"Ben kimim?"diye sordu. 
O da:"Sen Resûlullahsın" diye cevap verdi. Bunun üze-
rine Hz. Peygamber, "Onu âzad et; çünkü müminedir" 
buyurdu.  Allah Resûlü (s.a.v.) Allah’ın gökte olduğunu 

söyleyen bir cariyenin anlayış kapasitesini düşünerek 
bu cevabı ve inancı yeterli görmüştür. Oysa normal 
şartlarda bu Allah’a mekan izafe etmek olurdu ki; Hz. 
Peygamber (s.a.v. müdahale ederdi. 

İnanç hususunda aslolan, saf olanı korumakla bir-
likte zaman zaman inanç konusunda tartışmalar o rad-
deye ulaşmıştır ki ana mecradan zerre iz kalmamıştır. 
Bizans’taki meleklerin dişi mi erkek mi olduğu tartışma-
larını bu bağlamda düşünebiliriz. Günümüzde de hiçbir 
faydası olmayan benzeri tartışmaların özellikle ekranlar 
aracılığı ile zihinleri bulandıracak şekilde uluorta yapıl-
dığı bir dönemde Hz. Peygamber (s.a.v.)’in “Âhir zaman-
da değişik hevâ ve hevesler/inançlar ortaya çıktığında 
çölde yaşayanların/bedevilerin dinlerine uyun.”  veya 
başka rivayetlerde “Âhir zamanda değişik düşünceler/
inançlar ortaya çıkınca, kocakarıların dinine uyun.” şek-
lindeki bizi saf kalana uymaya davet ettiği hadisi daha 
bir anlam kazanmaktadır.

Mesnevi’de şöyle bir hikâyeden bahsedilir: 
“Musa, yolda bir çoban gördü. Çoban, şöyle 

söylenip duruyordu: “Ey kerem sahibi Allah’ım! Nerede-
sin ki sana kul, kurban olayım, çarığını dikeyim, saçını 
tarayayım, elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım, sana 
süt ikram edeyim, elceğizini öpeyim, ayacığını ovayım. 
Uyuma vaktin gelince yerceğizini silip süpüreyim. Bü-
tün keçilerim sana kurban olsun. Bütün nağmelerim, 

“Musa, yolda bir çoban gördü. 
Çoban, şöyle söylenip duruyordu: 

“Ey kerem sahibi Allah’ım! 
Neredesin ki sana kul, kurban 
olayım, çarığını dikeyim, saçını 
tarayayım elbiseni yıkayayım, 

bitlerini kırayım, sana süt ikram 
edeyim, elceğizini öpeyim, 
ayacığını ovayım. Uyuma 

vaktin gelince yerceğizini silip 
süpüreyim. Bütün keçilerim 
sana kurban olsun. Bütün 

nağmelerim, heyheylerim senin 
yâdınladır Allah’ım!”
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heyheylerim senin yâdınladır Allah’ım!” Çoban, bu çeşit 
saçma sapan şeyler söyleyip duruyordu. Musa, “Çoban, 
bunları kime söylüyorsun?” diye sordu. Çoban, “ Bizi ya-
ratana, bu yeri göğü halk edene.” diye cevap verince, 
Musa dedi ki: “ Vah, vah, sen çıldırmışsın. Daha müslü-
man olmadan kafir olmuşsun. Bu ne saçma söz, bu ne 
küfür, bu ne olmayacak şey! Ağzına pamuk tıka, küf-
rünün pis kokusu dünyayı tuttu. Küfrün, din kumaşını 
yıprattı. Çarık, dolak, ancak sana ve senin gibilere ya-
raşır. Tarif edilemez güneşe bunlar layık olur mu? Böy-
le sözlerden ağzını kapamazsan bir ateş gelir, bütün 
mahlukâtı yakar. Zaten gazap ve kahır ateşi gelmediyse 
ağzından çıkan bu küfür dumanı ne? Can niye kapkara 
bir hale geldi, ruh merdutlaştı? 

Allah’ın her şeye kadir ve her hususta âdil olduğu-
nu biliyorsan nasıl oluyor da bu hezeyanlara, bu küs-
tahlığa cüret ediyorsun? Akılsız dost, zaten düşmandır. 
Allah (c.c) bu çeşit hizmetlerden ganîdir. Sen bunları 
kime söylüyorsun; amcana, dayına mı? Allah’ın sıfat-
larında cisim sahibi olmak ve ihtiyaç var mı? Büyüyüp 
gelişmekte olan süt içer. Ayağa muhtaç olan çarık gi-
yer. Eğer bu dedikodu Allah’ın hakkında “O, benim; ben, 
oyum.” dediği veya hakkında, “Hastalandım da yine ha-
limi hatırımı sormadın. Yalnız o hastalanmadı, ben de 
hasta oldum.” dediği yahut “Benimle duyar benimle gö-
rür.” dediği kulu içinse yine beyhude ve batıldır. 

Allah’ın has kullarıyla edepsizce konuşmak gönlü 
öldürür amel defterini kapkara bir hale koyar. Sen bir 
erkeğe Fatma desen, erkekle kadın hep bir cinsten ol-
makla beraber imkân bulursa kanına kasteder, isterse 
haddizatında halim ve mülayim olsun. Fatma sözü ka-
dınlar için övünçtür. Fakat erkeğe söylersen kılıç yarası 
gibi tesir eder. 

El ayak bizim için övünç vesilesidir. Fakat Allah’ın 
arılığına nispetle kusur. O, “Doğmaz, doğurmaz” vasfı-
na layıktır. Babayı da halk eden O, oğlu da. Doğmak, 
cismanî olanın vasfıdır. Doğan, ırmağın bu yüzüne 
mensuptur. Çünkü doğan kevn-ü fesat âlemindendir, 

aşağılıktır, sonradan olmadır. Elbette her hâdis bir muh-
dise ihtiyaç duyar. Çoban, “Ya Musa ağzımı bağladın, 
pişmanlıktan canımı yaktın.” dedi; elbisesini yırtıp yana 
yana bir ah çekti, başını alıp çöle doğru yola düştü.

Musa’ya Allah’tan şöyle vahiy geldi: “Kulumuzu 
bizden ayırdın. Sen ulaştırmaya mı geldin, yoksa ayır-
maya mı? Muktedir oldukça ayrılığa ayak basma. Bence 
en hoşlanılmayan şey ayrılıktır. Ben, herkese bir huy, 
herkese bir çeşit ıstılah verdim. Ona medih olan söz, 
sana zemdir, ona göre baldır, sana göre zehir! Bizse te-
mizden de münezzehiz, pisten de. Ağırlıktan da ârîyiz, 
çeviklik ve titizlikten de! Kullara, ‘İbadet edin.’ diye em-
rettimse bir kâr, bir fayda elde edeyim diye değil, kulla-
ra ihsanlarda bulunayım diye. Hintlilere, Hintlilerin söz-
leri medihtir Sintlilere, sintlilerin. Onların beni tespih 
etmeleriyle münezzeh, mukaddes olmam. Bu tespih 
incilerini saymakla kendileri temizlenirler. 

Biz dile, söze bakmayız; gönle, hâle bakarız. Kalp 
huşu sahibiyse kalbe bakarız, isterse sözünde kulluk 
ve aşağılık olmasın! Çünkü gönül cevherdir, söz söyle-
mekse âraz. Bu yüzden âraz, ariyettir, maksat cevherdir. 
Manası gizli kapalı yahut başka olan bu çeşit laflar ne 
vakte kadar sürecek? Ben aşk ateşi istiyorum, kalbinde 
o ateşi uyandırmaya bak. 

O ateşe düş! Canda sevgiden bir ateş tutuştur, dü-
şünceyi sözü, baştanbaşa yakıver! Ya Musa, âlimlerin 
âdâbı başka, ruhu yanmış âşıklarınki başka. Âşıklara 
her nefeste bir yanış var. Yıkık köyden haraç aşar alın-
maz. Hatalı söz söylerse bile ona hatalı deme. Kana 
bulanıp şehit olursa yıkamaya kalkışma. Şehitlere kan, 
sudan yeğdir. Bu yanlış sözde yüzlerce doğrudan yeğ. 
Kâbe’nin içinde kıbleden eser yoktur. Dalgıcın ayağın-
da kar ayakkabısı olmazsa ne zararı olur. Sarhoşlardan 
kılavuzluk arama, elbisesini paramparça yırtmış olana 
yamadan bahsetme. Aşk milleti, bütün milletlerden ay-
rıdır. Âşıkların milleti ve mezhebi Allah’tır, Lâin, lâl oldu-
ğunu ispat eden bir damgası olmasa da ne çıkar? Aşk 
gam denizinde gamlanmaz ki!” 
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Ondan sonra Hak, Musa’nın sırrına dile gelme-
yecek sırlar söyledi; Musa’nın gölüne sözler döktüler. 
Görmekle söylemeyi birbirine karıştırdılar. Nice defa 
kendisinden geçti, nice defa kendisine geldi. Kaç kere 
ezelden ebede uçtu. Eğer bundan ötesini anlatmaya 
kalkışırsam ahmaklık etmiş olurum. 

Çünkü bunu açmak bunu anlatmak anlayışın öte-
sindedir. Söylesen akıllar hayran olur. Yazsam birçok ka-
lemler kırılır! Musa Allah’tan bu azarı duyunca çöle dü-
şüp çobanın ardınca koştu. O hayran âşığın izini izledi, 
çöldeki otların tozunu silkti. Âşık ve hayran adamların 
ayak izleri, başkalarının izlerinden ayrılır, hemen belli 
olur. Âşık, ruh gibi bir ayağını yukardan aşağıya atar, bir 
ayağını fil gibi eğri büğrü basar. Bazen bir dalga gibi 
bayrak diker, yücelir. 

Bazen balık gibi suyun içinde gider, görünmez. 
Bazen de remilcinin remil dökmesi gibi ahvalini toprak 
üstüne yazar. Musa nihayet onu bulup gördü. Dedi ki: 
“Müjdeler olsun! Allah’tan izin geldi. Hiçbir sebep ve 
tertip yolu arama; daralan gönlün ne isterse onu söy-
le! Senin küfrün, din, dinin can nuru. Sen emniyete 
erişmişsin, bütün bir cihan da senin yüzünden emân-ı 
İlâhiyededir.

Ey dilediğini yapan Allah’ın muafı! Pervasızca yürü, 
dilini aç!” Çoban, “Ey Musa, ben o halden, o sözden 
geçtim. Şimdi kendi gönlümün kanına bulandım. Ben 
Sidretü’l-müntehâdan da aşmış, oradan bile yüz binler-
ce yıl öte gitmiştim. Sen bir kamçı vurdun, atım şahla-
nıp sıçradı, kâinatı aştı. Nâsûtumuzun mahremi Lâhût’u 
olsun artık. 

Aferin eline koluna! Şimdi benim halim söze sığ-

maz. Zaten bu söylediğim de benim ahvalim değil. 
Aynada bir suret görürsün ya, fakat o senin suretindir, 
aynanın değil. Neyzen, ney üfler. Fakat bu nefes ve bu 
nefesten çıkan ses, neyin midir, neyzenin mi? Bu ses 
neyin harcı mı, neyzenin harcı mı?” dedi. Ey müslüman! 
Kendine gel, kendine! Allah’ı övsen de bu övüşünü, ço-
banın layık olmayan övüşü gibi bil, öyle tanı. 

Senin övüşün, çobanın övüşüne nispetle daha 
iyidir. Ama Allah’a nispetle onun da değeri yok, onun 
da sonu gelmez. Ne vakte dek ben Allah’a hamlederim 
deyip duracaksın? Perde kaldırılınca oldu sanılan nice 
şeylerin olmamış bulunduğu meydana çıkar. Allah’ı 
anışımın makul olması O’nun rahmetindendir. 

Keşke secdende yüzünü çevirmiş olaydın da tek 
Sübhâne rabbiyel âlânın manasına ereydin! “Allahım 
secdem de varlığım gibi sana layık değil. Sen kötülüğe 
iyilikle mukabele et.” diyeydin. Bu yeryüzünde Hakk’ın 
hikmetinden eseler vardır. Ondan dolayı pislikleri giderir, 
çiçekleri bitirir. Bizim pisliklerimizi örter, karşılığın da on-
dan koncalar biter. Kafir vergide, cömertlikte topraktan 
daha aşağı, daha verimsiz olduğunu görüp, varlığından 
çiçek ve meyve bitmediğini hatta bütün temizlikleri bo-
zup pislemekten başka bir şey yapmadığını anlar da “Ben 
aykırı anlamış, yanılmışım yazık, keşke toprak olsaydım, 
keşke topraktan sefer etmeseydim. Keşke bir avuç toprak 
gibi ben de bir tane düşürüp yetiştirseydim. Topraktan 
sefere düştüm ama beni yol imtihan etti, bu yolculuktan 
ne armağan getirdim ki?” der. Kafir yolculuğundan bir 
fayda görmez, ondan dolayı da bütün meyli toprağadır. 
Adamın yüzünü geriye çevirmesi, hırstan tamahtandır. 
Yüzünü yola çevirmesi; doğruluktan ve niyazdandır.

Büyümeye meyli olan her ot, büyü-
yüp durur, yaşar günden güne gelişir. 
Fakat başını yere eğdi mi de günden 
güne küçülür, kurur, noksan bulur, mah-
volur. Ruhun meyli, yüceliklere ise yüce-
lir durur, varacağın yer de orasıdır. Aksi-
ne olarak başını yere eğdi mi battı gitti, 
Hak “Ben batanları sevmem.” demiştir.  

Mevlana’nın veciz bir şekilde ifa-
de ettiği gerçek, imanın ya da inanılan 
şeylerin ifadesinde tek yol ve tek şekil 
olmadığıdır. Herkes nasibine düşen ile 
sarılır Allah’ın ipine. Kimin hangi sağ-
lamlıkta tuttuğuna ancak Allah karar 
verebilir. Fil hikâyesinde olduğu gibi, 
herkesin fil tarifi, kendi dokunduğu açı-
dan mümkündür. İnanç ile ilgili de aynı 
durum söz konusudur. Herkesin farklı 
bir inanç tanımı ve pratiği var. Belki ül-
kemizdeki dinî eğitim veren ilahiyatlar 
ile din hizmeti veren kurumlar arasında-
ki kopukluğun bir nedeni de teori pratik 
uyuşmazlığıdır. İlahiyatlarda Hz. Musa 
gibi ideal bir iman, inanç ve dinî hayat 
teorisi çizilirken halkımız, hikâyedeki saf 
çobanınki gibi bir imanla pratik olana 
ihtiyaç duymaktadır. İlahiyatın üzeri-
ne yüksek lisansı yaptıktan sonra mes-
lek hayatında ilk çıktığı vaazda insanın 
yaratılış evrelerinden bahseden birisi 
olarak diyebilirim ki, dokuz yıllık mes-
lek hayatımda kimse bana “İnsan ça-
murdan, balçıktan, katılaşmış topraktan 
hangi evrelerde yaratıldı?” diye sormadı. 
Ama “Allah’a nasıl dua edeyim, namazda 
filan tesbihi üç yerine iki yaptım nama-
zım bozuldu mu?” vb. saf, pratik, basit, 
ihtiyaç odaklı onlarca soru geldi. İmanın 
gerçek tanımını bulmak umudu ile yola 
çıkıp dehlizlerde kaybolmak yerine, bir 
çoban, bir bedevi, bir kocakarı imanı 
saflığıyla inanmak belki de tek çözüm-
dür.  

Mevlana’nın veciz bir şekilde 
ifade ettiği gerçek, imanın 

ya da inanılan şeylerin 
ifadesinde tek yol ve tek şekil 
olmadığıdır. Herkes nasibine 

düşen ile sarılır Allah’ın ipine. 
Kimin hangi sağlamlıkta 

tuttuğuna ancak Allah karar 
verebilir. 
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Allah Teâlâ’nın emir ve 
yasaklarından bir kısmına 

riayet etmeyen mümin önceleri 
işlediği günahın farkında ve 

çok büyük bir suçluluk duygusu 
içinde olurken, yani imanı onu 

yaptığı günahtan dolayı rahatsız 
ederken, günahın tekrarı 

durumunda zamanla bu duygu 
azalır ve yok olur. 

SÜLEYMAN TOPRAK
Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İman-Amel 
İlişkisi

 İman, Allah Teâlâ’nın varlık ve birliğine, Hz. Mu-
hammed (s.a.v.)'in Allah’ın kulu ve Resûlü olduğuna ve 
onun Allah Teâlâ’dan getirip haber verdiği kesin olarak 
bilinen haberlerin ve hükümlerin hepsine inanmak, 
hepsini tasdik etmektir. Amel ise Allah’ın emir ve ya-
saklarına riayet etmek, emredilenleri yapmak ve yasak-
lanan şeylerden kaçınmak; kısacası Allah ve Resûlüne 
teslim olup itaat etmektir. 

İmanın hakikati konusunda değişik mülahazalarla 
itikadî mezhepler farklı görüşler ortaya koymuşlardır. 
Cehmiyye fırkası imanı sadece kalbin bilgisine indir-
miştir. Mürcie ve Kerramiyye de dilin ikrarından ibaret 
görürken, ehl-i sünnet âlimleri kalp ile tasdik etmeyi 
imanın yegane şartı sayıp, kalbin tasdiki olmadan ima-
nın gerçekleşemeyeceğini ifade etmişlerdir. Hatta ehl-i 

sünnet âlimlerinden bir kısmı, iman eden kişinin dünyada 
da mümin muamelesi görebilmesi için inancını dil ile de ik-
rar etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Selef âlimleri ise buna 
ameli, yani inancının gereğini yerine getirmeyi, kısacası 
inandığı gibi yaşamayı da ilave etmişlerdir. Her ne kadar se-
lef uleması, ameli imanın bir cüzü, parçası olarak görmemiş, 
Haricîler, Zeydiyye ve Kur'ânfırkaları gibi amelsizlik imansız-
lıktır dememiş,1 imanda kalbin tasdikini esas almışlarsa da 
inancının gereğini yerine getirmeyenlerin bu imanı muha-
faza etmelerinin de çok zor, hatta imkânsız olduğu açıktır.

Aslında iman ve amel birbirinden farklı şeyler 
olsa da aralarında çok sıkı bir ilişki vardır ve bir-
birini karşılıklı etkilemektedirler. Ehl-i sünnet 
âlimlerine göre amel imanın bir parçası değil-
dir ama iman da gaye ve hedefi bakımından 
sadece kuru bir itikaddan, inançtan ibaret, 
amelî değerden yoksun vicdanî bir iş değildir. 
Evet iman aslında kalpte gerçekleşen tasdik ol-
ması hasebiyle kalbî bir iştir, ama dışa taşması, dışta gö-
rünmesi gereken kalbî ve vicdanî bir iştir. Bu sebeple, 
kâmil bir imanın insanın davranışlarında mutlaka ken-
dini göstermesi gerekir. Nitekim iman, kalp ile tasdik, 
dil ile ikrar ve amellerdir diyen Selef âlimlerinin ama-
cı, kâmil ve her bakımdan olgun bir imandır. İmanın 
kemale ermesi ve olgunlaşması için de emir ve ya-
saklara riayet etmek, dinî görevleri yerine getirmek 
gerekmektedir. Zaten bütün ibadetler, ameller ve 
ahlâkî faziletlerin hepsi imanı kemale erdirmek, en 
üstün noktaya çıkarmak için emir ve tavsiye edilmiş-
tir. Bu sebepledir ki olgun ve kâmil bir imana sahip 
olmak için kuru bir tasdik ve ağızda 
kalan bir ikrar yeterli değildir. 
Müminin Allah’a, kendine, 
ailesine ve topluma karşı 
yapması gereken görevle-
rini yerine getirmesi gerekir. 
Zira sadece kalpte kalmış, amel 

olarak dışarıya yansımamış bir imanın pek faydası yoktur. 
Aslında iman nuru kalbi parlatıp aydınlattığı, insanın içini 
ışıklandırdığı gibi, onun dışını da aydınlatmalıdır. Bunun 
için de emirleri yerine getirmek, ibadetlere devam etmek, 
salih ameller işlemek ve yasaklardan da kaçınmak, kısaca 
Allah Teâlâ’nın ve Hz. Peygamber'in tavsiyelerine uymak 
gerekir. Nitekim Kur’an’da müminlerden bahsedilirken 
hep “iman edip salih amel işleyenler…”2 diye imanla amel 
yan yana zikredilmiştir. Kalpteki tasdik amellerle takviye 
olunmaz ise onun bir gün kararıp sönmesinden, yok olup 

gitmesinden korkulmuştur. Nasıl ki bakımı ve sula-
ması tam yapılmayan bir ağacın meyve vermesi 

beklenemez ise aynı şekilde amellerle beslen-
meyen ve bezenmeyen bir imanın da faydası 
az olur. Diğer taraftan iman ve güzel ameller 
birbirini besler, bir diğerini takviye edip güç-

lendirir, her birinin kemali diğerine bağlıdır. 
İman ameller üzerinde, amel de iman üzerinde et-

kilidir. İman ne kadar güçlü olursa amellerdeki ihlas ve 
samimiyet de o derece fazla olur. Mümin amellerine 
ihlas ve samimiyetle devam ettikçe, amelleri arttıkça 
imanı kuvvetlenir. Bunun tersi de geçerlidir. İmanlı 
olduğu halde tembellikten ya da nefsine uymaktan 
dolayı ibadetlerini aksatan, terk eden, yahut Allah’ın 
yasaklarından bazılarını işleyen mümin imandan çık-
maz, kafir olmaz, âsi ve günahkâr olur. Böyleleri Allah 
Teâlâ’nın azabını hak etmiş olurlar. Onların durumları 
Allah Teâlâ’nın dilemesine kalmıştır; O dilerse affeder, 
dilerse cezalandırır. 

Yapılan iyiliklerin, salih amellerin geçerli olması 
ve karşılığını alabilmek için de iman 

şarttır. Nitekim Kur’an’da: “Kim 
mümin olduğu halde iyi 
ameller işlerse, o zulme uğ-
ramaktan ve hakkının yen-

mesinden korkmaz.”3 buyrul-
maktadır. Bu sebeple, bir kimse ne 

Yapılan iyiliklerin, salih amellerin geçerli olması ve karşılığını alabilmek için de 
iman şarttır. Nitekim Kur’an’da: “Kim mümin olduğu halde iyi ameller işlerse, o 

zulme uğramaktan ve hakkının yenmesinden korkmaz.”  buyrulmaktadır. 



m
ühtedi

SAYI21ŞUBAT2014 79SAYI21ŞUBAT201478

kadar iyilik yaparsa yapsın, başkalarına faydalı olursa olsun, 
eğer mümin değilse, âhirette alacağı hiçbir karşılık olmaya-
caktır. Zaten o âhirete inanmadığı için kendisinin böyle bir 
beklentisi de olmayacaktır. 

Kur’an-ı Kerîm’de kurtuluşa ereceği ve ebedî kalmak 
üzere cennete gireceği bildirilen müminlerin özellikleri sa-
yılırken imanla birlikte salih ameller de zikredilmektedir: 
“Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir; ki onlar, namazların-
da huşu içindedirler; anlamsız, yararsız şeylerden uzak du-
rurlar; zekâtı verirler; iffetlerini korurlar; sadece eşleriyle veya 
ellerinin altında olanlarla yetinirler, bundan dolayı da kına-
nacak değillerdir. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse 
işte haddi aşanlar onlardır. Yine o müminler emanetlerine ve 
verdikleri sözlerine riayet ederler; namazlarına devam 
ederler. İşte vâris olacaklar bunlardır; Firdevs cen-
netine vâris olacaklar ve orada onlar ebedî kala-
caklardır.”4 Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Hz. 
Ömer’den rivayet edilen bir hadisinde bir gün 
Cenâb-ı Hakk'a dua ettikten sonra: "Şu anda 
bana on âyet indi; kim bu âyetlerin gereğini 
yaparsa cennete girecektir." buyurmuş, ar-
dından da Mü’minûn suresinin  yukarıda 
meâlini verdiğimiz ilk on âyetini oku-
muştur.5 

Şunu da unutmamak gerekir ki, 
Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde iman 
eden herkes o andan itibaren İslâm’ın 
emir ve yasaklarının hepsini yerine getir-
meye, yani müslümanca yaşamaya çalışmıştır. 
Onun saadet asrında namazsız, oruçsuz, içki içen, 
zina eden, faiz alıp veren, kısacası dinin emir ve 
yasaklarına karşı lakayt kalan amelsiz bir müs-
lüman tipi yoktur. Zira iman etmekten 
maksat zaten önceki hayatını de-
ğiştirip müslümanca bir yaşayışa 
kavuşmaktır. Değilse imanın ne 
anlamı kalır ki…

İman-amel münasebe-
tinden bahsederken imanın 
muhafazası, devamı ve kemali 

için de amelin şart olduğuna vurgu yapmak gerekir. Nitekim 
ehl-i sünnete göre amel imanın bir cüzü, parçası değildir ve 
amelsizlik imansızlığı gerektirmez ama imansızlığa götüren 
sebeplerin başında gelir. Bu sebeple, emir ve yasaklara ria-
yet etmemiz, kısacası inandığımız gibi yaşamamız gerekir; 
çünkü inandığı gibi yaşamayan insanlar zaman içinde yaşa-
dıkları gibi inanmaya başlarlar. 

Nitekim Allah Teâlâ’nın emir ve yasaklarından bir kıs-
mına riayet etmeyen mümin önceleri işlediği günahın far-
kında ve çok büyük bir suçluluk duygusu içinde olurken, 
yani imanı onu yaptığı günahtan dolayı rahatsız ederken, 
günahın tekrarı durumunda zamanla bu duygu azalır ve 
yok olur. Böylece bu kişiler, emirlerin terkini ya da bir kısım 

yasakları işlemeyi zamanla normal görmeye başlar-
lar ki, ehl-i sünnet âlimlerinin hepsi, bu durumun 

insanı küfre düşüreceği hususunda fikir birliği 
içindedirler; çünkü Allah Teâlâ’nın yasakladı-

ğı, haram kıldığı bir şeyi helal görmek, yani 
yapmakta bir sakınca görmeden normal 
bir şey gibi yapmak, ya da Allah’ın emir-
lerini, yani farzları terk etmeyi normal 
görmek, haramı helal kabul etmektir. 
Unutmamak gerekir ki, yasakları yap-
mak haram olduğu gibi, farzları terk et-
mek de haramdır. Ve haramı helal kabul 

etmek ittifakla küfürdür.
Kısacası bir müminin sadece inandım 

demekle, yahut sadece dinden olduğu kesin 
olarak bilinen zarurât-ı diniyyeyi tasdik edip 

iman etmekle işi bitmez. Asıl iş bundan sonra 
başlar ki, imanını muhafaza edebilmek ve 

de kuvvetlendirmek için müminin amele, 
yani emir ve yasaklara riayet ederek 

yaşamaya devam etmesi gerekir. 
Aksi taktirde salih amelle beslen-

meyen iman uçar gider, küfre 
dönüşür de kişi farkında bile 
olamaz.6 

1. Geniş bilgi için bkz. Şerafettin Gölcük, Süleyman Toprak, Kelam: 
Tarih, Ekoller, Problemler, Konya 2001, s. 119-126.

2. Bkz. Bakara, 2/277; Yûnus, 10/9; Hûd, 11/23; Ankebût, 29/7; Lok-

man, 31/8; Fâtır, 35/7; Fussilet, 41/8; Şûrâ, 42/27.
3. Tâhâ, 20/112.
4. Mü’minûn, 23/1-11.

5. Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/4.
6. İman-Amel konusunda geniş bilgi için bkz. Murat Sülün, Kur’an-ı 

Kerim Açısından İman Amel İlişkisi, İstanbul 2000.

D İ P N O T L A R

kolom
biyalı

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
İsmim, İrem Çokokumuş. İspanyolca İrene Mu-

ruco. Güney Amerika’da, Kolombiya’da dünyaya gel-
dim. Elhamdülillah 20 seneden beri Türkiye’deyim. 
Eşim Türk. 17 ve 14 yaşlarında iki tane kızım var. İkisi 
de Kartal Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde okuyorlar.

Uçakla birbirine 20 saat uzaklıkta iki ülke. Nasıl 
oldu da ben buradayım? 20 sene evvel Kolombiya’da 
İslâmiyet’le ilgili pek bir şey bilinmiyordu. Hıristiyan 
bir anne ve babadan dünyaya geldim. Hıristiyanlık 
eğitimi aldım. Eşimden önce bir müslüman görme 
fırsatım olmadı. Biz 1991’de Körfez Savaşı’ndan sonra, 
Saddam Hüseyin’den dolayı İslâm’dan haberdar olduk. 
Ama nasıl bir İslâm? Medya her zaman olduğu gibi 
İslâmiyet’i kötülemek için fırsat kolluyordu. Bu savaş-
la biz müslümanları temsil eden biri olarak Saddam 
Hüseyin’i tanıdık. İslâmiyet’e uzaktan ve korkarak ba-
kıyorduk. Bunun temel sebebi de yahudi ve hıristiyan-
ların elinde olan medyanın İslâmiyet’i kötülemesidir. 
Bir taraftan da biz müslümanlar, onlara güzel örnekler 
sunamayacak kadar İslâm’ı kötü yaşıyoruz.

Anneniz sizi kiliseye götürür müydü? Papa-
zın konuşmaları sizi etkiler miydi?

Annemin babası Protestandı. Babam Katolik ol-
masına rağmen ben tam bir Katolik değildim. Katolik-
ler çok rahattır. Nasıl olsa pazar günü kiliseye gidip gü-
nah çıkaracaktır. Gençken ikisi arasında tercih yapmak 
durumunda kaldığımda Protestanlığı seçerdim; çünkü 
oradaki uygulamalar bana daha temiz, daha iyi gelirdi.

Hangi vesileyle İslâm dinini tanıdınız?
Bir gün Kolombiya’nın sahil kasabalarından 

birine arkadaşımın yanına tatile gittim. Oraya daha 
önce hiç gitmemiştim. Arkadaşımın fotoğrafçı dük-
kanı vardı bu sahil kasabasında. Dükkanın yanında 
bir lokanta vardı. Kolombiya çok sıcak olduğu için 
özellikle yazın masalar lokantaların dışına çıkarılır. 
Arkadaşlarla biz de dükkanın önünde oturuyorduk. 
Orada eşimi gördüm. Dikkatle baktım. Demek ki 
çok dikkatli bakmışım, o da bana baktı. Allah o anda 
kalplerimize sevgiyi koydu. Sonrasında tanıştık. “İs-
mim Ayhan, ben Türk ve müslümanım.” dedi. Ben 
“Aman Allahım, dedim. Hem Türk hem müslüman.” 
İkisini de biz kötü biliyoruz. Ailesinden bahsetti. 
Baktım, hep isimler İncil’den tanıdık: İsmail, İbrahim, 
dedelerinin, kardeşlerinin isimleri. Şaşırdım. Bizim 
için İslâmiyet bir din gibi değildi, yani Hıristiyanlı-

ğa, Yahudiliğe benzemeyen bir din. Müslümanların 
Tanrı’ya inanmadıklarını düşünüyordum. Ayhan ile 
her gün görüşüyorduk. Ben ona pek çok şey soru-
yordum. Özellikle kadınların durumuyla ilgili. O be-
nim sorularımı giderecek güzel şeyler anlattı. Ben 
de “Eğer senin anlattığın gibi güzel bir dinse ben 
müslüman olurum!” dedim. O da “Evlenirsek zaten 
müslüman olursun.” deyince “Eğer anlattığın gibiyse 
evet, yoksa olmaz.” dedim. On beş gün boyunca be-
raber vakit geçirdik. Sonra o Türkiye’ye döndü. Ben 
kasabaya döndüm. Altı ay sonra Kolombiya’ya bizim 
kasabaya kadar geldi. İspanyolca bilmemesine, ad-
resim onda olmamasına rağmen beni buldu. Ailem-
le tanıştı, herkes onu çok sevdi. Annem çok tevekkül 
sahibidir. Tek çocuk olmama rağmen, “Bu çocuğu 
bana Allah verdi, dilediği yere alır götürür.” diyordu. 
Ama eşimin ailesi olumlu yaklaşmadı. Bir buçuk yıl 
kadar mektuplaştık. Bir gün haber aldım ki Peru’ya 
gelmiş gemiyle, beni çağırdı. Gittim. Orada bir cuma 
günü evlendik. Bir ay kadar Peru’da gemide kal-
dık. Dinî nikah gemide kıyıldı. Ama ben bilmeden 
kelime-i şehadet getirmiştim. Henüz ne olduğunu 
bilmiyordum. Parasız bir şekilde İstanbul’a geldik. 
Ailesi Rize’deydi. Beni kabul etmediler. Bir akrabası-
nın yanına sığındık. Kayınpederim, “Biletini alın geri 
dönsün, bu evlilik olmaz.” diyormuş ama Allah git-
meme izin vermedi. Kayınpederim bir gün çarşıya 
inmiş, cami hocasına durumu anlatmış. Hoca ona 
kızmış, “Sen ayağına gelen bir fırsatı mı reddediyor-
sun? O kızı müslüman yapmak size nasip olmuş, ne 
güzel!” demiş. Bu sözler kayınpederimi yumuşatmış. 

İslâm’ı tanımaya, sevmeye nasıl başladınız?
Bir gün kayınvalidem Kur’an okuyordu. Ona ne 

anladığını sordum. Cevap veremedi. Yedi sene kırık 
meal derslerine devam ettim. Şimdi hamdolsun, 
az da olsa Kur’an’ı okurken anlıyorum, zevk alıyo-
rum. Bir İspanyolca Kur’an meali buldum, okudum. 
Fatiha’nın âyetleri İncil’e benzer biraz. Fazla yaban-
cı gelmedi. Bakara suresi birinci sayfa… “Şüphesiz 
bu Kitap’ta hiç bir şüphe yok”. Bu âyet bana hida-
yet verdi. “Bu Kitap ki onun içinde hiç şüphe yok!” 
Dedim ki “Bu Allah tarafından gelmiş ve hiç şüphe 
olmayacak. Peki, ben şimdi nasıl şüphe edeceğim? 
Tamam, şüphe duymadan okuyacağım bu Kitabı.” O 
şekilde hissettim. Kur’an’a teslim oldum. Çok sefer 
meal okudum. Birinci senemin sonunda müslüman 
oldum elhamdülillah. 

“Şüphesiz bu 
Kitap’ta hiç bir şüphe 

yok”. Bu âyet bana 
hidayet verdi. 



Bununla birlikte İbnü'l-Arabî 
ve Sadreddin Konevî, isimlerin 
imkan ve sınırlayıcılıklarına dik-
katimizi çekerler: Bir şeyin ismi 
bizi o şeye önce yaklaştırırken 
aynı zamanda bizi o şey hakkın-
da sınırlar ve uzaklaştırır. Sözü-
nü ettiğimiz kavram, herkesin 
hakkında bir fikrinin bulundu-
ğu 'aşk'tır. Aşkı sufilerin ana 
kavramı saymak onları dünya-
mıza yaklaştırırken aramızda 
bir ünsiyet tesis etmeye imkan 
verir. Üstelik aşk, -kendisini çok 
iyi bildiğimizi varsayarak- ta-
savvufu yorumlayacağımız çer-
çeveyi ortaya koyar: Tasavvuf, 
hayata ve insana aşk açısından 
bakmaktır, diye özetleriz bütün 
hadiseyi! 

Bu düşüncenin -en azın-
dan- zemini doğrudur; çünkü 
İslâm toplumunda tasavvufun 
gelişimi dinin merkez kavramının aşk veya ilâhî aşk 
sayılmasıyla doğrudan irtibatlıdır. Sufiler, kelamcıların 
ve fakihlerin merkezinde teklif kavramının bulunduğu 
Allah-insan ilişkisini ilâhî aşk  kavramına dayandırarak 
aslında teklife metafizik bir derinlik kazandırmak iste-
mişlerdir. Teklifteki katı ve aşılmaz yapı, rıza, teslimiyet 
gibi daha büyük fedakârlıklar gerektiren ahlâkî ilkeler-
le ikmal edilmek istenmiş, Allah-insan ilişkilerine bir 
derinlik kazandırılmıştır. Rabia el-Adeviyye, Bâyezîd-i 
Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdî vb. sufiler Allah ile insan 
arasındaki ilişkiyi bu kavram ekseninde yorumlamış, 
İbnü'l-Farız, Feridüddin Attâr, Mevlânâ, Yunus Emre vb. 
şair sufiler tarafından bu düşünceler işlenmiştir. İbnü'l-

Arabî'nin yöntemini takip ede-
rek, tasavvufu İslâm ilimleri 
arasında ayrıştıran hususun, 
Allah insan ilişkisini aşk kavra-
mıyla yorumlamasıdır, diyebili-
riz. Bu durumda aşk ve onunla 
ilgili düşünceler, tasavvufî tef-
sirin istikametini belirleyen, 
kendi dünyasına katarak öz-
nelleştiren temel tasavvuf kav-
ramlarındandır. 

Bu noktada, daha önce 
aktardığımız "İsim perdedir." 
cümlesini hatırlayarak, şunu 
sormalıyız: Bir isim olarak aşk 
neye alamet ve neye perdedir? 
Bize neyi öğretir, neyi saklar 
gözümüzden? Sufilerin bu kav-
ramla neyi kastettiklerini idrak 
etmedikçe aşk, hakikate ulaş-
mada yardımcı olmak bir yana, 
katı bir perdeye dönüşerek 
vehimlerimizi pekiştirmekten 

başka işe yaramayacaktır. 

İnsanın Derdi: Gurbet ve Uzaklık 
Önce şu sorudan başlayabiliriz: Bir sufinin aşk ek-

seninde bize anlattığı esas meselesi veya derdi nedir? 
Sorunun cevabını en iyi vermiş kişi Konevî'dir. Konevî, 
"Metafiziğin (ilm-i ilâhî) meselesi Allah-âlem irtibatıdır." 
derken bütün dönemlerinde sufilerin dikkatlerini tek-
sif ettikleri konuyu bize hatırlatmıştır. Bir sufinin dikkati 
her şeyden önce Allah'a teksif edilmiştir. O'nun dışın-
daki her şey ikincil olabilir ki, maksat karşısında ikincil 
olan her şey vasıta anlamına gelir. Allah-insan ilişkisin-
de sufilerin derdi Allah'tan uzaklık, dermanı ise yaklaş-

Bir sufinin dikkati her şeyden önce Allah'a teksif edilmiştir. O'nun dışındaki her şey 
ikincil olabilir ki, maksat karşısında ikincil olan her şey vasıta anlamına gelir. Allah-
insan ilişkisinde sufilerin derdi Allah'tan uzaklık, dermanı ise yaklaşmak ve vuslattır.

 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 Bir şeyin adının değişmesi, yeni bir varlığı ve yeni 
bir durumu ortaya çıkartarak o şeyle ilişkimizi yeniden 
inşa eder sanki. İsimlerin üzerimizdeki etkisini daha iyi 
açıklamak mümkün değildir. İsmi koyan biz isek, ismini 
verdiğimiz şeyle aramızda başka bir ünsiyetin doğdu-
ğuna şahit oluruz. İsim koymak yoluyla bir şeyle ilişki-
miz yeniden tesis edilir, ismini koyduğumuz şeyi kendi 
dünyamıza katarız. 

İslâm'da, isimler meselesi tasavvufun ana konusu-

dur. Tasavvuf, Allah'ın veya varlıkların isimleri üzerinde 
odaklanan bir disiplin olduğu kadar, isim-isimlendirilen 
ve isim veren ilişkileri hakkındaki düşüncelerinin bir kıs-
mı çağdaş felsefede yeni fark edilmiş olarak araştırma-
cıların ilgisini beklemektedir. Tasavvufta isimler teori-
sinde dile getirilen önemli düşüncelerden birisi, eşyaya 
isim verip onlarla ilişkisini yeniden tesis ederken insa-
nın kendi ismini bulmaya doğru yol katetmesidir. Seyr 
ü sülûk insanın kendi ismini bulma sürecinden ibarettir. 

İmanın Tefsiri
Olarak ‘Aşk’

Aşkı sufilerin ana
kavramı saymak
onları dünyamıza
yaklaştırırken
aramızda bir ünsiyet
tesis etmeye imkan
verir. Üstelik aşk,
-kendisini çok
iyi bildiğimizi
varsayarak- tasavvufu
yorumlayacağımız
çerçeveyi ortaya
koyar: Tasavvuf,
hayata ve insana aşk
açısından bakmaktır,
diye özetleriz bütün
hadiseyi!
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mak ve vuslattır. Bu iki kavramın yerine başka pek çok 
kelime kullanabiliriz ve bunlar tasavvuf metinlerinde 
sıkça tekrarlanmıştır. Fakat ana fikir hiç değişmez: Der-
dimiz uzaklık ve gurbet, derman vatana dönmek! Aşk, 
bu uzaklık ve gurbetin yol açtığı ıstıraptan kurtulmak 
üzere vatana dönmek arzusundan ibarettir. Bu arzu aş-
kın yerine kullanılan başka bir kavramı bize hatırlatır: 
Attâr, Simurg'a ermek iştiyakıyla mustarip olan kuşların 
önce talep vadisini geçmelerini istemiştir. Yani bunu 
çok istemiş olmaları lazımdı. Talep ve iştiyak, aşkın mü-
teradifi olan kelimelerdir. Bu itibarla sufiler aşkı sürek-
li vatan-ı aslî, geçici vatan, mutsuzluk-saadet, gurbet, 
yolculuk, iştiyak, hicran, asıl-fer, sultan-köle, perde vb. 
kavramlarla birlikte ele almışlardır. 

Asıl-Fer İlişkisi Olarak Allah-İnsan İlişkisi 
Aşkın, insanın derdi olan Allah'tan uzaklık-yakın-

lıkla ilişkisi, onun alamet olan özelliğini anlatır. Bu kez 
soracağımız soru şudur: Aşk, derdimiz hakkında bize 
bir bilgi verirken neyi perdeler? Bu soru aynı zaman-

da tasavvufun insanın Allah ile ilişkisini temellendiren 
daha genel bir kavramdır ve bu kavramı esas alan ge-
lenekler karşısındaki tavrını anlamamızı sağlar. İnsan-
Allah ilişkisi dinin temel sorunudur ve bu sorun evve-
lemirde iman kavramıyla tesis edilmiştir. İnsan Allah'a 
bir yaratıcı olarak iman eder, sonra O'nun talep ettiği 
yükümlülükleri yerine getirir. Bu itibarla dinde iman en 
merkezdeki kavramdır. 

İslâm toplumunda ortaya çıkan ilk tartışmalar 
imanın mahiyeti ve iman-amel ilişkisi gibi sorunlara 
odaklanmıştı. Aynı durum sufiler için de geçerliydi.  Ta-
savvufun yegane gayesi imanı tahkik derecesine ulaş-
tırmaktan ibaretti. Sufilerin fena dedikleri şey, Cüneyd-i 
Bağdâdî'nin söylediğine göre, tahkiki iman demekti. 
Peki, aşk ile imanın ilişkisini nasıl anlayacağız? Aşk ima-
nı tarif ve tefsir eden bir kavram olarak ortaya çıkmış-
tır. Daha doğrudan bir anlatımla tasavvuf metinlerinde 
iman ile aşk aynı anlamda kullanıldığı gibi aşk imanın 
öznel hale getirilmesinden ibarettir. Sufiler imanı aşk 
ile tefsir ettiklerinde derde derman bulabildiler. İmanı 

aşk olarak tefsire imkan veren pek çok âmil olsa bile, 
iki temel sebep üzerinde durabiliriz:  Birincisi, iman  ve 
amel ilişkisi üzerindeki tartışmalardır. Ehl-i sünnet, ima-
nı asıl saymış, cemaat sınırlarını imanı esas alarak çizmiş, 
ameli fer kabul etmiştir.

İslâm'da iman-amel tartışmaları felsefe tarihinde 
bilgi-eylem ilişkileri üzerindeki tartışmaların bir devamı-
dır. Platon "Bilgisizlik kötülüktür." derken bilgiyle eylem 
arasında zorunlu irtibat kurmuş ancak buradan seçkinci 
bir bilgi görüşü inşa edebilmişti. Dinler ise vicdan, ira-
de gibi insanın eyleminde belirleyici başka âmillere atıf 
yaparak Platon'un düşüncesinde bilginin mukabili olan 
iman ile amel arasındaki ilişkiyi zorunlu saymayarak, gü-
naha imkan tanımışlardı. Sufiler İslâm düşüncesine yön 
veren bu ana sorunda ehl-i sünnetin yanında saf tut-
salar bile, onlar daha kuvvetli bir iman aramaktaydılar. 
Bu iman, insanı sadece bir ameli yerine getirmeye icbar 
etmeyip, tevekkül, rıza, teslimiyet gibi tasavvufî hayatın 
maksadını gerçekleştirebilecek bir kuvvete sahip olma-
lıdır. İmanı tefsir eden bir kavram olarak aşkın ortaya 

çıkmasının temel sebeplerinden birisi sulhu olmayan 
savaşta insana sabrı ve mücahedeyi talim edecek kuv-
vetli iman arayışıdır. İkinci sebep birincinin devamıdır: 
Kelamcıların yorumunda iman, hakim vasfı yaratıklar-
dan farklılık (muhalefetün li'l-havadis) olan gaib Allah'a 
bağlanmaktır. İmanı zayıflaştıran ve onu ahlâk-amel 
birlikteliğinden kopartan da bu yaklaşım olmuştur. 
Sufilerin Allah anlayışı ise marifeti esas alarak kelamcı 
tavrın eleştirisidir. Bu anlayışta Allah ulaşılabilir-biline-
bilir hakikattir. Allah-insan ilişkisi yaratıklardan farklılık 
ilkesiyle yorumlandığında, irtibatı temin eden kavram 
sınırları ve gücü bilinmeyen iman iken bu ilişki asıl-fer 
(kök-dal), kül-cüz,  efendi-köle ilişkisi olarak yorumlan-
dığında merkez kavram aşk-iştiyak olur. İşin özeti budur! 
İnsan Allah'ı asıl olarak tanıyınca O'nu, bütün dertlerin 
biteceği mertebe olarak kabul eder ve O'ndan korkmak 
yerine O'na hasret çeker. Buna mukabil O'nun dışındaki 
her şey mecaza döner. O'na ulaşmanın vesilesi olan ölü-
mü 'şeb-i arûs' sayar, ulaşana kadar sürekli ıstırap içinde 
inler. 

   Aşk imanı tarif ve tefsir 
eden bir kavram olarak ortaya 
çıkmıştır. Daha doğrudan bir 

anlatımla tasavvuf metinlerinde 
iman ile aşk aynı anlamda 

kullanıldığı gibi aşk imanın 
öznel hale getirilmesinden 

ibarettir. Sufiler imanı aşk ile 
tefsir ettiklerinde derde derman 

bulabildiler.
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Hat: Sami Efendi, "Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Ra'd 13/28
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1950 yılında İstanbul’da doğdu. Gazeteciliğe, 1967’de Bugün Gazetesi’nde başladı. Haber, Yeni Asya, Yeni 
Nesil gazeteleri ile Köprü Dergisi, Yeni Asya ve Nesil Yayınları’nda fıkra yazarlığı, editörlük, başyazarlık ve genel 
yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. ABD’de, Risale-i Nurlar’ın İngilizce tercüme ve yayın faaliyetinde yer 
aldı. Yeni Asya Araştırma Merkezi’ni kurarak “İlim ve Teknik Serisi” adı altındaki yayınları başlattı. İnanç konularını 
işleyen TV ve video belgesellerinin, bu arada TGRT ve Kanal 7`de 200`den fazla bölümü yayımlanan “Kâinatın Di-
linden” programının metin yazarlığı ile yönetmenliğini yaptı. Sade hayat konusunu Türkiye gündemine taşıyan 
Özgür ve Bilge dergisini çıkardı. Halen yazı hayatına devam etmektedir. İnsan Yüzü, Eserden Esmaya, Bir Kalp Bir 
Bakış Bir Dünya, Risale-i Nur Dersleri: Barla Modeli, Uçan Üniversite: Bir Polanya Klasiği, Bir Arının Hikâyesi, Varlık-
lardan Allah'a, Bing Bang Kainatın Doğuşu, Âyetlerde Aile Hayatı kitaplarından bazılarıdır.

ÜMİT 
ŞİMŞEK iLE
SÖYLEŞi

 Bir iman tanımı yapacak olursak imanın çerçe-
vesini nasıl çizmeliyiz?

İman, insanın kendisinin kim olduğunun farkına var-
masıdır, diyebiliriz. Kendisini doğrudan doğruya bütün 
kâinatın Yaratıcısına bağlayan, O’na mensup kılan ve dola-
yısıyla kendisini başıboşluktan, yok olmaktan, acizlikten, 
çaresizlikten kurtaran, birdenbire mahlûkatın en üst seviye-
sinde Rabbi’nin en üst nimetlerine eriştiren, hatta Rabbi’nin 
hitap şerefine nail kılan, muhatap olma seviyesine yükselten 
ve yücelten bir sır. Yani kişi sahih bir iman ile Rabbi’ne bağ-
landığı zaman bütün kâinatın üzerinde, Rabbi’nin bütün 
tecelliyâtına son derece kapsamlı bir ayna olup, O’nun bü-
tün isimlerinin tecellisini kendi üzerine aksettirecek şekilde, 
ona muhatap olur. Bunun için insanın imansız yaşayabilece-
ğini düşünmek son derece zordur. Düşünün ki; dünyaya gö-
zünüzü açtığınız, bildiğiniz, sevdiğiniz değer verdiğiniz her 
şey yok olup gidecek. Anneniz, babanız, kardeşiniz, eşiniz, 
çocuğunuz… Bâkî kalan inancınız ve inandığınız. 

Yeni doğan çocuğunuzu kucağınıza alıyorsunuz; az önce 
yoktu o. Ya siz ya o, önce gidecek ve yok olacak. İman olmaz-
sa insan iki yokluk arasında nasıl yaşayabilir? Bunun tasavvu-
ru mümkün değil. Bizim, iman üzerine düşündüğümüz gibi 
inanmayanlar da inançsızlıkları üzerine düşünseler, belki de 
yaşamak için bir sebep bulamayacaklar. O bakımdan iman 
hayattır desek sanırım en özlü şekilde cevaplamış oluruz.

İman-kâinat-hayat bağlamında düşündüğümüz-
de imanlı ile imansız insanın hayata bakışı nasıldır?

İmansız insanın dünyaya bakışı diye bir şeyi tasavvur 

edemiyorum. Aslında net bir izahları da yok bu konuda. 
Hep birbirlerinin tekrarı, kopyası. Mehmet Aydın Hoca 
anlatmıştı: Almanya’da, derste bir hoca öğrencilerinin 
inançları üzerine konuşurken, neden bu inanç üzerine 
olduklarını sorar. Alman ateistler, kilisenin geçmiş baskı-
larından mütevellid kendilerini ateizme sürükleyen bazı 
saiklerin olduğunu ifade ederler. İçlerinden ateist olduğu-
nu iddia eden bir Türk, sebep olarak, “Arkadaşlarıma ay-
nen katılıyorum.” der. Hoca, “Evladım onların söyledikleri 
onların sebebi, senin de sebebin olmalı ve bu onlardan 
farklı olmalı. Sen bambaşka bir yaşayışa sahipsin.” der. 
Bu da gösteriyor ki, inanmadıklarını söyleyenlerin söy-
lemleri birbirlerini taklitten ibaret. Hatta geçen SETA’nın 
gençler arasında yaptığı kapsamlı bir araştırmada, namaz 
kılan ateistlerin olduğu ortaya çıktı. Benzer bir durumu 
ben de daha önce dinlemiştim. Önceleri ateist olduğunu 
söyleyen biri bu dönemde kendinden de saklayarak gizli 
gizli Tanrı’ya dua ettiğini itiraf ediyor. Onun için, düşüne-
rek, fikrederek inançsızlığı benimsemek çok zor bir iştir. 
Bu ancak taklit ile benimsenen bir davranış durumudur. 
Batı’nın durumunu anlamak biraz daha kolay; çünkü 
onların düşünce sistemlerinde (Ayhan Songar Hoca’nın 
müthiş bir tespiti ile) mücerred düşünce hemen hemen 
yok sayılır. Hatta Necip Fazıl da “Onları yapıştıkları plastik 
zeminden imkanı yok koparamazsınız.” diyerek aynı şeyi 
ifade eder. Batı sadece inançta değil sanatta da müşah-
hastır; heykel, resim vb. yapar. Tanrı tasavvurları da insan-
dan biraz daha kuvvetli, biraz daha gelişmiş bir varlıktır. 
Hatta Kitab-ı Mukaddes’te insan Tanrı’ya galip bile gel-
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mekte, Tanrı'nın aynı zamanda birçok şeyden haberi bile 
olmamaktadır. Lut kavmini helak etmeye gidenlerden biri 
de Tanrı’dır; ne olup bittiği bilmemekte ve onlar hakkında 
çok kötü şeyler işittiğini ve bizzat tahkik etmeye gittiğini 
ifade etmektedir. Bu düşünce vadisinde yol alan Batı dü-
şüncesinin tecrid seviyesine çıkamaması soyut düşünceyi 
akletme problemini beraberinde getirmektedir. Dolayı-
sıyla inanmama değil ama bir inanç yokluğu zuhur ediyor. 
Bizim cemiyetimiz içinde bunu düşünmek çok zor. İnanç-
sızlığı benimsemiş birini bulup ondan bunun mantığını 
anlamak pek mümkün değildir. Mesela bir arkadaşım sa-
tanizmin revaçta olduğu bir dönemde, bu eğilime men-
sup bir gence nedenini sorduğunda, “Cennette Allah’a 
kul olmaktansa cehennemde kendimin efendisi olurum.” 
dediğini aktarmıştır. Mantık bu; tümden bir reddediş yok 
aslında. Bir yerden bakınca bir inanış da var. Bir isyan bir 
intikam duygusu hâkim. Abdullah Cevdet’in İblise Mersi-
ye’sindeki iblis mantığı. Allah’tan (hâşâ) birtakım şeylerin 
intikamını alma duygusu. Ancak gerçekten bir inançsızlık 
durumu içinde olup, mantıkî sebepler ortaya koyan, “şu, 
şu, şu” sebeplerden dolayı bu kainat kendiliğinden ol-
muştur, Yaratıcıya gerek yoktur inancını taşıyabilecek bi-
rini tasavvur edemiyorum; çünkü ne taraftan bakarsanız 
yaratıcı inancına götürüyor insanı.

İmanı günümüz insanına nasıl anlatmak gerekir? 
İman hayattır demiştik ya, dolayısıyla yaşayarak anla-

tılır. Sadece sözlerle anlatmak mümkün değildir. Doğrusu 
Kur’ân-ı Kerîm’in nüzul veya tertip sırasına baktığımda iki-
sinde de bir seyir hissediyorum. Kitap, Rahman ve Rahim 
ismiyle başlıyor. Fatiha suresinde tekrarlanıyor, sonraki 
surelerde de tekrarlar devam ediyor. Arkasından bize elçi 

olarak gönderdiği elçisini âlemlere rahmet olarak tanı-
tıyor. Raûf ve Rahim sıfatları ile niteliyor. Kur’an’ı da mü-
minlere rahmet olarak anlatıyor. Dolayısıyla Allah’ın, Hz. 
Peygamber’in ve Kur’an’ın ortak sıfatı olarak rahmet ön 
plana çıkıyor. Onun için ben buradan başlanması gerek-
tiğini düşünüyorum. Nüzul sırası ile baktığımızda ilk inen 
surelerde Lafza-i Celâl hemen hemen yoktur, diğer isimler 
de hakezâ. Rabbüke yani ‘senin Rabbin’ şeklinde Rab ismi 
geçiyor. Daha sonra arkadan yavaş yavaş göğün Rabbi, 
yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi şeklinde daha kapsamlı ta-
nımlamalarla geliyor ve nihayetinde Medine döneminde 
Lafza-i Celâl diğer esmanın önüne geçiyor. Burada hem 
ulûhiyet, hem mâlikiyet,  hem rubûbiyyet; terbiye manası 
ile senin Rabbin diyerek muhatap ile doğrudan doğruya 
bir ilişkinin kurulması da bence önemli bir ipucu veri-
yor bize. Bu bağla verilecek bir iman dersi daha muvafık 
olur kanaatindeyim. Yani insanları doğrudan, “Rabbine 
dilediğin anda, her arzu ettiğinde müracaat edebilirsin.” 
diyerek, Rablerinin karşısına getirmek gerekiyor. O seni 
rubûbiyyeti ile ezen, hiçliğe sürükleyen, mahkûm eden 
değil; rahmeti ve şefkati ile sana yönelen bir Rabdir. Tabi 
kulluk görevlerini de ihmal etmemek gerekir. Korkulma-
yacak bir Rab de değildir. Allah’tan korkmaya gerek olma-
dığı söylemine de yol açmayacak bir yol tutturmak gere-
kir. Cezanın rahmetle irtibatlı olduğu, rahmet ekseninde 
bir imanı anlatmanın gerektiği düşüncesindeyim.

Bugünün dünyasında iman düşüncesini etkile-
yen pek çok unsur var. Televizyonlar, internet, medya 
vs. genç dimağlara bir hücum söz konusu. Özellikle 
okul çağındaki çocuklarımıza gençlerimize doğru 
inancı nasıl anlatmak gerekir?

Okul çağına gelmeden önce aslında işe etrafındaki 
âlemi, kainatı tanıtırken başlamak gerekir. Kur’ân-ı Kerîm 
de aynı şeyi yapıyor. Şayet böyle yapmazsak daha sonra-
ki öğrendiği iman kavramları ikinci bir lisan gibi duruyor. 
Dini işin içine katmadığımızda gökte güneşi gördüğü-
müzde; “Aydınlatır ve ısıtır.” deriz. Bunun bir faili yoktur. 
Yağmur ne zaman yağar? Bulutlar geldiği zaman, bunun 
da faili yok. Bütün bunları Allah’ın yaptırdığını öğrendiği 
zaman bu bir nevi mühtedi imanına benziyor. Çok sağ-
lam yerlere yerleşmiyor. Bunu ana lisanın öğrenimine de 
benzetebiliriz. Dünyaya gelirken bardağı bardak olarak 
öğreniyorum. Sonra başka lisanı öğrenirken artık barda-
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Kader her şeyin her şeyle olan 
münasebetini bir arada görür. Biz 
bir tarafına bakıyoruz. Bir tarafına 
baktığımız zaman bir başka taraf 
gözükmüyor bizim bakış açımızda. 
Bütün bu boyutlarıyla anlarsak 
kaderi anlayamayacağımız meselesi 
ortaya çıkar. Kader  aslında Allah’ı 
anlatan âyetlerin ve hadislerin 
içerisinde var.

Güneş, ay, üzüm, hurma, zeytin, incir, 
yağmur, dağ, deniz vs. hepsi günlük 
kullandığımız ya da karşılaştığımız 

varlıklar. İçinde bizi kuşatan her 
şey var ve Kur’an bunları doğrudan 

doğruya tevhid delili olarak bize 
gösterip bütün bunların bizim için 

programlandığını söylüyor. Tüm 
bunlara bakarak her şey tesadüfî 

olmuştur diyen bir inançsızlığa 
kapılmak mümkün mü?

ğın İngilizcesi, Arapçası, Fransızcası vb. oluyor. İlkinde 
bardağın kendisini ikincisinde tercümesini öğreniyorum. 
O bakımdan hiç bir zaman ikinci bir dil ana dil yerini tut-
maz. Biz de çocuklarımıza ilk olarak güneşi Allah’ın var et-
tiği bir lamba şeklinde zihne yerleştirebilirsek sonrasında 
kim ne yaparsa yapsın onun telkinleri ikinci lisan hükmü-
ne geçecektir. Kur’an gibi yapmak lazım. Kur’an’ın seyri 
de böyledir. Kur’an güneş için önce “Yapan var.” sonra da 
“Sizin için yarattı.” der. Faydası ve hikmetini açıklar. Bu 
şekilde kainatı tanıdığı zaman gerçek iman dersini almış 
olur. Eğer böyle olmasın da sonradan anlatayım derseniz 
bu, hatayı tamir etmek hükmündedir ve çok fazla başarı 
şansı bulunmamaktadır.  Ümitsizliğe sevketmeyelim ama 
ilk önceki yapılmış tanıtım gibi olmaz. 

Çocuğa bu sadece aile atmosferinde aktarılamaz. 
Okul, sosyal çevre, arkadaş gibi çeşitli bileşenleri vardır. 
Çocuk çeşitli eğitimlerle, farklı atmosferlerde bunu te-
neffüs etmeli. Aynı havayı teneffüs ettiği çevresi ve arka-
daşlarında çocuk bunu görürse, işte bu iman çok sağlam 
olur. Bizim torunun gittiği anaokulunda çocuklara “Şim-
şek ne zaman çakar?” diye soruluyor. Çocuklar ‘yağmur 
yağdığı zaman, bulutlar geldiği zaman’ gibi çeşitli cevap-
lar veriyor. Bizim toruna geldiği zaman “Allah istediği za-
man şimşek çakar.” diyor. Aslında önemli olan bu cevabı 
buldurabilmektir. Önce her şeyin Allah’ın isteğine bağlı 
olduğunu, sonra Allah bu dilemesini nasıl vücuda getir-
diğini bilsin.

İman hayattır denkleminden baktığımızda iman-
lı insanın inanmayanlara göre bir avantajı var. Pek 
çok şeye hikmet penceresinden bakabiliyor. Zamanı-
mızın müslümanı bunun tam idrakinde değil aslında. 
Bugünün insanı imanın lezzetine nasıl ulaşabilir? 

Evvela, aile ortamından başlamak üzere kainat ile 
irtibatımızı kuracak rabıtayı oluşturmamız gerekiyor. Mu-
hammed Gazzâlî’nin de konu ile ilgili bir tesbiti var: “Ka-
inatla ilgimiz kesildikten sonra Kur’an da hayatımızdan 
çıktı.” diyor. Çünkü Kur’an’ın 700-800 âyeti etrafımızdaki 
varlıklardan bahsediyor. Bunlar da bir kısım kimselerin 
bildiği değil herkesin gözü önünde olan varlıklar. Güneş, 
ay, üzüm, hurma, zeytin, incir, yağmur, dağ, deniz vs. hep-
si günlük kullandığımız ya da karşılaştığımız varlıklar. İçin-
de bizi kuşatan her şey var ve Kur’an bunları doğrudan 
doğruya tevhid delili olarak bize gösterip bütün bunların 
bizim için programlandığını söylüyor. Tüm bunlara baka-
rak her şey tesadüfî olmuştur diyen bir inançsızlığa ka-
pılmak mümkün mü? Allah bunu benim için yarattı, ben 
istifade edebileyim diye. Yani bütün yaratılmış şeylerde 
gayelerden bir tanesinin ben olduğunu bilmek var. Mese-
la kar yağdığında karın altı ile üstünde 20 dereceye yakın 
sıcaklık farkı oluşabiliyor. Üstü soğuk ama aşağıda hayat 
devam ediyor. Bizim üzerinde bihaber olarak dolaştığı-
mız toprağın altında harıl harıl bahar hazırlıkları devam 
ediyor. Sayısız değişik canlı buna aracılık ediyor. Baharda 
güneş açacak, tohum yeşillenecek. İşte bunları yaşamak 
kavramak gerek. Bu, televizyon ekranlarına mahkûm 
olarak olmuyor. İnsanlar bir iskender kebap yemek için 
kalkıp Bursa’ya gidebiliyorlar ama güneşin doğuşunu iz-
lemek için zahmet edip sahile kadar inemiyorlar. Neden 
inmiyor? Çünkü bedava, üzerine para istenseydi biz de 
gider bakardık. Ama Allah’ın en büyük nimetleri bedava 
olanlardır. Aldığımız hava içtiğimiz su gibi. Bunların de-
ğerini bilmek gerek. Çocuklar ile belli yerlere giderek bir 
faaliyet yapılsa, baharın gelişi hafta hafta adım adım ta-
kip edilse; bu hafta şunlar çıkmış, bu hafta şunlar yaprak, 
şunlar çiçek açmış, şu hayvan çıkmış, şu böcek görülme-
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İslâm’a inanmayan, İslâm hakkında yeterli 
bilgisi olmayan insana İslâm’ı ve imanı nasıl anlat-
mak gerekir? 

Aslında onlara bir şekilde anlatılıyor. Batı’da müs-
lüman olanların sayısı her geçen gün artıyor. Batı’da,  
senede yaklaşık elli bin kişinin müslüman olduğu 
ifade ediliyor. Bu rakamın sadece Amerika’da yirmi 
bine tekabül ettiği ifade ediliyor. Bunun da büyük ço-
ğunluğu kadınlar. Enteresan olanı, sebep sorulduğu 
zaman verilen cevap üç aşağı beş yukarı aynıdır: “Ka-
dın özgürlüğünü İslâm’da bulduk.”. Aslında işin ilginci 
İslâm’a en çok saldırı alanı da kadınlar üzerinden. 

Müslümanların temsil yeteneği hakkında ne dersiniz?
Müslümanlığı doğru temsil eden birçok kimsenin ol-

duğu inancındayım. Yaşadıkları hayatla imrendirilen imana 
özendirilen kimselerin sanılandan çok fazla olduğu kanaa-
tindeyim. Bunlar reklam yapan kimseler olmadıkları, televiz-
yonda pek fazla görünmedikleri, gazeteler de bundan bah-
setmediği için duyulmuyor. Ama bu kimseler görünmese 
de bir şeyler yapmaya devam ediyorlar. Tabii ki, yeterli oldu-
ğunu söylemek mümkün değildir. Bunların güçlendirilmesi 
ve desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Lisan–ı hâl ile 
verilen dersi hiçbir şeyle telafi etmeniz mümkün değildir. 
Burada Resûlullah (s.a.v.)’ın bir hadîs-i şerifini hatırlamak gere-
kir. Bir sahabe ile Efendimiz arasında şöyle bir konuşma geçer: 
“Ey Allah’ın Rasûlü, Cahiliye devrinde yaptığım hayırlar var: 
Dua, köle azad etme, sadaka vermek gibi,.. bana bunlardan 
bir sevap gelecek mi?” “Sen zaten, daha önce yaptığın bu iyi-
liklerin hayrına müslüman olmuşsun.” Şimdi biz kişiyi doğru-
dan doğruya bir anda müslüman etmeye çalışmaktan ziyade 
güzel örnek olmak suretiyle içine bir güzellik yerleştirebilirsek, 
belki Cenab-ı Hak onun içine düşmüş olan o tohumu başka 
bir yerde, başka bir zamanda, başka birisinin vesilesiyle o to-
humu filizlendirecektir. Hidayet bize ait bir iş değil. Biz sadece 
tohumları serpmeye çalışsak bunun herhalde çok fazla dönü-
şümü olacaktır. İman zaten hayattır, derken bu kastediliyor, 
yaşamaya başlarken sizde o güzelliği sergileyecektir ki, onun 
da etrafına pervanelerin üşüşmemesi mümkün değil.

Medya organlarında hakikat ters düz edilip su-
nuluyor. Genç nesillere de bunların reklamı yapılıyor. 
Bu konuda ne dersiniz?

Bu, medyanın tabiatında olan bir şey. Medya bize 

Batı’dan geldi. Gazetecilikle başladı, televizyon sinema 
vs. iyice her taraftan kuşatmış vaziyette bizi. Bunun ta-
biatında olan şey kötü olanı yaymaktır. Adamı köpek 
ısırırsa, uçak düşerse haber olur. Bu da Nuh suresinde 
iman edenlerle ahlâksızlığın ve hayasızlığın yayılma-
sından hoşlananlar arasındaki tehdide getiriyor bizi. 
Medyanın fonksiyonu budur. Bunu da mükemmel 
yapıyor. Evvela ahlâksızlığı tatbik ederek duyuruyor. 
Sonra da bakıyoruz ki alışmışız. Hayasızlık denen şey 
artık standart hale geliyor. İleriye yönelik gayet şuur-
lu bir şekilde yapılıyor bunlar. Buna karşı aynı şuurda 
hareket etmeyen iman ehlinin medyası da var. Bu ba-
kımdan çok gerideyiz. Ne kadar bastırsak bu konuyu 
abartmış olmayız; çünkü onlar gibi olmak ve onlar gibi 
satmak için farkına vararak ya da varmayarak onların 
metotları benimseniyor. Kötü olanı yayma mantığı 
muhafaza edildiği ve o mesleği Batı’dan felsefesiyle 
aldığımız için, buna karşı bir şey üretemiyoruz. Yıllar 
önce erdemli iş adamı diye bir proje vardı. Bunun de-
vamı olarak erdemli hayat diye bir site çıkardık. Burada 
güzel ve faziletli olanı prensip edindik. Hatta “Aranız-
da fazileti unutmayın.” âyetini koyduk. O âyet benim 
çok dikkatimi çeker. Kur’an’ın özünü taşıyan bir âyettir 
ve malum talak âyetleri içerisinde zikredilir. Evvela 
hukuku tespit ediyor; zifaftan evvel talak vuku olursa 
kararlaştırdığınız mihrin yarısını vermeniz lazım. Bu iş, 
hukuk tarafını oluşturuyor, hukuk temelini bir kenara 
atmıyor Kur’an. Ama herşeyi hukuktan ibaret saymı-
yor. Beni Kur’ân-ı Kerîm’de en çok etkileyen sure, Ta-
lak suresidir. Başından sonuna kadar okuduğunuzda 
âyetlerin hep faziletle bittiğini görürsünüz. 

Kişi sahih bir iman ile Rabbi’ne 
bağlandığı zaman bütün kainatın 

üzerinde, Rabbi’nin bütün 
tecelliyâtına son derece kapsamlı bir 

ayna olup, O’nun bütün isimlerinin 
tecellisini kendi üzerine aksettirecek 

şekilde, ona muhatap olur.

Bugünün iman problemlerinin 
durumu çok farklıdır. Sahih imanı 
güzel bir şekilde anlatan insanlara 
ve malzemelere çok ihtiyacımız var. 
Bediüzzaman’ın iman konusunda 
yaptığı çalışmaların benzerlerini 
bugün de yapmak gerekir. Islah 
hareketi daima alttan olur. Birisi 
başa geçecek de düzeltecek diye 
beklenmemelidir.

miş gibi; akşamları evde izlediğimiz dizilerden daha çok 
merak uyandıran bir şey yapmış oluruz. 

Mahir İz öğrencilerini alarak adalara, sahile meh-
tap gezileri düzenlermiş.

Evet, çok önemlidir gözlemlemek ve fark etmek. 
Bugünün insanı gözlemlemek deyince televizyondan 
belgesel izlemeyi anlıyor. Etrafına ibret gözü ile baka-
mıyor. O izlediği de ancak bütünün bir parçası, yönet-
menin göstermek istediği kopyalanmış, kesilmiş, sanal 
bir kare. Mesela muhabbet kuşlarının su içmeye gidi-
şini gösteren Yeni Zelanda menşeli bir belgeselde mil-
yonlarca kuş, muazzam bir manzara oluşturuyor. Ama 
aslında gördüğüm sadece bütünün bir parçası. Beni 
sarmıyor içinde olamıyorum. İçinde olamadığım için 
hayal gücümü de kullanamıyorum. Televizyon bizim 
hayal dünyamızı da yerle bir etti. Bu çok önemli; çün-
kü bizim iman için hayal gücüne olan ihtiyacımız ka-
dar başka şeye ihtiyacımız yok desek yeridir. Âlemlerin 
Rabbi diyoruz. Hangi âlemler, nerede? Gözümüzle gör-
düğümüz âlemlerin çok küçük bir kısmı. Gerisini hayal-
lerimiz tamamlayacak. 

Biz bir çiçeğin açılışını görüyoruz. Allah yeryüzü-
nün dirilişinden bahsediyor, çiçekten yeryüzüne nasıl 
geçeceğiz? Hayal dünyamız sağlayacak bunu. Mesela 
çocukların dünyasında masalların önemli bir yeri var. 
Anlattığınız masalı çocuk hayal edecek, kahramanını 
kendi şekillendirecek, dekoru kendi verecek. Ama te-
levizyon tüm bunları yok ediyor; çünkü hayale yer bı-
rakmıyor. Çocuk hayal etmiyor, bu yeteneği gelişmiyor. 
Körelince de imanın hazzına ulaşamıyor. 

Diyanet yayınları arasında çıkan sizin hazırladı-
ğınız; İslam İlmihali kitabında da aynı şeylere vurgu 
yapıyorsunuz.

Evet, eskiden akşam olunca insanlar yıldızları göre-
biliyordu, şimdi göremiyoruz. Biz bir aralar rasat gezileri 
yapmış idik. Merhum Elmalılı’nın köyünün yakınında bir 
geceyi hatırlıyorum. Gökyüzünde parmak ucu kadar boş 
bir yer görmediğimi söyleyebilirim. Muazzam bir manza-
ra idi. Bu tarz bir manzaranın altında duran insan mutlaka 
düşünür. O semayı görenin düşünmemesi mümkün de-
ğil. Eskiden böyle bir ihtiyaç yoktu, herkes görebiliyordu. 
Bugün göremediğimiz için irtibatımız kesilmiş ve Mu-
hammed Gazzâlî’nin bahsettiği duruma gelmiş oluyoruz. 
Peki, tekrar nereden başlayacağız, tabi ki imandan başla-
mak gerekiyor. 

Bizim aslında inanç ilmihali ile ilgili bir eser neşretme 
düşüncemiz şuradan çıktı: Mehmet Görmez Bey başkan 
yardımcısı olduğu dönemde Almanya’da bir diyalog top-
lantısına tebdili kıyafet gider. Alman, kendi dinini gayet 
intizamlı, düzenli, felsefî temellere dayandırarak anlatır. 
Bizim görevlimiz de ilmihallerden duyduğu kadarı ile an-
latmaya çalışır. Birisi İsrafil meleğini sorar, Alman teolog, 
“Neyi kastettiğinizi anlamadım. Siz bana tarif edin, ben 
bizdeki karşılığını söyleyeyim.” der. Tercüme edilirken 
elinde düdük olan, zurna gibi bir aletin başında kıyame-
ti bekleyen bir melek olarak tercüme edilir. O da “Bizde 
böyle düdük çalan bir melek yok.” diye cevap verir. Bizim 
görevlimizin bu konuyu anlatmakta aciz kaldığını söyle-
yince ben de, iman konularına bizde ehemmiyet veril-
mediğini, günümüzde ihtiyaca cevap verecek materyalin 
olmadığını söyledim.  O zaman bana yazmamı söyledi. Bir 
ihtiyaca binaen yazmış olduk. 
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Günümüzdeki iman problemleri nelerdir?
Bugünlerde çok sık karşılaştığım, hatta dizilerde çok 

kullanılan, evrene dua etmek diye bir şey çıkmış. Evrene 
mesaj göndermek yani. Bu, doğrudan doğruya imansız-
lıktır. Şuursuz bir şekilde de yapılmıyor. Bir diğer mesele 
astroloji. Bir yıldız, senin nasıl bir kişilik sahibi olacağını 
nasıl belirleyecek, bunu insanlara anlatamıyoruz. “Allah’ın 
izniyle olamaz mı?” diyorlar. Allah’ın izniyle Allah’ın şeriki 
olur mu? Bizim dindar diye bildiğimiz yayın organların-
da da karşılaşıyoruz bu tür ifadelerle. Bunun gibi birçok 
şey imanımızı kemiriyor maalesef. İman; gizli açık her şeyi 
Allah'ın iradesine ve kudretine bağlayan bir bağdır. Bunu 
bağlamadığınız zaman ya da herhangi bir şeyi ona fevk 
yaptığınız zaman astroloji veya tabiat ile iman temelden 
hasara uğruyor. İman tamamen gitmese de şirk bulaşmış 
oluyor. İmam Rabbani’nin tabiriyle, şirki sadece ateş te-
mizler. Ne yapıp edip hayatımızı bu tehlikelerden koru-
mamız gerekiyor. 

Kadere iman meselesini nasıl anlamalıyız?
Âyet-i kerimeler ve hadîs-i şerifler bunları çok net 

bir formül haline koymuş, fazla kafa karıştıracak bir şey 
yok. Ama baştan bir şeyi dikkate almalıyız: Biz neyi idrak 
edebilir, neyi edemeyiz? Kader her şeyin her şeyle olan 
münasebetini bir arada görür. Biz bir tarafına bakıyoruz. 
Bir tarafına baktığımız zaman bir başka taraf gözükmü-
yor bizim bakış açımızda. Bütün bu boyutlarıyla anlarsak 
kaderi anlayamayacağımız meselesi ortaya çıkar. Kader  
aslında Allah’ı anlatan âyetlerin ve hadislerin içerisinde 
var. Bir taraftan da kader insanların üzerinde en kolay 
tartışma  yaptıkları konu. Mevzuyu açtığınız zaman bakı-
yorsunuz ki insanların hemen idrak edemeyecekleri, an-
layamayacakları şeyler üzerinde tartışmaya başladıklarını 

görüyoruz. Bu bakımdan da çok riskli bir konu kader ko-
nusu. Kader konusunda olduğu gibi hidayet ve dalalet 
konusuna da çok itirazlar geliyor. Âyetleri önünüze peş 
peşe koyduğunuzda manzara çok net. Fakat bazı âyetler 
manzaranın bir tarafına atıfta bulunup, gerisini bütünü-
ne havale eder. Dalalet ve hidayet mevzusunda da Allah 
layık olana dalaleti, layık olana da hidayeti kendi dileme-
siyle verir. Layık olanı da kendisi bilir. Kader konusunu 
da Allah’ın ve Rasûlullah’ın anlattığı gibi bırakırsanız hiç-
sorun çıkmaz. O yüzden kader konusunu problem haline 
getiren şey, kader konusunda konuşmaktır bence. Ayrıca 
kader, imanın çok açık konularından bir tanesidir. O olma-
dan sağlam bir imandan söz etmek mümkün değildir.

Geçmişin iman problemleri ile günümüz iman 
problemlerini karşılaştırdığımızda neler söyleyebilir-
siniz?

Bugünle kıyasladığımız zaman geçmişte iman prob-
lemi, İslâm âlemi içerisinde olsa olsa sapık fırkalardan ge-
len iman meseleler oluyordu. Onların da bir çoğu toplu-
ma ulaşmadan izole ediliyordu. Batı’dan Hıristiyanlık’tan 
gelen problemler de insanlara bugünkü kadar tesir etmi-
yordu. İnsanların, âlimlere ve tasavvuf tarafında şeyhlere 
bağlılık ve muhabbeti kuvvetli olduğu için akıllarına şüp-
he girmeden bu meseleler çözülüyordu.  Vücudun savun-
ma sistemi onu uzaklaştırıyordu. Ama bugün durum çok 
farklı yere taşındı. Bazen din kisvesine bürünerek gelebi-
liyor aynı tehlike. Yani geçmişle bugünün mukayesesinin 
mümkün olacağını düşünmüyorum. Geçmişte kullanılan 
çarelerin bugün çözüm üretmesi de mümkün değildir. Es-
kiden belli kaynaklardan geleni insanlar kabul ediyor-
du. Şimdi, Allah’tan ve Rasûlullah’tan geleni insanlara 
kabul ettirmekte zorlanıyorsunuz. Bunun için bugünün 
iman problemlerinin durumu çok farklıdır. Sahih imanı 
güzel bir şekilde anlatan insanlara ve malzemelere çok 
ihtiyacımız var. Bediüzzaman’ın iman konusunda yaptı-
ğı çalışmaların benzerlerini bugün de yapmak gerekir. 
Islah hareketi daima alttan olur. Birisi başa geçecek de 
düzeltecek diye beklenmemelidir. İslâm tarihinde böy-
le bir şey olmamıştır. Yukarıdakiler zemin hazırlayabilir, 
yardım eder fakat ıslahat aşağıdan yapılır. Bu itibarla, 
iman derslerinin yaygınlaştırılması gerekir. İman her 
bir safhada en önemli meselemizdir. Başladığımız nok-
taya gelirsek, iman hayattır. 

kongolu
 Demokratik Kongo’lu (Öğretmen ve Bo-

moko (Vahdet) Grubu kurucusu ve solisti) Salih
İslâm'la tanışmanız ve İslâm’ı kabulünüz 

nasıl oldu? 
Türk Okulu açmak üzere Demokratik 

Kongo'ya gelen öğretmen arkadaşlarla bir vesile 
ile tanıştık. Dostluğumuz gün geçtikçe pekişti. Bir 
gün Türk arkadaşlarla mutfakta bulaşık yıkıyor-
duk. Ama aramızda dil, büyük bir problemdi. Ben 
Fransızca konuşuyordum, bir Türk arkadaşım İn-
gilizce, diğeri ise sadece Türkçe konuşabiliyordu. 
Benimle iletişime geçemedikleri için çok üzgün-
düler. Bir gün Türk arkadaşlarımdan birisi yanım-
da Kur’ân-ı Kerîm okudu. Okunan kitabın Kur’an 
olduğunu o zamanlar hiç bilmiyordum tabi ve 
Kur’an'ı şarkı sandım. Çünkü ben şarkı söyleyen, 
beste yapan, uzun zamandır şarkı ile uğraşan bir 
solisttim aynı zamanda. “Bu şarkıyı ben de söyle-
mek istiyorum.” dedim. Uzun zaman Kur'an'ı oku-
dum ve İslâm'ı araştırdım.

Bir gün yine Türk arkadaşlarla yolda gidi-
yorduk. Onlara kiralamak için ev bakıyorduk. 
Arkadaşlar yolda bir cami gördüler ve durmak 
istediklerini söylediler. Arabayı kullanan Demok-
ratik Kongo’lu arkadaşım caminin önüne getirdi 
bizi. İkimiz arabada kaldık, onlar da camiye gitti-
ler. Ben de merakla arkadaşların neden indiklerini 
sordum. O da “Sen bilmiyor musun, onlar günde 
5 vakit namaz kılıyor.” dedi. Ona, “Ben de onlar 
gibi namaz kılmak istiyorum.” dedim. “Eğer onlar-
la namaz kılarsan terörist olursun.” dedi arkada-
şım. Çok şaşırdım: “Nasıl olur, onlar terörist değil 
ki!” dedim. O zamanlar Amerika’da yaşanan İslâm 
karşıtı olaylar dünyayı etkilediği gibi bizim top-
raklarımızdaki insanları da et-
kilemişti maalesef. Demokratik 
Kongo’da hiçbir aile çocuğunun 
müslüman olmasına izin vermi-
yordu terörist olacak korkusu 
ile. Hatta benim büyük ağabe-
yim dahi müslüman olacağımı 
söylediğimde bana kızmış, “Ben 
senin büyüğünüm. Ben izin ver-
medikçe müslüman olamazsın.” 
demişti. Fakat ben onlara sürekli 

Türk arkadaşlarımın terörist olmadıklarını ve bana 
çok iyi davrandıklarını anlatıyordum. Lakin ağa-
beyim yine ısrarla "Ben senin büyük ağabeyinim 
izin vermiyorum." diye ısrar edince, “Sen büyük-
sen kendi yolunu seç. Ben kendi yolumu seçtim.” 
deyip Türk arkadaşlarımın yanına gittim. O sırada 
arkadaşım İlhan abdest alıyordu. Hemen ben de 
ona, onunla birlikte ibadet yapmak istediğimi 
söyledim. Tabi böyle bir isteği benden ilk defa 
duyduğu için şaşırdı. “Sen müslüman değilsin 
ki!” dedi. Ben de “Olmamda bir problem var mı?” 
dedim. O da “Hayır tabii ki, problem değil. Ama 
biz buraya sizlerin dinini değiştirmeye gelmedik. 
Sonra ailene ne diyeceksin.” dedi. Ben de artık on-
lardan bağımsız olduğumu, cidden müslüman 
olmaya karar verdiğimi kimsenin bana karışama-
yacağını söyledim. 

İslâm dinini farklı kılan en önemli özellik 
nedir sizce?

İslâm dininde benim en dikkatimi çeken iba-
det namaz. Namaz vakitlerinde bir araya gelmek, 
beraberce ibadet etmek de beni çok etkiledi. 
Böylelikle diğer müslümanlarla beraber oluyor, 
onların yaşayış tarzını görüyor ve örnekler alma 
fırsatı yakalıyorduk. Böylelikle hayatımın nasıl de-
ğiştiğini, nasıl güzelleştiğini ve anlam kazandığını 
görebiliyordum. 

Demokratik Kongo'da yaklaşık 1000 kişilik 
nüfusa sahip bir müslüman topluluk var. Orta 
Afrika’da müslüman ve hıristiyan toplumlar ara-
sında sıkıntılı olaylar gerçekleşiyor. Lakin Demok-
ratik Kongo'da biz müslümanlar hıristiyanlarla 
barış içinde yaşıyoruz. Ve haftanın bir günü diğer 
müslüman kardeşlerimizle bir araya gelip dinî 

sohbetler yapıyoruz. Bunun yanında 
haftada iki gün televizyonda dinî içe-
rikli dolu dolu bir program yapıyo-
ruz. Bunların devamını getirebilmek 
için siz müslüman kardeşlerimizin 
duası çok önemli bizim için. Çünkü 
sizler namaz kılıyor, oruç tutuyor ve 
zekât veriyorsunuz. Bunlar çok özel 
bizim için... Dualarınızı bekliyoruz. 

91
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Ey nûr-ı ulûhiyyetinin zılli avâlim,
Zıllin bile esrar-ı zuhurun gibi muzlim!
Kürsi-i celâlin –ki semalarla zeminler
Bir nokta kadar sahn-ı muhitinde tutar yer-
İdrakin eder gaye-i ümmidini haybet…
Ya Rab, o ne dehşettir, İlahî, o ne heybet!
Pervâzına yetmez gibi pehnâ-yı avâlim,
Gâhî seni bulsam diye, âvâre hayalim
Bir şevk ile lâhûta kadar yükseleyim der.
Lakin nasıl olsun ki bu mi’raca muzaffer!
Nâsût muhitinde henüz çalkalanırken,
Bir dest-i tecebbür dayanıp göğsüne birden;
Hüsranla iner öyle sefil, öyle muhakkar:
Hâlâ o sukûtun küreden tozları kalkar!
Yalnız o mu? Bin fikr-i semavî bu zeminde,
Bîtâb-ı taharrî kalarak âh ü eninde!
Eşbâha mı kurbün olacaktır cevelângâh?
Ervâh bütün mündehiş-i “sümme radednâh!”
Sun’undaki esrara teâli bize memnû’
Olmaz mı, rida-pûş dururken daha masnû’?
Hurşîd-i ezelden nasıl ister ki haberdar
Olsun daha bir zerreyi derk etmeyen efkâr?
Ey nâmütenâhî sana nispet ile mahdûd,
Mahsûr-ı muhit-i kaderindir ne ki mevcûd.
Dibace-i evsafını almaz bütün eb’âd. 
A’dad edemez silsile-i feyzini ta’dad.
Umman-ı şuunun ki birer mevcidir a’sar!
Her mevcesi bir lücce-i bî-sahil-i âsâr!
Fermanına mahkûm ezeliyyet, ebediyyet;
Ey pâdişeh-i arş-ı güzin-i samediyyet.
İbda’-ı bedîin –ki cihanlarla bedâyi’
Meydana getirmiş- bize ey Hâlik-ı Mübdi’,
Mübhem nasıl olmaz k? ademden değil ispat,
Bir zerre-i mevcudu yok etmek bile heyhhat,
Kabil olamaz çıksa da bin dest-i muharrib.
Ya Rab, bu nasıl âlem-i lebrîz-i garâib!
Serhadd-i ezel bed’-i hudud-i melekûtun,
Pehnâ-yı ebed gaye-i sahn-ı ceberrûtun.

Hükmün ki tahakküm edemez seyrine bir şey;
 Bir anda bu pâyasınsız olan cevvi eder tayy.
Bir an, diyerek eylemişim bilmeyerek, bak!
Takyîd zamanla seni ey Fâtır-ı Mutlak!
Bakîyi beşer her ne kadar etse de tenzîh,
Fâniyyeti icabı, eder kendini teşbîh!
Itlâka nasıl yol bulabilsin ki tefekkür?
Eşbâhı eyler iken ruhu tasavvur!
***
Ey ruh-ı feza-gerd, giran-seyr-i harîmin,
Ey nâtıka, dembeste-i esrar-ı azîmin;
Maksud bu hilkatten eğer marifetinse;
Varmış mı o müdhiş görünen gayete kimse?
Bir sahne midir yoksa bu âlem nazarında?
Bir sahne ki milyarlarla oyun var üzerinde!
Bir sahne ki her perdesi tertîb-i meşiyyet;
Eşhâsı da bâziçe-i âvâre-i kudret!
Canileri, katilleri meydana süren sen;
Canideki, katildeki cür’et yine senden!
Sensin yaratan, başka değil, zulmeti, nuru;
Sensin veren ilham ile takvayı, fücûru!
Zalimde teaddîye olan meyl nedendir?
Mazlum niçin olmada ondan müteneffir?
Âkil nereden gördü bu ciddi harekâtı?
Cahil neden öğrenmedi âdâb-ı hayatı?
Bir failin icbarı bütün gördüğüm âsâr!
Cebrî değilim… Olsam İlahî ne suçum var?
***
Bir sahne demek âleme pek doğrudur elbet;
Ancak görülen vak’aların hepsi hakikat.
Hem öyle vekayi’ ki temaşası hazindir,
Ahenk-i tarab-sâzı bütün âh ü enindir!
Zira ederek bunca sefalet-zede feryad;
Vâveyl sadâsıyla dolar sine-i eb’âd.
Ya Rab, bu yüreklerdeki ses dinmeyecek mi?
Senden daha bir emr-i sükûn inmeyecek mi?
Her an ediyorsun bizi makhûr-ı celâlin,
Kurban olayım nerde senin, nerde cemâlin?

Sendense eğer çektiğimiz bunca devahî,
Kimden kime feryâd edelim söyle İlâhî!
Lâ-yüs’el’e binlerce sual olsa da kurban,
İnsan bu muammalara dehşetle nigehbân.
Bir şahsa esir olmayı bir koskoca millet,
Mekrinle mi ya Rab sanıyor kendine devlet?
Dünyayı yakıp yıkmaya bir seyf-i teaddî,
Emrinle mi ya Rab ediyor böyle tesaddî?
Zalimlere kahrın o kadar verdi ki meydan:
“Yok âdil-i mutlak!” diyecek ye’s ile vicdan!
Yerden çıkıyor göklere bin ah-ı şererbâr,
Gökler ediyor sade çıkan nâleyi tekrar!
Bir yanda yanar lânesi bin hane-i harabın,
Bir yanda söner lem’ası milyonla şebâbın.
Kalmış eli böğründe felaket-zede mâder;
Evladını gömmüş kara topraklara, inler.
Ağlar beriden bir sürü âvâre-i tâli’,
Nan-pâre için eyleyerek ırzını zayi’.
Bükmüş oradan boynunu binlerce yetimân,
Me’va arıyor aileler lâne-perişan!
Mazlum şikayette, nedamette sitemkâr;
Hûnâbe-i maktule garîk olmada hunhar!
Bîmârı, felaketliyi, üryanı, sefili, 
Meflûcu, amel-mandeyi, miskini, zelili,
Gaddarı, cefa-dîdeyi, mahkûmu, esiri, 
Heyhat, şu pâyansız olan cemm-i gafiri
Teşhir ile şöhret kazanan sahne-i dünya
Gelmez mi İlâhî sana bir kanlı temaşa?
***
Lakin bu sefîlân-ı beşerden kiminin, var
Kalbinde bir ümmîd ki İlâhî ne büyüktür…
İmansız olan paslı yürek sînede yüktür!
Mümin –ki bilir gördüğü yekrûze cihanın
Fevkinde ne âlemleri var subh-ı bekânın;-
Bin can ile elbet çekecek etse de bilfarz
Her devri hayatın ona binlerce belâ arz.
Ferdâdaki ezvâkı o ettikçe teemmül,
Eyler bugün âlâma nasıl olsa tahammül. 
Bir mülhidi lakin kim eder tesliye heyhat?
Sığmaz bunun âfâkına ferdâ-yı mükâfat!
Baştan başa “boşluk” şu semalar, şu zeminler,
Bir gûş-ı kerem var mı akan yaşları dinler?
İlcâ-yı tesadüfle şu “boş!” âleme düşmüş;
Etrafına binlerce şedâid gelip üşmüş.

Her lahza boğuşmakla geçip devr-i hayatı,
Bir şey olacak gaye-i hüsranı: Memâtı!
Varlıktan onun inleyerek ölme nasibi!
Bunlar beşerin işte en âvâre garibi.
***
Mü’minlere imdada yetiş merhametinle,
Mülhidlere lakin daha çok merhamet eyle:
Gümrâhlarındır ki karanlıklara dalmış,
Bir rehber olur necm-i emel yok da bunalmış!
Sensin bu şebistâna süren onları elbet,
Senden doğacak doğsa da bir fecr-i hidayet.
Mülhid de senin, kalb-i muvahhid de senindir;
İlhad ile tevhid nedir? Menşei hep bir.
Öyleyse nedendir bu tefavüt ara yerde?
Esbab-ı tehalüf nedir efkâr-ı beşerde?
Ya Rab, bu serâir gün olur da açılır mı?
Bir leyl-i müebbed olarak yoksa kalır mı?
Her zerrede ahenk-i celâlin duyulurken,
Her nağmede binlerce lisan nâtık olurken,
Cilvendeki esrar nasıl kalmada muzlim?
Ey nur-ı ulûhiyyetinin zılli avâlim!

Tevhid Yâhud Feryâd
Mehmet Akif Ersoy
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İmanı Tehlikeye 
Düşüren Söz ve 

Davranışlar

ULVİ MURAT KILAVUZ

İmanın hakikî manada tahakkuk etmesi-
nin ve geçerli bir iman olup kişiyi ebedî 

kurtuluşa erdirmesinin en temel şartı 
kesinliktir. Nitekim imanı tanımlarken 
kullanılan tasdik, asla tereddüdün söz 

konusu olmadığı ve kişinin iman ettiği 
hususta hata etme ihtimaline mahal ver-

meyen kesinleşmiş bir tasdiktir.

Yrd. Doç. Dr, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 Ehl-i sünnet âlimlerinin kâhir 
ekseriyeti, “Allah Teâlâ’dan alıp din adı-
na tebliğ ettikleri kesinlik kazanan hu-
suslarda peygamberleri ve özelde Hz. 
Peygamber’i tasdik etmek ve onlara 
inanmak” şeklinde tanımlanabilecek 
imanın, özünde kalbî bir bağlanma 
ve akit olduğu kanaatindedirler.1 Al-
lah Teâlâ’nın, razı olduğu müminlerin 
“kalplerine imanı yazmış”2 olduğunu 
buyurması, “kalplerinde tasdik bulun-
madığı, kalben iman etmedikleri hâlde 
dilleriyle inandık diyenlerin mümin ol-
madığını”3 bildirmesi, imanın kalben 
tasdikle gerçekleştiğinin göstergesidir. 
İnanılacak hususlar arasında ayrıma 
gitmek suretiyle bir kısmını tasdikleyip 
bir kısmına inanmamak da Kur’an’ın ifa-
desiyle iman değil inkârdır: “Şüphesiz, 
Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, 

Allah’a inanıp peygamberlerine inanmayarak 
ayrım yapmak isteyenler, ‘(Peygamberlerin) 
kimine inanırız, kimini inkâr ederiz’ diyenler 
ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasın-
da bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar 
gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı 
bir azap hazırlamışızdır.”4 Dolayısıyla mümin, 
âmentüde ifadesini bulan inanç esasları yanı 
sıra, Allah’ın haram kıldığını haram, helal kıl-
dığını helal bilerek bunlara iman eden kişidir.

İmanın hakikî manada tahakkuk etmesi-
nin ve geçerli bir iman olup kişiyi ebedî kur-
tuluşa erdirmesinin en temel şartı kesinliktir. 
Nitekim imanı tanımlarken kullanılan tasdik, 
asla tereddüdün söz konusu olmadığı ve ki-
şinin iman ettiği hususta hata etme ihtimaline 
mahal vermeyen kesinleşmiş bir tasdiktir.5 Birey 
imana ulaşırken, ilk aşamada zihninde iman 
edilecek hususlara dair bir bilginin oluştuğu 
ve bunlara doğru meylettiği, sonrasında eşit 
ihtimaller arasındaki bir kararsızlığa benzer 
şekilde iman etmekle etmemek arasında kal-
dığı, en nihayetinde imana yönelip kuvvetli 
bir zan ve kanaate sahip olduğu belli aşama-
lardan geçmesi söz konusu olabilir. Ancak 
iman noktasına gelindiğinde artık şüphe, zan 
ve tereddütten bahsetmek mümkün değil-
dir.6 Başka bir deyişle kesinlik noktasına ge-
linmediğinde henüz iman tahakkuk etmemiş 
demektir. Bundan dolayı da iman ile küfür 
arasında bir orta konumdan bahsedilemez.7  
Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de bir taraf hakkında 
“Bunlar gerçekten müminlerdir.”8 diğerleri 
için ise “Bunlar gerçekten kafirdirler.”9 buy-
rularak iman ile küfür arasındaki bu açık ve 
net ayrışmaya işaret edilmiştir. Ayrıca Allah 
Teâlâ müminleri “ancak Allah’a ve Resûlü’ne 
iman eden, ondan sonra asla şüpheye düşme-
yen kimseler”10 olarak nitelemiş, “kalplerinde 
şüphe bulunan ve bu şüpheler içerisinde boca-
layıp duran”11 ve peygamberlere “Bizi davet 
ettiğiniz şeye karşı derin bir şüphe içindeyiz.”12 
diyen kimselerin mümin olmadıklarını bu-
yurmuştur. Bu hakikate binaen, kişinin iman 

durumunu Allah’ın iradesine bağlayarak “İn-
şaallah (Allah dilerse) müminim.” demesinin 
imanına halel getirip getirmeyeceği meselesi 
ki, imanda istisna olarak kavramlaştırılmıştır, 
İslâm âlimleri arasında tartışılmıştır. Özellikle 
Hanefî, Mâtürîdî ve Mutezilî âlimler, imanda 
kesinliğin şart olmasından hareketle bireyin 
imanını Allah’ın iradesiyle irtibatlandırarak 
böyle demesinin caiz olmadığını savunmuş-
lardır. Onlara göre böyle bir ifadeyi kullan-
mak, kişinin imanından şüphe etmesi anla-
mına gelir ki böyle bir tutumu küfür olarak 
niteleyenler dahi olmuştur.13 Bunun yerine 
şüphe ihtimalini ortadan kaldıracak biçimde 
“Ben gerçekten müminim.” denilmelidir.14

İmanda istisnayı kabul etmeyen âlimlere 
göre, bir kişi, kendisinin siyah tenli veya be-
yaz tenli olduğunu nasıl kesin biçimde biliyor 
ve bunu ifade ediyorsa, Allah’ı, Resûlü’nü ve 
onun getirdiği her şeyi kalben tasdikleyen 
kimsenin de “Ben şu anda Allah nezdinde ha-
kikaten müminim.” demesi gerekir. Zira "Allah 
Teâlâ“ "Allah’a, bize gönderilene, İbrahim’e, 
İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlarına gön-
derilene, Musa ve İsa’ya verilene, Rableri 
tarafından peygamberlere verilene, onları 
birbirinden ayırmaksızın iman ettik, biz O’na 
teslim olanlarız’ deyin.”15 buyurarak bunu farz 
kılmıştır. Ayrıca “Ve Rabbinin nimetini minnet 
ve şükranla an!”16 buyurmuştur ki, Allah’ın 
insana en büyük lütuf ve nimeti imandır. 
Bir şüphe ifadesi olan istisnâyı kullanmak, 
Allah’ın lütfunu gizlemek ve nimeti inkar 
etmek anlamına gelir ve nihayetinde bu ni-
metin geri alınmasına yol açar.17 Ayrıca gün-
lük hayatta gerçekleştirilen muamelelerde 
beyanı şarta bağlayarak “İnşaallah şu malı şu 
şekilde satıyorum.”, “İnşaallah zevcemi boşu-
yorum.” gibi ifadelerin kullanılmasının akit ve 
mukaveleyi ya da hukukî muameleyi geçersiz 
kıldığı bilinmektedir. Allah ile kul arasındaki 
en temel akit olan iman konusunda böyle 
bir şartlı ifade doğal olarak imana zarar vere-
cektir.18 Şunu da belirtmek gerekir ki, sadece 

“Ömrüm 
tamamlanın-

caya kadar 
Allah imanı-
mı muhafaza 

eylesin.”



gelecekte vuku bulması düşünülen veya beklenen hu-
susları bir şarta bağlamak, bunlar hakkında koşullu ifade 
kullanmak mümkündür. Dolayısıyla kişinin hâlihazırda 
sahip olduğu, tahakkuk etmiş imanını 'Allah dilerse' gibi 
bir şartlı ifadeyle dile getirmesi söz konusu olamaz.19

Ehl-i hadîs/Selef çizgisini benimseyen âlimler ile 
Eş‘ariyye ise imanda istisnayı caiz, hatta gerekli gör-
müşlerdir. Onlara göre, her şeyden önce Allah Teâlâ’nın 
“Allah’ın dilemesine bağlamadıkça [inşaallah demedikçe] 
hiçbir şey için ‘Bunu yarın yapacağım’ deme!”20 buyruğu-
na uygun olan hareket tarzı budur. İlk bakışta istisna ifa-
desinin bir şüphe algısına sebep olduğu doğrudur. An-
cak bu, kişinin iman sahibi olmasından şüphe duyması 
değil, imanın tamamlayıcı unsurları olarak görülmesi 
gereken amellerini eksiksiz biçimde yerine getirmekten 
âciz olduğunu bildiği için imanının kemalinden şüphe 
duymasıdır. Bir yandan da, insanın, Allah’a karşı edep 
gereği mutlak bir ifade kullanmaktan kaçınması gerekir. 
Zira iman kişi için en üstün medih vasfıdır; dolayısıyla 
“Ben gerçekten müminim.” demek, kendini methetmek, 
nefsini tezkiye etmek ve bir anlamda Allah’a karşı tekeb-
bür ve istiğna göstermektir. En nihayet, bilinmektedir ki, 
insanı ebedî kurtuluşa erdirecek iman, son nefes anında 
da varlığı muhafaza edilebilen imandır. Hiç kimse hayatı 
sona ererken hangi hâl üzere olacağını kesin olarak bil-
me imkanına sahip bulunmadığından, imanını Allah’ın 
dilemesine bağlayarak zikretmesi uygundur.21

Sonuç itibariyle, kişinin hâlihazırdaki imanından 
şüphe duymaksızın, sadece teeddüben ve geleceğe 
matuf bir ifadeyle, yani “Ömrüm tamamlanıncaya kadar 
Allah imanımı muhafaza eylesin.” gibi bir niyaz kasdıy-
la istisna ifadesini kullanması mümkün görülebilirse de 
temkinli olmanın daha evlâ olduğu açıktır.

İman açısından istisnaya göre daha büyük problem 
teşkil eden bir husus ise, zahiren kişinin mümin olma-
dığına delalet edebilecek sözler söylemesi veya davra-
nışlar sergilemesidir ki, bu gibi sözler literatürde “kişinin 
imandan çıkıp küfre girmesine sebep olan sözler” anla-
mında elfâz-ı küfür olarak nitelenmiştir. İslâm âlimleri, 
imanın geçerliliğinin şartlarından birisini de müminin 
küfre götüren söz ve davranışlardan kaçınması olarak 
belirlemişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm’de geçen “Meryem oğlu 
Mesîh Allah’tır.”,22 “Allah üçün üçüncüsüdür”,23 “Bu peygam-
ber yalancı bir sihirbazdır”,24 “Hayat ancak bu dünya haya-
tıdır; ölürüz ve yaşarız, bizi ancak zaman helak eder”,25 “Bu 

çürümüş kemikleri kim diriltir?!”26 “Kıyametin kopacağını 
sanmıyorum.”27 gibi örnekler, doğrudan doğruya Allah’ın 
birliği, peygamberlik, âhiret gibi inanç esaslarının inkarı-
nı ifade etmektedir. Bu örneklere binaen, Allah’ın varlığı 
ve birliğini inkâr etme, O’na ortak koşma, ilâhlık vasfına 
yakışmayan nitelikler isnat etme, sıfatları, isimleri veya 
emirlerinden biriyle alay etme veya rahmetinden ümit 
kesme, bir bütün olarak peygamberliği veya peygam-
berlerden bir kısmını reddetme, peygamberlere ilâhlık 
nispet etme, Kur’an’ın tamamını veya bir kısmını inkâr 
etme, Kur’an’daki iman, ibadet, hukuk, ahlâk konularına 
ilişkin bilgilerin yanlışlık ve eksiklik taşıdığını öne sürme, 
haram kıldıklarını helal ve helal kıldıklarını haram say-
ma, Kur’an’ın Allah kelamı olmadığını öne sürme, onu 
küçümseyip alaya alma, meleklerin varlığını inkar etme 
veya onların Allah’ın kızları olduğuna inanma, pek çok 
âyette Allah’a iman ile bir arada zikredilen âhireti inkar 
etmeye yönelik sözlerin de küfür sebebi olduğu anla-
şılmaktadır.28 Ancak bunların yanı sıra, âmentüdeki altı 
iman esasına dahil olmadığı için özü itibariyle bir itikat 
meselesi olmasa da, Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği 
kesin olan amelî ve ahlâkî hükümlerin (zarûrât-ı dîniyye) 
inkarının da küfre yol açtığını belirtmek gerekir. Bu bağ-
lamda, namaz, oruç, hac gibi ibadetlerin farziyyetini, katl, 
zina, içki içme gibi eylemlerin haram oluşunu inkar da kişi-
yi iman dairesinden çıkarır. Zarûrât-ı dîniyyeden herhangi 
bir hükmü inkâr etmenin ötesinde, haramlığı kesin olan 
bir şeyi helal saymak, kesinleşmiş herhangi bir dinî hük-
mü hafife almak veya bunlarla istihza etmek de küfürdür.29 
İbadet olduğunu bile bile istihza kasdı ile tavafta bulunan 
müslümanlar için “Şunlara bak, dolap beygiri gibi dönüp 
duruyorlar.” veya içkinin haram olduğunu bilmeye rağmen 
hafife alarak “Bir kadehçik içmek haram olamaz.” gibi söz-
ler sarf etmek bu hususa örnek teşkil eder. Bunun yanı sıra, 
Hz. Peygamber’in sözlerinin anlamsız ve yalan olduğuna, 
bu sözlerin demagoji için veya dünyevî maslahatlar, şahsî 
menfaatler için söylendiğine inanmak, halkın kalbine kor-
ku ve ümit vermek için peygamberin yalan söylemesinin 
mümkün olduğunu kabul etmek de imana aykırı hususlar-
dır.30 Kur’an’ı sadece Araplar’a mahsus bir kitap sayan, yine 
Kur’an’ı Hz. Peygamber’in kendi eseri ve felsefesi olarak 
gösteren, İslâm’ın çağ dışı bir sistem olduğunu iddia eden, 
Kemalettin Kamu’nun “Ne örümcek, ne yosun/Ne mûcize, 
ne füsun/Çankaya bize yeter/Kâbe Arab’ın olsun” mısrala-
rında örneğini bulan ifadeler de bu kabildendir. 

Bu gibi sözlerin hangi şartlar altında dile getiri-
lirse küfür olarak değerlendirileceği hususunda belli 
tespitler yapılmıştır. Zira iman veya küfür hâli nihaye-
tinde kalpte gerçekleşen bir şeydir ve ancak birey ve 
Allah tarafından kesin biçimde bilinmesi mümkündür. 
Dolayısıyla âhirete yönelik hüküm ve muamele tama-
men Allah’ın iradesine bağlıdır. Fakat kişiye dünyada 
uygulanacak muamele açısından iman-küfür durumu-
nun bilinmesi esastır. Çünkü mümin vasfını kaybeden 
kimsenin mümin bir kadın veya erkekle evlendirilmesi 
ya da mevcut evliliğinin devam etmesi, sadece mümi-
ne mahsus birtakım dünyevî haklardan istifade etmesi 
- meselâ bir müminin mirasından pay alması -, cenaze 
namazının kılınması, müslüman mezarlığına defnedil-
mesi mümkün değildir. Bir sözün kişinin imanını orta-
dan kaldırması için, kullanılan ifadenin küfrü gerektirdi-
ği hususunda âlimlerin ittifak etmiş olması, elfâz-ı küfrü 
kullanan kişinin mükellef olması, sarhoşluk veya uyku 
hâlinde bulunmaması, küfür lafzını herhangi bir baskı 
veya zorlama altında bulunmaksızın isteyerek ve kasten 
söylemesi şarttır.31

İslâm açısından iman dinin merkezinde yer alıp 

kişinin ferdî ve toplumsal hayatı bu merkez etrafında 
şekillendiği, imana dayalı olarak bireyin hayatı ve dav-
ranışları anlam ve değer kazandığı, buna karşılık küfür 
de bireyi bu anlam ve değerlerden soyutlayıp, mümine 
mahsus dinî ve dünyevî haklardan mahrum bıraktığı 
için, İslâm âlimleri tarafından elfâz-ı küfrün belirlenme-
sine özellikle hassasiyet gösterilmiş ve kapsam geniş 
tutulmaya çalışılmıştır. Belki inkar niyetiyle söylenmese 
bile günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan “burası Allah’ın 
unuttuğu bir yer”, “X şahıs futbolcunun Allah’ı”, “Seninle 
cehennem ödüldür bana, sensiz cennet bile sürgün sa-
yılır.” gibi sözlerin en azından dinî değerlerin yozlaşma-
sına sebep olduğu hususu gözden kaçırılmamalıdır. Hz. 
Peygamber’in “Üç şey vardır ki, bunların ciddisi de cid-
di, şakası da ciddidir. Bunlar evlenme, boşanma ve ric‘î 
boşamada eşine dönme.”32  buyurarak, belli hususların 
şakaya gelmeyeceğine kesin biçimde vurgu yaptığı dü-
şünülürse, bireyin hem dünya hem de âhiret açısından 
sahip olması gereken temel değer olan iman konusun-
da kesinlikle temkinli davranması, şaka, mecaz vs. kabi-
linden de olsa imanına halel getirebilecek söylemlerden 
şiddetle kaçınması zorunludur.  
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D İ P N O T L A R

İman veya küfür hâli nihayetinde kalpte gerçekleşen bir şeydir ve ancak birey ve 
Allah tarafından kesin biçimde bilinmesi mümkündür. Dolayısıyla âhirete yönelik 
hüküm ve muamele tamamen Allah’ın iradesine bağlıdır. Fakat kişiye dünyada 

uygulanacak muamele açısından iman-küfür durumunun bilinmesi esastır.
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İnanma 
Psikolojisi ve 

Bidatlerden 
Sakınmak

NURETTİN TURGAY

İnsanlar arasında bidat ve 
hurafelerin yayılmasında et-
kili olan sebeplerden biri de, 

maddî veya manevî menfa-
at duygularıdır. Siyasî veya 

manevî statü elde etmek için 
dinde yeri olmayan bazı şeyleri 

dindenmiş gibi gösterip in-
sanları sömürenler olduğu bir 

gerçektir.

Prof. Dr., Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 İnsan, ruh ile bedenden oluşan bir varlık olarak dün-
yaya gelmektedir. Doğduğu günden itibaren biyolojik olarak 
bedeni geliştiği gibi ruh dünyasını oluşturan psikolojik yönü 
de gelişmektedir. İnsanın bu iki yönü, varlığını paralel bir şe-
kilde sürdürmektedir. Birisi olmadan diğeri varlığını idame 
ettiremez. Bu yüzden insanın ruh dünyasını oluşturan manevî 
yönünün sağlıklı bir inanma duygusu ile beslenmesi icap 
eder. Sağlam inanç ve onun oluşturduğu dinî gelenek, insa-
nın ruh sağlığı için gereklidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Size iki 
şey bıraktım: Bu iki şeye uygun hareket ederseniz, hiçbir zaman 
sapıtmazsınız. Bunlar, Allah’ın kitabı Kur'an ve benim sünnetim-
dir.”  diyerek Kur'an ve sünnetin, İslâm dininin iki temel esası 
olduğunu haber vermiştir. İslâm dini açısından tüm konuların 
bu ölçüler dâhilinde değerlendirilmesi gerekir. 

İnsanın İnanmaya Olan Fıtrî İhtiyacı
Sağlam bir inanç temeline dayanmayan dinî duygular 

insan psikolojisine olumsuz etkilerde bulunduğu gibi, tam 
tersi de olumlu tesirlerde bulunmaktadır. Böyle bir olumlu 
etki, insanın sosyal hayatının tüm alanlarına yansımaktadır. 
Şunu unutmamak gerekir ki sağlam bir ruh sağlığı, sağlam 
bir inancın mahsulü olarak değerlendirilebilir. 

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, insan 
topluluğunun olduğu her yerde bir din ve inanç var ol-
muştur. İnsanda var olan bir yaratıcıya inanma duygusu 
fıtrîdir. Kur'an’da, Hz. İbrahim'in Allah inancına ulaşmak 
için çeşitli araştırmalarda bulunduğu,  ileriki safhalarda 
inancında mutmain olmak için Allah’tan bazı dileklerde 
bulunduğu  haber verilmektedir. 

Bidat, Hurafe ve İsrailiyyat Kavramları
Sosyal hayatta sık kullanılan bidat ve hurafeler, insan 

hayatının hemen her alanında kendini göstermektedir. 
Kelime olarak, icat edilen, daha önce benzeri ve örneği 
bulunmadığı halde sonradan ortaya çıkan veya çıkarılan 
şey, yeni doktrin ve benzeri anlamalara gelen bidat,  dinî 
bir terim olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’in zamanından 
sonra ortaya çıkan ve dinî herhangi bir delile dayanma-
yan her şey için kullanılır.  Bidatler, bidat-ı hasene (iyi bi-
dat) ve bidat-ı seyyie (kötü bidat) olmak üzere iki kısım 
halinde değerlendirilebilir. Buna göre Kur'an’ı bir kitap 
halinde toplamak, teravih namazını cemaat halinde kıl-
mak, camilerin yanında minare, medrese ve benzeri hayır 
müesseselerini inşa etmek, iyi bidat türünden kabul edi-

lir. Kabirlerin üzerine türbe yapmak, kabirlere mum yak-
mak, çaput bağlayıp dilekte bulunmak, kabirler için kur-
ban kesmek ve benzeri şeyler de kötü bidat türündendir.  

Hz. Muhammed (s.a.v.) İslâm’da iyi bir çığır açana, o 
çığıra uyanlar bulunduğu sürece sevap yazılacağını ve 
aynı şekilde kötü bir çığır açana da o çığıra uyanlar bu-
lunduğu sürece günah yazılacağını haber vermiştir.  Buna 
göre Kur'an ve sünnete ters düşmeyen, onlara uyan bi-
datler iyi, Kur'an ile sünnete ters düşen bidatler de kötü 
olarak kabul edilir. Kötü bidat denilince, akla hurafeler 
gelmektedir. Hurafe, terim olarak, masal, efsane, batıl 
inanç, saçma ve gerçek dışı manalarındadır.  Türkçe söz-
lüklerde ise boş ve batıl inanç, mitoloji, dinî bilgi ve kaide-
ler arasına karışan yanlış bilgiler diye tanımlanmaktadır.  
Hurafe, mantık dışı anlayış ve uygulamaların din adına 

sevap kazanır

Bir iyiliğe
öncülük eden, onu yapan kişi kadar
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ileri sürülerek benimsendiği batıl inanç şeklinde değer-
lendirilen bir terim olarak da yorumlanmaktadır.  İslâm 
dini açısından hurafe türü bidatler, hakikatin zıttı olan 
anlayış ve uygulamalardır. Bunların din ile gerçek hiç-
bir alakaları bulunmadığı gibi, akıl, mantık ve bilim ile 
de hiçbir ilgileri bulunmamaktadır. İslâm’ın dışındaki 
inançların kültürlerinde de akıl dışı yanlış şeyler hurafe 
olarak kabul edilmektedir.  

İslâm kültürü açısından, İsrailiyyat da bidat ve hu-
rafelerle ilişkilendirilmektedir. İsrailiyyat, tefsir kitapla-
rında yer alan yahudi kültürü için kullanılmaktadır. An-
cak buna bir sınırlandırma getirmemek gerekir. Genel 
olarak İslâm kültürüne, özellikle tefsir kitaplarına giren 
Yahudi, Hıristiyan ve diğer inançlara ait olan kültür ka-
lıntıları ile dinin gerek lehine gerekse aleyhine uyduru-
lup Hz. Muhammed (s.a.v.), onun muasırları olan saha-
be ile onlardan sonraki nesiller hakkında ileri sürülen 
her türlü haber, İsrailiyyat kelimesi ile ifade edilmekte-
dir. Ancak yahudi kültürü bu tür rivayetlerde diğerleri-
ne nazaran daha fazla yer aldığından dolayı, hepsine 
birden İsrailiyyat denilmektedir.  Bu rivayetler arasında 
Kur'an ve sünnete uygun düşen bilgiler, İslâm dini açı-
sından olumlu kabul edilmekte, uygun düşmeyen hu-
rafe kabilinden bilgiler ise reddedilmektedir.  Her şeye 
rağmen İslâm kültürüne İsrailiyyat yolu ile çeşitli bidat 
ve hurafeler karışmış bulunmaktadır. 

Bidat ve hurafelerle bağlantılı olarak düşünülen di-
ğer bir terim ise, mevzu yani uydurma hadislerdir. İslâm 

düşmanları kasıtlı olarak, bazı müslümanlar da cehalet-
lerinden dolayı veya menfaatleri için Hz. Muhammed 
(s.a.v.) adına hadis uydurmuşlar ve bu hadisler için asıl-
sız senetler ileri sürmüşlerdir. Çeşitli kişilerin daha çok 
siyasî, ideolojik duygular, maddî ve manevî menfaatler 
için hadis uydurdukları bilinmektedir. Hangi gaye ile 
olursa olsun bu şekilde peygamber adına hadis uydur-
mak, bidat ve hurafe olarak değerlendirilmektedir.  

Bidat ve Hurafelerin Ortaya Çıkış Sebepleri
Cehalet: İnsan hayatında meydana gelen her türlü 

olumsuzluk, zarar ve kötülüğün sebebi cehalettir. Her 
türlü bidat ve hurafe cehale tten, eğitim ve öğretim 
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Kur'an ve sünnetin 
pek çok yerinde ilmin önemi vurgulanmakta, cehalet-
ten kaçınma emredilmektedir. Allah’ın, “Cahillerden 
yüz çevir!”  mealindeki uyarısı, bu konuda çok şey ifade 
etmektedir. Yeterli bilgiye sahip olmadığı veya iyi niyet 
taşımadığı halde din adına konuşan kişilerin yanlış yo-
rumları, kendilerini dinleyen toplulukları Allah yolun-
dan saptırmakta ve onları çeşitli kötü sonuçlara götür-
mektedir.  

Menfaat: İnsanlar arasında bidat ve hurafelerin 
yayılmasında etkili olan sebeplerden biri de, maddî 
veya manevî menfaat duygularıdır. Siyasî veya manevî 
statü elde etmek için dinde yeri olmayan bazı şeyleri 
dindenmiş gibi gösterip insanları sömürenler olduğu 
bir gerçektir. Bunun yanında maddî rant sağlamak için 

aynı yollara başvuranlar da vardır. 
Kasıtlı Tahrifat: Kötü niyetli olup 

dinde tahrifat yapmak isteyenler, za-
man zaman Kur'an âyetlerini bile deği-
şik şekillerde yorumlayarak Kur'an ve 
sünnet ruhuna ters düşen, İslâm inancı 
ile bağdaşmayan fikirleri ileri sürmekte-
dirler. Bu tür art niyetli insanların dinde 
meydana getirmeye çalıştıkları reform 
ve tahribatları da birer bidat ve hu-
rafedir. 

Sağlam Bilgi 
Kaynaklarını Kul-
lanmama: İslâm 
dinini yeterli de-
recede bilme-
yen, fakat dini 
anlatan kişiler, 
vaaz ve nasihat-
lerinde aslı esası 
olmayan masal 
türü kıssaları din 
adına söylemekte-
dirler. Bu tür bilgiler, 
bidat ve hurafe türünden 
olup insanların yanlış bilgilendi-
rilmelerine sebep olmaktadır.   

Aşırılık: İnsanların bazı kişilere 
karşı aşırı derecede saygı ve sevgi duy-
maları, onların vefatından sonra onları 
bir tür kutsallaştırmaya götürmektedir. 
Kişilere ve tabiattaki çeşitli varlıklara 
karşı aşırı derecede gösterilen bu tür il-
giler, toplum içerisinde çeşitli bidat ve 
hurafelerin meydana gelmesine sebep 
olmaktadır. 

Bidat ve Hurafelerin Zararları ve 
Bunlardan Korunma Yolları

Bidat ve hurafelerin zararları, önce 
kendilerine kapılan kişilere dokun-
maktadır. Çünkü bu türlü batıl şeylere 
kapılanların psikolojik yönden inanç-
ları bozulmakta ve farkında olmadan 
tevhid inancından uzaklaşıp yoldan 

çıkmaktadırlar. Bidat ve hurafe türü 
şeylere inananlar, gaipten haber ver-
meye kalkışarak Kur'an ve sünnete ters 
düşmektedirler. Bu insanlar, fal gibi 
asılsız bilgilere inanarak sağlam inanç-
larını kaybederler. Türbe, cami ve ben-
zeri maddî şeylerden yardım dileyerek 
Allah’ı bir nevi unutarak farkında olma-
dan şirke düşerler.  Bu tür inançlar in-

sanları zamanla putperestliğe 
kadar götürebilmektedir. 

Nitekim putperest-
liğin kaynağının 

bu tür uydurma 
fiillere dayan-
dığı rivayet 
edilmektedir.  

Bidat ve 
hurafeler, in-
sanları İslâm 

dininin ana 
kaynakları olan 

Kur'an ve sünnet-
ten uzaklaştırmak-

ta, insanın kendisine, 
ailelere ve toplumlara hem 

maddî hem manevî yönden pek çok za-
rara sebep olmaktadır.    

İnsanın inancını bozarak psikoloji-
sinin rencide olmasına sebep olan bidat 
ve hurafelerden korunmak için, her şey-
den önce cehaletten korunmak, özellik-
le dinî bilgileri kaynağından sağlıklı bir 
şekilde öğrenmek gerekir. Bidat ve hu-
rafelerden korunmanın ilk şartı, sağlam 
iman ve doğru bilgidir. Bu yüzden Kur'an 
ve sünnet ölçüsünü daima korumamız 
gerekir. Dinde aşırılıklardan kaçınarak 
mutedil olmaya dikkat etmek gerekir. 
Ailede anne baba, toplumda idareciler, 
eğitimciler, din adamları insanları bidat 
ve hurafelere karşı uyarmalı, onları sağ-
lıklı bilgilerle eğitmelidir.    

Hz. Muhammed 
(s.a.v.) İslâm’da 
iyi bir çığır 
açana, o 
çığıra uyanlar 
bulunduğu 
sürece sevap 
yazılacağını 
ve aynı şekilde 
kötü bir çığır 
açana da o 
çığıra uyanlar 
bulunduğu 
sürece günah 
yazılacağını 
haber vermiştir.

   Yeterli bilgiye sahip 
olmadığı veya iyi niyet 

taşımadığı halde din adına 
konuşan kişilerin yanlış 
yorumları, kendilerini 
dinleyen kitleleri Allah 

yolundan saptırmakta ve 
onları çeşitli kötü sonuçlara 

götürmektedir.
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Temel Kaynaklar
Çerçevesinde 

Dinden Dönme (İrtidat) 

NİHAT DALGIN

İrtidat suçunun oluşma sebeplerinden birisi şahsın küfür lafzını 
dili ile söylemesidir. Küfür sayılan sözlerin kalpten geçirilmesi 
şer’an/hukuken irtidat suçu işlemiş olmak için yeterli değildir.

Prof. Dr., Sinop Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı

 İslâm'ın inanç ve düşünce hür-
riyetine verdiği önemin ele alındığı ve 
dile getirildiği her ortamda, dinden 
dönen insanlara İslâm’ın öngördüğü 
ceza hatırlatılmaktadır. Hemen peşin-
den bu ceza ile birlikte inanç hürriye-
tinin nasıl bağdaştırılabileceği sorul-
maktadır. İşte bu kuşkuları bir nebze 
giderebilmek, dinden çıkana (mürte-
de) verilecek cezanın inanç hürriyeti 
ile ilgisinin ne derece olduğunu, bir 
başka deyişle, ceza gören mürtedin 
düşünce suçlusu olup olmadığını or-
taya koyabilmek amacıyla, dinden 
dönme ve cezası konusunu araştırma-
nın faydalı olacağını düşünmekteyiz.

İrtidat Suçu
Mürted, terim olarak İslâm dinin-

den çıkana verilen isimdir. Akıllı, bulu-
ğa ermiş, müslüman erkek veya kadı-
nın, zorlama olmaksızın, irtidat kasdı 

ile, İslâm dininde zarureten inanılması 
gereken şeyleri, tamamen veya kıs-
men, inkar etmesi ve bu inkarını veya 
inkar sayılabilecek davranışını, söz, fiil, 
alay gibi kişinin duygularını belirtme 
yollarından biri ile ortaya koymasına 
irtidat, bunu yapana mürted denir.1 

İrtidat suçunun oluşma sebep-
lerinden birisi şahsın küfür lafzını dili 
ile söylemesidir. Küfür sayılan sözlerin 
kalpten geçirilmesi şer’an/hukuken 
irtidat suçu işlemiş olmak için yeterli 
değildir. Diğer hukuk sistemlerin-
de olduğu gibi İslâm hukukunda da 
yargılamanın zahire göre yani somut 
delillere göre yapılması prensibi, dili 
ile küfür sayılabilecek sözleri açıkla-
mayanı korumayı amaçlamaktadır. 
Nitekim Hz. Peygamber, "Allah Teâlâ, 
ümmetimin içinden geçirdiklerini, dil-
leri ile konuşmadıkları ve işlemedikleri 
müddetçe bağışlar." buyurmuştur.2 

İnsanın, söylediğinde mürted sayıldığı sözlere şunlar ör-
nek verilebilir: Allah'ın mevcudiyetini inkar etmek, layık 
olmayan şeyle Allah'ı sıfatlandırmak,3 Allah'ın ismi veya 
emirlerinden biri ile alay etmek, Allah ile kişi arasında, yar-
dıma koşan, Allah dışında kendisine tevekkül edilen biri-
nin olduğunu iddia etmek,4 Allah ve Resûllerinden birine 
küfretmek.5 Şu tür söylemler de küfür sayılmıştır: İslâm'ın 
sonraki asırlarda uygulanamaz olduğunu, müslümanların 
gerilemesine İslâm'ın sebep olduğunu ifade etmek.  

İnsanın kalbindeki inancını dışa vurmasının bir yolu 
da tavır ve hareketleridir. Bir şahıs, söz söylemeden de, 
hareketleri ile bir şeyi kabul veya reddettiğini, tereddüde 
mahal bırakmayacak şekilde ortaya koyabilir. Hareketlerle 
irtidada örnek olarak şunlar zikredilebilir: Kur'an'ı pisliğe 
atmak, puta, güneş ve ay gibi yıldızlara secde etmek, kıb-
leden başka yöne kasıtlı olarak dönüp namaz kılmak. 6 Na-
mazın, haccın, zekatın farz olduğunu inkar ederek bunları 
yerine getirmekten kaçınmak, Allah ya da peygamberin 
kesin bir emrini yapmamakta direnmek.7

Kalbi imanla dolu olduğu halde, zorla küfür lafzını 
söylemeye mecbur edilen kimse dinden çıkmış olmaz. 
Çoğunluğun kabulüne göre dine girme ve dinden çıkma 
kişinin özgür iradesi ve seçimi ile olmalıdır. İrtidat suçu-
nu işleyen kimsenin, küfür sözlerini söylerken veya inkar 
anlamına gelen işi yaparken, suç kasdı ile yapmış olup ol-
mamasının hükme tesiri ise tartışılmıştır. Bununla birlikte, 
küfür sayılan sözü bilgisizlikle söyleyen kişinin kafir olma-
yacağı benimsenmiştir.

İrtidat Cezasına Dair Deliller
Dinden dönme suçunun dünyadaki cezası ile ilgili 

olarak; âyetlerde mürtedin amellerinin boşa gideceği dı-
şında bir cezaya, açıkça rastlanmamaktadır. Bazı araştırma-
cılar, Kur'an'da mürtedin öldürülmesi ile ilgili emrin varlı-
ğını savunmuşlar ve şu âyetleri bu görüşlerine delil olarak 
göstermişlerdir: 

a. "Bedevilerden geri kalmış olanlara de ki; siz yakında 
çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. On-
larla savaşırsınız veya müslüman olurlar.''8 Bu âyetteki kuv-
vetli bir kavimden maksadın, Farslılar, Romalılar, Rumlar 
veya Hz. Peygamber'in ölümünden sonra Ebu Bekir döne-
minde irtidat eden Yemameliler ya da Müseylimetülkezzâb 
ve taraftarlarının bulunduğu Hanifeoğulları olduğu şeklin-
de değişik görüşler bulunmaktadır.9  Âyette zikri geçen 
kavmin mürted Hanifeoğulları olduğu görüşüne dayana-

rak Serahsî (ö. 490/1097) bu âyeti dinden dönenlerin öldü-
rülmesinin gerektiğine delil olarak göstermiştir.10 

b. Serahsî11 ve Merğınânî12 (ö. 593/1194) dinden dö-
nenlerin Arap müşrikleri menzilesinde oldukları görü-
şünden hareketle, şu âyeti mürtedin öldürülmesine delil 
olarak ileri sürmüşlerdir: "Haram aylar çıkınca, müşrikleri 
bulduğunuz yerde öldürün..."13 Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali'nin, 
mürtedlerle savaşta hep bu âyeti esas aldıkları belirtilmek-
tedir. 

Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali'nin dinden dönenlerle savaş-
tıkları bir gerçektir. Ancak bu savaşa meşruiyet kazandıra-
cak birçok âyet mevcuttur. Zira Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali’nin 
muhataplarının işledikleri suçlar (isyan etme, devlet baş-
kanına itaatsizlik yapma, devlete verdikleri vergiden ka-
çınma vb.) genel ifadeli birçok âyetin kapsamına girmekte 
ve bu kişi ya da gruplarla mücadelenin meşruluğuna delil 
olmaktadır. Nitekim iki halife de muhataplarından her de-
fasında, menfi propagandadan vazgeçmelerini ve devlete 
karşı olan malî yükümlülüklerini yerine getirmelerini iste-
mişlerdir. Örneğin, Hz. Ebu Bekir, kendileriyle savaşmak 
için üzerlerine ordu gönderdiği muhataplarından zekatın 
farziyetine kuşkusuz inanmalarını değil, fiilen Hz. Peygam-
ber döneminde verdikleri zekatlarını şimdi de ödemelerini 
istemiştir. 

c. "Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki, kendisin-
den (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan 
edenlerden olacaktır."14

Bu âyetin de mürtede dünyada ölüm cezası verile-
ceği yönünde yorumlanması ve bu görüş için delil olarak 
görülmesi isabetli gözükmemektedir. Zira Allah nezdinde 
artık insanlardan İslâm'dan başka bir din kabul edilmeye-
cek olduğu ifade edilmesine rağmen, İslâm toplumların-
da tarihin hiçbir döneminde diğer din mensuplarından 
kimseye ilişilmemiş, dininden dönerek İslâm’a girmesi için 
zorlama yapılmamıştır. İslâm dışında kalan insanların sa-
pık inançlarının cezasının âhirete bırakılışındaki hikmetin; 
dünyanın imtihan meydanı oluşu, imtihanın âdil olması 
için inanç hürriyetinin herkese tanınmış olması ve kimseye 
inancı sebebiyle zorlama yapılmama ilkesinin tabii bir so-
nucu olduğunu düşünmekteyiz. Yukarıdaki âyetin, belirli 
bir mürted şahıs hakkında indiği düşünülse bile, ''Kendi-
sinden İslâm'dan başka din kabul edilmeyecektir, âhirette 
de hüsrana uğrayanlardan olacaktır." şeklindeki ifadeden, 
müslüman olmazsa öldürüleceği anlamından çok, müslü-
man olmazsa ebedî olan âhiret hayatını kaybedeceği an-
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laşılmaktadır. Ayrıca, bu âyette mürtedin yaptığı hatadan 
dönmesinin istendiği, işlediği suçun âhiretteki cezası ken-
disine hatırlatılarak, azabın caydırıcılık etkisinden yararla-
nıldığı şeklinde bir yoruma gidilebilecektir. 

d. Mürtedin öldürülmesine delil gösterilen diğer 
bir âyet şöyledir: “...Onlar eğer güçleri yeterse, sizi dininizden 
döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden 
kim, dininden döner ve kafir olarak ölürse, yaptıkları işler dün-
ya ve âhirette boşa gider…”15 Görüldüğü gibi, âyetin mür-
tedin öldürülmesi hakkındaki delaleti açık değildir. Bu ve 
diğer âyetlerin istidlal yönleri zayıf olduğundan, Kur'an'da 
açık olarak, mürtedin amellerinin boşa gitmesi ve âhirette 
azaba atılacağı dışında bir hükmün bulunmadığı ifade edi-
lebilir. 

Fıkıh kitaplarında irtidat edenin öldürülmesine delil 
olarak yukarıdaki âyetler yanında Hz. Peygamber ve Raşid 
Halifeler’in uygulamalarından da örnekler verilmektedir. 
Şimdi bunları özetleyelim: 

a. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Dinini değişti-
reni öldürün.''16 Cumhur, hadiste geçen "dinini değiştiren" 
ifadesini; İslâm'dan çıkan, İslâm’dan çıkıp başka dine geçen 
şeklinde anlamıştır.17 

b. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Allah'tan baş-
ka ilâh olmadığına ve benim Allah'ın Resûlü olduğuma şahit-
lik yapan hiçbir müslümanın kanı helal değildir. Ancak şu üç 
kişi müstesnadır: Zina eden evli, bir başkasını kasten öldüren 
kişi ve dinini terk edip İslâm toplumundan ayrılan şahıs.”18 

c. Hz. Peygamber bir gün minbere çıkıp "Benden son-
ra fesat çıkaranlar olacaktır. İslâm toplumundan ayrılan kimi 
görürseniz veya Muhammed ümmetini parçalamak isteyen 

kim olursa olsun -bir grup/cemaat de olsalar- öldürünüz!” 
buyurmuştur.19 

d. İbn Abbas (r.a.)’tan rivayet edildiğine göre, Abdul-
lah b. Sa'd b. Ebi's-Sarh isimli bir sahabi Hz. Peygamber'e 
katiplik ediyordu. İrtidat etti ve kafir olarak Mekke'ye sı-
ğındı. Mekke'nin fethinde, Resûlullah'ın öldürülmelerini 
emrettiği şahıslar listesinde o da vardı. Ancak Hz. Osman 
onu himayesine aldı, Resûlullah'ın yanına getirdi ve Hz. 
Peygamber'e onunla beyat etmesini teklif etti. Efendimiz 
üç kez başı ile onunla beyat etmeme hususunda direndi 
ise de, sonunda Hz. Osman’ın ısrarını kıramayarak beyatı 
kabul etti ve bu şahıs sonra tevbe ederek müslüman oldu.20  

Bu rivayetten de anlaşıldığı gibi, irtidat suçu sahibine 
had cezası gerektiren bir suç olsaydı, Hz. Osman onu hima-
ye edemez, bağışlanması için şefaatte bulunamazdı. Zira 
bu tür girişimler had suçlarında caiz görülmemektedir. 

e. Hz. Ebu Bekir’in hilafeti esnasında birçok kabilenin 
dinden döndüğüne şahit olunmuştur. Bunlardan bir kısmı, 
malî görev olan zekatı vermemekte direnmek istemeleri ile 
mürted olmuşlardı. Bu direnişler ridde savaşlarının çıkma-
sına sebep olmuştur. 

h. Hz. Ömer'in hilafetinde irtidat olayları, nadir de 
olsa, münferit vakalar şeklinde vuku bulmuştur. Hz. Ömer, 
Musaoğulları tarafından gelen birine bölgenin ahvalinden 
sormuştu. Adam, bir kişinin irtidat ettiğini ve öldürdüklerini 
haber verdi. Bunun üzerine halife, “Keşke üç gün hapsetsey-
diniz, karnını doyursaydınız, belki tevbe ederdi.” diyerek, irti-
dat sebebiyle bir şahsın öldürülmesini hoş karşılamamıştır.21 

ı. Hz. Ömer, Bekr b. Vâil kabilesinden altı kişinin irtidat 
ettiğini ve öldürüldüklerini duyunca da, istirca etmiş ve 

"Ben olsam İslâm'a girmelerini isterdim, direnmeleri ha-
linde hapsederdim." demiş ve "Rabbim bu benim bilgim 
dışında olmuş bir olaydır, ben emretmedim, duyunca razı

olmadım." diye memnuniyetsizliğini izhar etmiştir.22 
i. Hz. Ali'nin hilafeti dönemine gelindiğinde, yahudi-

ler ve diğer güçler, Hz. Osman döneminde bir hayli sarsıntı 
geçiren İslâm toplumunu, içinden iyice parçalamak ve çö-
kertmek düşüncesiyle, amansız bir taarruza girişmişlerdir. 
Bu, müslümanları iman evlerinden vurma operasyonu idi. 
Siyasî olarak başlayan bu cereyan, müslümanların inanç-
larını alt üst edecek derecede kötü bir mecraya sürüklen-
miştir. Hz. Ali'nin peygamber hatta ilâh olduğu şeklinde 
ilhad propagandalarıyla küfür seli müslüman toplumu 
kaplamıştır. İşte böyle bir ortamda Hz. Ali mürted zındık-
larla mücadele etmiş, onlarla savaşmıştır.23

İrtidadın Dünyevî ve Uhrevî Neticeleri
Mürtedin Amellerinin Boşa Gitmesi
İrtidat suçunu işleyenin amellerinin boşa gideceğinin 

kaynağı Kur'an nassıdır. Mürtede bu cezayı öngören bir-
kaç âyet mevcuttur.24 İlgili âyetlerden birinde: "Andolsun 
ki Allah'a ortak koşarsan, işlerin şüphesiz boşa gider.'' buyrul-
maktadır.25 Mürtedin amellerinin boşa gittiği âyetle belir-
tilmiş ise de, amellerin iptalinin suç işlenmesi ile mi, yok-
sa aynı hal üzere şahsın ölmesi ile mi gerçekleşeceğinde 
âlimlerin farklı görüşleri mevcuttur. Bir görüşe göre; irtidat 
suçu tespit edildiği an, mürtedin salih amelleri boşa gider. 
Zira konu ile ilgili âyet mutlaktır. Çoğunluğun benimsedi-
ği diğer bir görüşe göre ise; mürted irtidadı üzere ölürse, 
amelleri boşa gider. Bu görüşün delili olarak: “Kim dininden 
döner ve kafir olarak ölürse, işte bunların dünya ve âhirette 
amelleri boşa gitmiştir.” âyeti sunulmuştur.26 

Mürtedin Nikahının Bozulması
İslâm âlimleri, dinden dönenin nikahının bozuldu-

ğunda ittifak halindedirler. 

Mürtedin Öldürülmesi
Yukarıda belirtildiği gibi, İslâm dünyasındaki genel 

kanaate göre, erkek veya kadın mürted, belirli müddet 
tevbeye çağrıldığı halde, İslâm’a geri dönmediğinde öldü-
rülecektir. Yalnız Hanefiler, kadın mürtedin öldürülmeyip 
müslüman oluncaya kadar hapsedileceği görüşündedirler. 

İslâm  hukuku kaynaklarında mürtedin  öldürül-
me  sebebi olarak ileri sürülen gerekçenin birden çok ve 

farklı içerikte olması fıkıh doktrininde benimsenmiş olan 
mürtede verilmesi gereken cezanın inanma özgürlüğünü 
hedef aldığı ve inanma özgürlüğünü tek taraflı olarak yok 
ettiği tezini doğrulayacak nitelikte olmadığını göstermek-
tedir. Fıkıh kaynaklarına bakıldığında irtidat cezasıyla ilgili 
olarak şu tür gerekçelerle karşılaşılmaktadır: 

a. Mürted, dinden döndüğü için öldürülür.27

b. Mürted, toplumu ifsad etmekte ve nesep karışıklı-
ğına sebep olmaktadır. Bu nedenle öldürülür.28 

c. Mürtedin irtidadı sebebiyle, toplumda istikrarsızlık 
oluşacağı için mürted öldürülür.29 

d. Mürted toplum sırlarına vakıf olması nedeniyle, 
topluma hıyanet etme imkanı yüksek olduğu için öldürül-
mektedir.30

e. Mürted, İslâm ümmetinin hürmet ve saygınlığı-
nı çiğnemiştir. Bu sebeple kendisine saygı gösterilmez.31 
Mürtede ceza verilmediği takdirde, dünyevî maksatlarla, 
İslâm dinine giriş-çıkış yapılabilecek ve böylece dine, top-
lumun inanç değerlerine bir hayli saygısızlık edilerek in-
sanlar rencide olacaklardır.32

f. Mürted verdiği sözden döndüğü için öldürülme-
lidir. Kişinin sözünden dönerek İslâm’dan çıkması, hayat 
boyu küfürde ısrardan daha tehlikelidir.33 

g. Sünnî mezheplerden biri olan Hanefiler, mürtedin 
muharip olma vasfından dolayı, şerrinden korunmak için 
öldürüleceği görüşündedirler. Bu tezlerinden hareketle, 
kadında harbetme özelliği -genelde- bulunmadığı iddia-
sıyla, irtidat eden kadının öldürülemeyeceğini ancak hap-
sedilebileceğini savunmuşlardır.34

h. İrtidat suçu, siyasî bir hüviyet taşımaktadır. Mürte-
de verilen ceza da, dinden döndüğü için değil, siyasî olarak 
verilmektedir.35 

Görüldüğü gibi, mürtedin öldürülmesinin illeti olarak 
ileri sürülenler, dinden çıkması/inandığı eski inançlarından 

  İslâm dışında kalan 
insanların sapık inançlarının 

cezasının âhirete 
bırakılışındaki hikmetin; 

dünyanın imtihan meydanı 
oluşu, imtihanın âdil olması 

için inanç hürriyetinin 
herkese tanınmış olması ve 
kimseye inancı sebebiyle 

zorlama yapılmama ilkesinin 
tabii bir sonucu olduğunu 

düşünmekteyiz.

Kur'an'da açık olarak, 
dünya ve âhirette mürtedin 
amellerinin batıl olup boşa 
gideceği ve âhirette çetin 
bir azaba çarptırılacağı 

mevcuttur. Bunun dışındaki 
cezalarla ilgili gösterilen 
âyetlerin konuya delaleti 

tartışmaya açıktır.
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vazgeçmesi dışındaki unsurlarda yoğunlaşmaktadır. Sonuç 
olarak şunu söyleyebiliriz; İslâm dinini kabul etmiş bir er-
kek veya kadının kendi isteği ile bilerek, inanılması zaruri 
olan hükümlerin hepsini veya bir kısmını inkar edip dinden 
çıkması irtidat suçunu oluşturmaktadır. İrtidat suçu sözlü 
ve fiilî olarak işlenebilmektedir. İrtidat suçlusunda ittifakla 
aranan özellikler, mürtedin akıllı olması, tehdit ve zorlama 
olmaksızın kendi isteği ile ve suç kasdı ile bu işi yapmış ol-
masıdır. İrtidat suçu, mürtedin itirafı veya iki âdil şahidin 
tafsilatlı şehadeti ile tespit edilmektedir. 

Mürtede verilen cezaların kaynakları Kitap, sünnet ve 
icma olarak gösterilmektedir. Kur'an'da açık olarak, dünya 
ve âhirette  mürtedin amellerinin batıl olup boşa gideceği 
ve âhirette çetin bir azaba çarptırılacağı mevcuttur. Bu-
nun dışındaki cezalarla ilgili gösterilen âyetlerin konuya 
delaleti tartışmaya açıktır. Sünnette mevcut olan mürted-
le ilgili rivayetler, bütünlük içinde ele alındığında; isyan 
çıkararak toplumu ifsad eden, karşı bir grup oluşturarak 
İslâm devletine harp açmış veya açacak olan mürtedin öl-
dürüldüğü görülmektedir. Konu ile ilgili diğer örneklerde, 
İslâm’ın devlet olarak yeni teşekkül ettiği yıllarda özel du-
rumlar sebebiyle din değiştirenlere ölüm cezası verilmiş 
ise de, sonraları din değiştirenlere uygulanan cezanın ha-
fiflediği ve hatta bazı durumlarda bu tür suç işleyenlerin 
affedildiği görülmektedir. 

Meşhur fıkıh ekollerinin çoğu mürtedin öldürülme-
si görüşünü benimsemiş olmakla birlikte, irtidat suçunu 
had gerektiren suçlar arasında saymamaları irtidat suçu-
nun cezasının tazir türünden olabileceği, mürtedin işle-
diği suçla paralel olacak şekilde değişik cezalara çarptırı-
labileceği anlamına gelmektedir. Buna göre, ölüm cezası 

mürtede verilecek tek ceza olmayıp, işlediği suçlar muka-
bilinde verilebilecek cezalardan birisi öldürme olabilecek-
tir. Günümüz İslâm araştırmacılarının birçoğu tarafından 
da salt olarak din değiştiren ya da dinde tartışmasız ka-
bul edilmesi gereken bir emri/yasağı inkar eden mürte-
din malına el konulması ve öldürülmesi şeklinde bir ceza 
ile mürtedin cezalandırılması uygun görülmemektedir. 
Kanaatimizce, irtidatla ölüm cezasının İslâm kültüründe 
özdeşleştirilmiş oluşunda, İslâm'ı yıpratmaya çalışan müs-
teşriklerin, "İslâm'da, temel insan haklarının hiçe sayıldığı, 
insanın bir şeye inanma ya da inanmama özgürlüğünün 
bulunmadığı” şeklindeki önyargılarını destekler mahiyet-
te malzeme bulmuş olabilmek için mutlak manada söy-
lenmiş bir iki hadis rivayetini gündemde tutarak konuyla 
alakalı başka açıklamaların gölgede kalmasını sağlamış 
olmalarının etkisi büyüktür. Hâlbuki konuyla ilgili hadis-
ler ve Raşid Halifeler’in uygulamaları bir bütün olarak de-
ğerlendirildiğinde, İslâm’da “insanın, dilediği inanca sahip 
olmasının ve inancının gerektirdiği şekilde yaşaması hu-
susunda özgür olmasının asıl olduğu” anlaşılacaktır. “Din-
de zorlama yoktur.” ilkesi İslâm’a girmede olduğu gibi, 
İslâm’dan çıkma hususu için de geçerlidir. İslâm tarihinde 
irtidat suçu işleyenlere verilen cezalara dikkatlice bakıl-
dığında görülecektir ki, bu ceza sadece İslâm’dan çıkma 
suçunun işlendiği için değil; irtidat sonrasında İslâm’a kar-
şı bir duruş sergilenerek ortaya konan olumsuz/yıpratıcı/
kışkırtıcı eylemler ya da topyekun İslâm toplumunu veya 
kişileri/kurumları hedef alan kara propagandalar, iftiralar 
neticesinde verilmiştir.    
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 Allah’a iman, akıl sahibi ergenlerin 
bir yükümlüğüdür. Akıl ise; öğrenme, bilme 
düşünme, muhakeme etme, sorgulama, 
tasdik veya inkar etme gibi süreçleri yö-
netmektedir. Bu yönüyle imanda anlık bir 
gerçeklikten değil, daha çok bir süreçten 
bahsetmek mümkündür. Buna bağlı olarak 
hayatın herhangi bir evresinde olup bitme-
mesi son nefese kadar kişiyle birlikte olma-
sının istendiği de bilinmektedir. Uzun süre 
iman çizgisinde bulunan birisinin bile öm-
rünün sonunda tam aksi istikamette bir yö-
nelişe girebileceği uyarıları Resûl-i Ekrem’in 
hadislerinde yer almaktadır.1 Kur’an’da, ge-
rek itikadî düşünceyle gerek ameli sahadaki 
günahlarla imanını tehlikeye sokan kişiler 
hakkında yeniden “İman ediniz.” telkini,2 
iman edildiğinde geçmişin bağışlanaca-
ğı müjdesi3 ve bunların yanında, imanda 
sebat etme noktasında defalarca gelgitler 
yaşayıp sonunda küfre saplanıp kalanların 
bağışlanmayacağı uyarısı4 bulunmaktadır. 

Anlaşılmaktadır ki, kişinin, imanı korumaya 
veya kaybetmeye yönelik düşünmeleri, sor-
gulamaları ve imanla bağlantılı uygulama-
ları hayat boyu devam edecektir. Böyle bir 
süreçte sorma, öğrenme, müzakere etme 
veya diğer inançlarla mukayese etme gibi 
durumlar söz konusu olmakta ve günümüz-
deki fetva mercileri bu konularda önemli bir 
danışma vazifesi ifa etmektedir. Fetva kav-
ramının fıkıh alanıyla ilgisi ağır basmakla 
birlikte, günümüzde dinî soru kapsamın-
daki her türlü mevzunun mezkûr mercilere 
sorulması hakikatini unutmamak gerekir. 
Aşağıda, farklı kategorilere ayrılarak imanla 
ilgili sorulara yer verilecektir.

İman Esaslarının Teorik Anlamı
İman edilecek hususları tanıma, iman-

da başta gelen husustur. Âmentü esasları-
nın nasıl anlaşılması gerektiği, diğer semavi 
kitaplara inanmak gerekip gerekmediği, 
âhirette cennet ve cehennemdeki hayat ve 

ölüm hakkındaki sorular ve benzerleri 
buna yöneliktir. Bu bağlamdaki soru-
lar, Allah’ın zamandan ve mekândan 
münezzeh olması gibi çeşitli sıfatların 
mana boyutuyla alakalı olabildiği gibi 
O’nun insanlara karşı tecellileriyle de 
ilgili olabilmektedir. Örneğin kalpten 
bir bağlılıkla Yüce Allah’a iman etmiş 
bir kişi, O’nun rahmeti ile gazabını na-
sıl uzlaştırabileceğini sorabilmektedir. 
Buna verilen cevaplar genellikle, her 
bir sıfatın tecellisinin farklı durumlarda 
gerçekleşebildiği yönündedir. Din İşleri 
Yüksek Kurulu’nun bir cevabında şöyle 
denilmektedir: “Allah rahim, halim oldu-
ğu gibi aynı zamanda gazap edendir. Bir 
kutsi hadise göre Allah, “Rahmetim ga-
zabımı geçmiştir (kuşatmıştır).”5 buyur-
muştur. İslâm âlimlerine göre Allah’ın 
gazabı; küfür ve isyan gibi birtakım tu-
tum ve davranışları yadırgaması, zat-ı 
uluhiyetine ve her şeyden müstağniliği-
ne uygun olarak bir çeşit “öfke”si ve on-
lara hak ettiklerinin karşılığını vermesi 
demektir.”6

İmanda, başta Tanrı olmak üzere, 
görülmeyen varlıkların kabulü söz ko-
nusu olduğundan, bu varlıkların gücü 
ve yetkinliği ile, aralarındaki ilişkiler sık-
lıkla sorulmaktadır. Esasında bu sorula-
rın, iman edenin kişinin güven talebini 
ortaya koyduğu da söylenebilir. Meselâ 
cin ya da şeytanın insana zarar verip 
veremeyeceği sorulmaktadır. Hâlbuki 
Kur’an, her varlığı olduğu gibi şeytanı 
ve cini yaratanın da Allah olduğuna vur-
gu yapmaktadır.7 Yaratılanın, Yaradan’ın 
sınırları dışında davranması mümkün 
değildir. Her şey Allah’ın kontrolü altın-
dadır ve görünür görünmez tehlikele-
re karşı sığınılacak tek merci, âlemlerin 
Rabbi olan Allah’tır.8 “O eşsiz yaratıcıdır, 
her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde, O’nun 
buyruğu "ol!" demekten ibarettir; o şey 
de hemen oluverir. Her şeyin egemenliği 

kendi elinde olan Allah bütün eksiklikler-
den uzaktır.”9 “O görüp gözeten ve yöne-
tendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, bü-
yüklükte eşi olmayandır.”10 Yüce Allah’ın 
şeytana karşı şu sözü de, şeytanın zarar 
verip vermeyeceği hususunda açıktır: 
“İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. 
Azgınlardan sana uyanlar dışında, kulla-
rım üzerinde senin hiçbir hakimiyetin yok-
tur." dedi.”11 Büyü, nazar, fal ve gizli ilimler 
gibi hususlardaki soruların cevapları da 
bu bağlamda düşünülebilir. Nitekim 
büyüden bahseden bir âyette, “Allah’ın 
izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar 
veremezlerdi.” buyrulmaktadır.12

İmanın Gerekliliği
Çağımız insanı çeşitli ideolojiler-

den ve bilimsel gelişmelerden etkile-
nerek Allah’ın varlığı da dahil olmak 
üzere birçok imanî hususu sorgulaya-
bilmekte, insanın ve kainatın herhangi 
bir ilâhî müdahale olmaksızın varlığını 
sürdürdüğünü iddia edebilmektedir. 
Örneğin, “Kuantum fiziği varken Allah’a 
niye ihtiyaç olsun?” şeklinde bir soru so-
rulabilmektedir. Bütün bu sorular, varlı-
ğı ilkten kimin yarattığına, devam eden 
süreçte varlıkta meydana gelen değişim 

İman konusunda 
güvende olmak isteyen 
kişinin, İslâm’daki 
temel inanç ilkelerinin 
kaynaklarını ve 
özellikle Kur’an’ın diğer 
kitaplardan farkının 
ne olduğunu ve bütün 
kitaplar bozulmaya açık 
iken Kur’an’ın korunmuş 
olduğunu iddia etmenin 
nasıl mümkün olduğunu 
sorgulaması ve benzeri 
sorular sorması tabidir.

BİLAL ESEN

Çağımız in-
sanı çeşitli 
ideolojilerden 
ve bilimsel 
gelişmelerden 
etkilene-
rek Allah’ın 
varlığı da 
dahil olmak 
üzere birçok 
imanî hususu 
sorgulayabil-
mekte, insanın 
ve kainatın 
herhangi bir 
ilâhî müdaha-
le olmaksızın 
varlığını 
sürdürdüğü-
nü iddia ede-
bilmektedir. 
Örneğin, “Ku-
antum fiziği 
varken Allah’a 
niye ihtiyaç 
olsun?” şek-
linde bir soru 
sorulabilmek-
tedir.

Dr., Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı

Fetvaya 
Yansıyan 

İman Soruları



ve yokluğun yani ölümün kimin sayesinde gerçekleştiğine 
bakmaksızın, insanın eşya üzerindeki mevcut tasarrufunun 
abartılmasından kaynaklanmaktadır. Hâlbuki fizik ilimleri-
nin tamamı, Allah'ın yarattığı varlıklar/maddeler üzerinde 
çalışmalar yapmakta, tahminler yürütmekte ve bazı teoriler 
oluşturmaya çalışmaktadır. Allah'ın yarattıklarını kullanma-
dan hiç bir keşif ve icat yapmak mümkün değildir. Hayatı 
da ölümü de yaratan O’dur. Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: 
“Dediler ki: "Dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz 
ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder." Bu hususta onların 
bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara 
âyetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak, 
"Doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin" demek oldu. 
De ki: "Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek, sonra da kendi-
sinde şüphe olmayan Kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. 
Ama insanların çoğu bilmezler."13

İmanın Dayandığı Sahih Bilgi
İman konusunda güvende olmak isteyen kişinin, 

İslâm’daki temel inanç ilkelerinin kaynaklarını ve özellikle 
Kur’an’ın diğer kitaplardan farkının ne olduğunu ve bütün 
kitaplar bozulmaya açık iken Kur’an’ın korunmuş olduğu-
nu iddia etmenin nasıl mümkün olduğunu sorgulaması 
ve benzeri sorular sorması tabidir. İlk bakışta tarihle alakalı 
olduğu sanılabilecek bu soru, esasında imanın temeli olan 
sahih bilginin kaynağını ve dolayısıyla imanın sıhhatini sor-
gulamaktadır. Böyle bir soruyu cevaplayan Din İşleri Yüksek 
Kurulu, öncelikle Yüce Allah’ın bu kitabı koruyacağına dair 
taahhüdünü hatırlattıktan sonra, tarihi sürece yer vermekte 

ve Kur’an’ın Allah tarafından tebliğ edildiği andan itibaren 
bir taraftan yazıldığını bir taraftan da birçok mümin tara-
fından ezberlenerek hafızalarda tutulduğunu ayrıca müs-
lümanların inanç ve ameli dünyalarına taşınarak hayata 
yansımış olduğunu, tarih boyunca ve günümüzde yüzbin-
lerce hafızın bulunduğunu ve mevcut Kur’an nüshalarında 
bir farklılığın bulunmadığını belirtmektedir. Bugün Taşkent, 
İstanbul, Kahire ve Medine’de -Hz. Osman döneminde istin-
sah edilen nüshalar olmasa bile- bu nüshadan kopyalandığı 
güçlü ihtimal dahilinde bulunan tarihi Kur’an nüshalarının 
bulunduğu da mezkur cevapta ifade edilmektedir. İslam ta-
rih ve medeniyetinde değişik ilim dallarında ortaya çıkan 
yüzbinlerce kitabın hep Kur’an’ı referans aldığı ve ondan 
alıntılar yaptığı da göz önüne alınacak olursa, bu kadar 
şöhret bulmuş bir kitabın metni hakkında tezvirat yapma-
nın mümkün olmadığı, tezvirat yapılsa bile diğer kitaplara 
bakıldığında bunun açığa çıkacağı görülecektir. 

Şeytan, cin, peri ve şahmeran gibi varlıkların var olup 
olmadığı, var ise bu bilginin hangi kaynağa dayandığı da 
sorulmaktadır ki bütün bunlar, imana kaynaklık teşkil eden 
sahih bilgiyi aramaya yönelik sorulardır.

İmanın Pratik Değeri
Yüce Allah’ın varlığına inanan kişi, kendi yaşamında 

Allah’ın etkisi ve kendi özgürlüğü gibi konularda sorgu-
lamalar yapmaktadır. Her şeyi yaratan Allah olduğuna ve 
herkesin belli bir kaderi bulunduğuna göre, insanın hayatı-
nı nasıl sürdüreceğini düşünmesi tabiidir. “Allah böyle yaz-
mış, ben ne yapayım? “ demek doğru mudur?” şeklindeki 

Mümine düşen, her çeşit bela ve musibetlerden Allah’a sığınmak, bunlara maruz 
kalınırsa sabretmek ve kadere inanarak teselli bulmaktır. Şunu unutmamak gerekir ki 
Allah sonsuz rahmet ve inayet sahibidir. Dolayısıyla musibete maruz kalan bir kimseyi, 

sabretmesi şartıyla büyük mükafatlara nail kılacaktır.

bir soruya cevap veren Din İşleri Yüksek 
Kurulu, insanın, kaderi mazeret olarak ile-
ri süremeyeceğini belirtmektedir: “Çünkü 
insanların fiilleri, insanlar böyle tercih et-
tikleri için, bu seçime uygun olarak Allah 
tarafından yaratılmışlardır. Burada dile-
yen, tercih eden, isteyen kuldur; yaratan 
da Allah’tır. Kul sorumluluk doğuran fiilleri 
irade edendir ama yaratan değildir; zira 
yaratmak Allah’a mahsustur. (…) Ayrıca ka-
der ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak, 
olumlu sonucun sağlanması ya da olum-
suz sonuçların önlenmesi için gerekli se-
beplere sarılmamak ve tedbirleri almamak, 
İslâm’ın kader anlayışı ile bağdaşmaz. Allah 
her şeyi birtakım sebeplere bağlamıştır. İn-
san bu sebepleri yerine getirirse Allah da 
o sebeplerin sonucunu yaratacaktır. Bu da 
bir ilâhî kanundur ve bir kaderdir. Sonuç 
olarak insanların, “Ben ne yapayım, kade-
rim böyle.” demesi doğru değildir.” Evlilik-
le ilgili kısmetin kapalı olup olamayacağı, 
çalışma hayatı, tevekkül ve rızık meselesi 
gibi konulardaki soruları da bu çerçevede 
düşünmek mümkündür. 

Kişi inanmış olsa bile dünyada çe-
şitli sıkıntı ve musibetlerin başına geldiği 
malumdur. Bu durumun Allah’a iman ile 
nasıl bağdaştırılabileceğinin izahını da 
yine Kurul'un bir cevabında bulmaktayız: 
“Belaları ve musibetleri üç gurupta değer-
lendirmek gerekir: a) İnsan iradesinin söz 
konusu olmadığı belalar ve musibetler 
(depremler, engelli olarak doğmak gibi). b) 
İnsan iradesinin kısmen söz konusu oldu-
ğu belalar ve musibetler (kısmen kabahatli 
olduğumuz trafik kazaları gibi). c) İnsan 
iradesinin söz konusu olduğu belalar ve 
musibetler (alkollü araç kullanarak sebebi-

yet verilen kazalar, dikkatsizlik ve tedbirsiz-
lik sonucu maruz kalınan hastalıklar gibi). 
Allah’ın ilmine bakan boyutuyla bunların 
hepsi kader olmakla birlikte, ilki ve belli 
oranda ikincisi, terim anlamıyla da kader-
dir. Bu çeşit bela ve musibetler sabretmek 
şartıyla günahlara kefaret olduğu gibi Al-
lah katında daha yüksek derece almaya da 
vesiledir. Sonuncusu ise insanların hatasın-
dan kaynaklandığı için, ilâhî ilim açısından 
kaderin dışında olmamakla beraber insan-
lar bundan sorumludur. Mümine düşen, 
her çeşit bela ve musibetlerden Allah’a 
sığınmak, bunlara maruz kalınırsa sabret-
mek ve kadere inanarak teselli bulmaktır. 
Şunu unutmamak gerekir ki Allah sonsuz 
rahmet ve inayet sahibidir. Dolayısıyla mu-
sibete maruz kalan bir kimseyi, sabretmesi 
şartıyla büyük mükafatlara nail kılacaktır. 
Ayrıca Allah insanları imtihan ettiği için, di-
lerse birtakım bela ve musibetler verebilir. 
İnsanlar bu durumda kulluklarının gerek-
tirdiği tutum içinde olmalıdırlar.”

Diğer Dinler
Başka bir dinin mabedine girmek 

hakkında Din İşleri Yüksek Kurulu, “Âyine 
katılmayıp, gezi, gözlem bilgi edinme gibi 
amaçlarla veya ihtiyaç ve zaruret halinde 
kiliseye girmekte dinen bir sakınca yoktur.” 
demektedir. Bir başka cevapta ise, “Temiz 
olmak kaydıyla her yerde namaz kılınabi-
lir. Başka yerde namaz kılma imkanı varsa, 
kilisede namaz kılmak mekruhtur.14 Ancak, 
kilise ve sinagogda namaz kılmak zorunda 
kalındığında imkan varsa resim ve heykel-
lerin üzerinin örtülmesi gerekir.” demekte-
dir. 

1. Buhârî, Bed'ü'l-halk, 6; Müslim, Kader, 1.
2. Nisâ, 4/136.
3. Mâide, 5/93.
4. Nisâ, 4/137.
5. Buhârî, Tevhid, 15, 22, 28, 55; Müslim, Tevbe, 14-16.
6. Bu yazıda Din İşleri Yüksek Kurulu’na yapılan bütün atıfların 

kaynağı, Kurul’un web adresinde halka açık bulunan soru ve ce-
vaplardır. Bkz. Çevrimiçi: https://kurul.diyanet.gov.tr/SoruSor/
SoruSor.aspx : 20 Aralık 2013.

7. Hicr, 15/27; Sâd, 38/76.
8. Felâk ve Nâs sureleri.
9. Yasin, 36/81/83.

10. Haşr, 59/23.
11. Hicr, 15/24-44. Ayrıca bkz. Sâd, 38/71-85; İbrahim, 14/22.
12. Bakara, 2/102.
13. Casiye, 45/24-26. Ayrıca bkz. Neml, 27/59-69.
14. İbn Abidin, Reddü’l-muhtar, Beyrut 2000, I, s. 380-381.

D İ P N O T L A R

Allah her 
şeyi birtakım 
sebeplere 
bağlamıştır. 
İnsan bu 
sebepleri yerine 
getirirse Allah 
da o sebeplerin 
sonucunu 
yaratacaktır. 
Bu da bir ilâhî 
kanundur ve 
bir kaderdir. 
Sonuç olarak 
insanların, “Ben 
ne yapayım, 
kaderim böyle.” 
demesi doğru 
değildir.” 
Evlilikle ilgili 
kısmetin 
kapalı olup 
olamayacağı, 
çalışma hayatı, 
tevekkül ve rızık 
meselesi gibi 
konulardaki 
soruları da 
bu çerçevede 
düşünmek 
mümkündür. 
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SON NEBiNiN iLK 
HALiFESi: 
HZ. EBÛ BEKiR (r.a.)

Hz. Ebû Bekir, takip 
edeceği siyasetin genel 

esaslarını ortaya ko-
yan meşhur hutbesinde 
müslümanların en iyisi 
olmadığı halde onlara 

başkan seçildiğini ifade 
ederek doğru hareket 
ederse kendisine yar-
dım etmelerini, yanlış 

davranırsa doğrult-
malarını, Allah'a ve 

Resûlü'ne itaat ettiği 
müddetçe müslüman-
ların kendisine itaat 

etmelerini istedi.

MUSTAFA FAYDA
Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi- Emekli Öğretim Üyesi

Bu yazı, yazarın D
İA’da yer alan Ebû Be-

kir m
addesinden özetlenerek alınm

ıştır.

 Hz. Ebû Bekir, Fil Vakası'ndan üç yıl kadar son-
ra Mekke'de doğmuştur. Annesi Ümmü'l-Hayr Selmâ 
bint Sahr, Mekke döneminde Hz. Peygamber'in Erkam 
b. Ebu'l-Erkam'ın evinde bulunduğu sırada İslâmiyet'i 
kabul etmiştir. Babası Ebû Kuhâfe, Mekke fethinden 
(8/630) hemen sonra oğlu Ebû Bekir'in aracılığıy-
la müslüman olmuştur. Anne ve babasının mensup 
olduğu Teym kabilesinin soyu Mürre b. Kâ'b'da Hz. 
Peygamber'in nesebiyle birleşir. Resûl-i Ekrem'den iki 
veya üç yaş küçük olan Ebû Bekir’in güzel, soylu, eski, 
azat edilmiş gibi mânalara gelen bu lakabın ona annesi 
tarafından verildiği veya çok eskiden beri hayır yaptığı, 
yüzü ve ahlâkı güzel olduğu, yahut da soyunda ayıpla-
nacak bir husus bulunmadığı için "Atîk" lakabıyla anıl-
dığı rivayet edilmiştir. Câhiliye döneminde Abdü'l-Kâ'be 
olan adının müslüman olduktan sonra Hz. Peygamber 
tarafından Abdullah olarak değiştirildiği de diğer riva-
yetler arasında yer almıştır. Kendisi için kullanılan lakap-
lar içinde en meşhuru Sıddîk'tir. "Çok samimi, çok sadık" 
anlamına gelen bu lakap kendisine, mirac hadisesi baş-
ta olmak üzere gaybla ilgili haberleri hiç tereddütsüz 

kabul ettiği için bizzat Resûl-i Ekrem tarafından verilmiş 
ve İslâm literatüründe bununla şöhret bulmuştur. Hz. 
Peygamber'in onun üstünlüğünden söz ederken kendi-
sini herkesin yalanladığı bir sırada Ebû Bekir'in inandı-
ğını ve İslâmiyet için her şeyini feda ettiğini söylemesi 
onun ilk müslümanlardan olduğunu göstermektedir. 
Kendisine Ebû Bekir künyesinin niçin verildiği konusun-
da kaynaklarda yeterli bilgi yoktur.

Ebû Bekir'in çocukluğu, gençliği ve müslüman ol-
madan önceki hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi 
bulunmamaktadır. Yalnız elbise ve kumaş ticaretiyle 
meşgul olduğu, İslâmiyet'i kabul ettiği sırada 40.000 
dirhem kadar olan sermayesinin bulunduğu, ticaret ker-
vanlarıyla Suriye ve Yemen'e seyahat ettiği bilinmekte-
dir. Hz. Peygamber'in yirmi beş yaşlarında iken katıldığı 
Suriye ticaret kervanında onun da bulunduğu rivayet 
edilmektedir.

Mekke döneminde İslâmiyet'in yayılmasında Hz. 
Ebû Bekir'in Kureyş'in ileri gelenlerinden biri olması-
nın büyük tesiri vardır. Hz. Peygamber'in Mekkeliler'i 
İslâmiyet'e gizlice davet ettiği sırada Kureyş'in ileri ge-

lenlerinden birçok kimse onun vasıtasıyla müslüman 
olmuştur. Bunlar arasında, başta aşere-i mübeşşereden 
Hz. Osman, Talha b. Ubeydullah, Sa'd b. Ebû Vakkâs, 
Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf gibi önemli ki-
şiler bulunmaktadır. Hz. Ebû Bekir, Mekke dönemin-
de Kureyşli müşriklerin ağır işkencelerine maruz kalan 
müslüman kölelerle, yabancılardan erkek, kadın, zayıf 
ve güçsüz pek çok kimseyi efendilerine büyük paralar 
ödeyerek satın alıp azat etmiştir. Kurtardığı bu sahâbîler 
arasında Bilâl-i Habeşî ve annesi Hamâme, Âmir b. Fü-
heyre, Ubeys sayılabilir. Onun, servetini bu şekilde har-
camasından rahatsız olan babası, güçsüz ve zayıf köleler 
yerine güçlü kuvvetli kimseleri satın almasını tavsiye et-
tiği zaman babasına satın aldığı kölelerden faydalanma-
yı düşünmediğini, bu hareketiyle Allah'ın rızâsını kazan-
mayı umduğunu söylemiştir. 

Resûl-i Ekrem Mekke'ye gelen insanları İslâmiyet'e 
davet ederken ensâb ilmini iyi bilen Ebû Bekir onun ya-
nında bulunarak çeşitli kabile mensuplarıyla kolayca 
dostluk kurmasında kendisine yardımcı olmuştur. 

Müslümanlar Medine'ye hicret etmeye başlayınca 

Ebû Bekir de hicret için Hz. Peygamber'den izin istemiş-
tir. Resûlullah ona acele etmemesini, Allah'ın kendisine 
bir arkadaş bulacağını söyleyince Hz. Peygamber ile bir-
likte hicret etme şerefine nail olacağını anlayarak hazır-
lık yapmaya başlamıştır. Bu konuşmadan dört ay sonra 
Resûl-i Ekrem Kureyşliler kendisini öldürmeye karar ve-
rince Ebû Bekir'in evine gelerek Medine'ye hicret ede-
ceklerini söylemiştir. O gece müşrikler tarafından evi ku-
şatılan Hz. Peygamber yatağına Hz. Ali'yi yatırarak Ebû 
Bekir'le birlikte Sevr mağarasına doğru hareket etmiştir. 
Resûl-i Ekrem, kendilerini takip eden müşriklerin mağa-
ranın ağzına kadar gelmesi üzerine korkuya kapılan Hz. 
Ebû Bekir'i teselli ederek onların kendilerine zarar ve-
remeyeceğini söylemiştir. Daha sonra nazil olan ve Hz. 
Ebû Bekir'in bu üzüntüsünü dile getiren âyet-i kerîmede 
Resûl-i Ekrem'in onu, "Üzülme, Allah bizimledir." (Tevbe 
9/40) diye teselli ettiği belirtilmektedir. Hz. Ebû Bekir 
bu özel durumu sebebiyle Türk ve İran edebiyatlarında 
"yâr-ı gâr (mağara dostu, can yoldaşı) ifadesiyle anılmış-
tır. 

Hz. Ebû Bekir hicretten sonra Resûl-i Ekrem'in 

Câhiliye 
döneminde Kureyş'in 

kan davaları ile diyetler-
deki ihtilâflarına bakmakla 

görevli olan Ebû Bekir, 
beşerî münasebetleri dü-

zenlemeyi iyi bilirdi.
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mescid yapılmasını uygun gördüğü arsayı satın almış-
tır. Mekke ve Medine döneminde katıldığı seriyyeler ve 
631 senesinde Hac Emiri tayin edildiği günler dışında 
Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmadı. Kumandanlı-
ğını Resûlullah'ın yaptığı bütün savaşlarda, Hudeybiye 
Antlaşması, Umretü'l-kazâ ve Veda haccında bulundu. 
Resûl-i Ekrem Bedir Gazvesi'ne karar vermeden önce 
onunla istişare etti; Ebû Bekir, Resûlullah için kurulan 

kumandanlık karargâhında onun yanında yerini aldı. 
Bu gazvede müşriklerin safında bulunan oğlu Abdur-
rahman ile savaşmasına Hz. Peygamber izin vermedi. 
Bedir’de alınan esirlere nasıl davranılması gerektiği ko-
nusunda Hz. Peygamber onun görüşüne uydu. Hz. Ebû 
Bekir Uhud'da savaş, müslümanlar aleyhine gelişme 
gösterdiği andan itibaren vücudunu Resûlullah'a siper 
eden ve yanından hiç ayrılmayan birkaç sahâbîden bi-
ridir.

627 senesinde müslümanlar Hudeybiye'de Kureyş-
li süvarilerle karşılaştıkları zaman Hz. Peygamber yine 
onunla istişare etmiştir. Barış görüşmeleri esnasında, 
Kureyş elçisi Urve b. Mes'ûd'un müslümanları hedef 
alan ve onların Resûl-i Ekrem'i bırakıp kaçacaklarını id-
dia eden hakaret dolu sözlerine sert tepki göstermiştir. 
Hudeybiye Antlaşması üzerine nazil olan Fetih sure-
sini en iyi anlayanlardan biri olarak umre yapılmadan 
Medine'ye dönme kararını bir türlü kabul edemeyen 
Hz. Ömer'i ikna etmiştir. Hz. Peygamber 628’de Necid 
bölgesine gönderdiği seriyyeye Ebû Bekir'i kumandan 
tayin etmiştir. Mekke'nin fethinde İslâm ordusu şehre 
girdiği zaman doğruca babasının yanına giderek onu, 
Hz. Peygamber'in huzuruna getirip müslüman olmasını 
sağlamıştır. Böylece sağlığında annesi, babası ve bütün 
çocukları müslüman olan yegâne sahâbî olmuştur. Hz. 
Ebû Bekir Huneyn Gazvesi ve Tâif Muhasarası'na da ka-
tılmıştır. Tebük Gazvesi'nde Resûlullah'ın kendisine ver-
diği en büyük sancağı taşımıştır. Ordunun bu gazveye 
hazırlanması için bütün servetini Resûl-i Ekrem'in em-
rine tahsis etmiştir. 631 senesinde bizzat hacca gitme-
yen Hz. Peygamber, onu 300 sahâbî ile emîr-i hac tayin 
etmiştir. Bir yıl sonra da Hz. Peygamber ile birlikte Veda 
haccına katılmıştır.

Hz. Peygamber, Ebû Bekir'in kapısı dışında mes-
cidin avlusuna açılan bütün kapıların kapatılmasını 
emretmiştir. Bunun sebebini, İslâmiyet'e ondan daha 
faydalı kimseyi tanımadığını, insanlar arasında bir dost 
edinecek olsa onu tercih edeceğini söyleyerek açıkla-
mıştır. Namaza çıkamayacak kadar hastalanınca namazı 
Ebû Bekir'in kıldırmasını istemiştir. 

Resûl-i Ekrem pazartesi günü kendini iyi hissederek 
sabah namazı için mescide gitmiş ve namaz kıldırmakta 
olan Ebû Bekir'in yanında namaza durmuştur. Hz. Ebû 
Bekir namazdan sonra kendisini ziyaret ederek bir süre-

den beri uğramadığı evine gitmek üzere izin almış ancak 
birkaç saat sonra Resûlullah'ın vefat ettiğini öğrenmiş-
tir. Onun hücre-i saadetine girerek yüzünü açmış, alnını 
öpmüş ve daha sonra mescide geçerek başta Hz. Ömer 
olmak üzere şaşkınlık içinde olan ve Hz. Peygamber'in 
vefatına inanmak istemeyen sahâbîleri ikna eden meş-
hur konuşmasını yapmıştır.

Ensarın toplanarak halife seçimi konusunu görüş-
tüğünü öğrenince Hz. Ömer'le birlikte oraya giden Hz. 
Ebû Bekir, ensar ve muhacirden birer emîr seçilmesini 
isteyen sahâbîlere bu görüşün doğru olmadığını, İslâm 
birliğini sağlamak için tek lider etrafında toplanmak ge-
rektiğini söylemiş, kendi adayını Hz. Ömer'le Ebû Ubey-
de b. Cerrâh olarak göstermiştir. Fakat sahâbîler onun 
halife olmasını uygun görerek Mescid-i Nebevî'de ken-
disine biat etmişlerdir. 

İlk Halife Hz. Ebû Bekir 
Hz. Ebû Bekir, takip edeceği siyasetin genel esasla-

rını ortaya koyan meşhur hutbesinde müslümanların en 
iyisi olmadığı halde onlara başkan seçildiğini ifade ede-
rek doğru hareket ederse kendisine yardım etmelerini, 
yanlış davranırsa doğrultmalarını, Allah'a ve Resûlü'ne 
itaat ettiği müddetçe müslümanların kendisine itaat et-
melerini istedi.

Hz. Ebû Bekir'in halife olduktan sonraki ilk icraatı, 
Üsâme b. Zeyd'in kumandasında sefere hazırlanan or-
duyu göndermek olmuştur. Hz. Peygamber'in vefat et-
meden önce Mûte Savaşı'nda şehid olanların intikamını 
almak üzere hazırladığı ve Suriye'ye doğru göndermeyi 
kararlaştırdığı ordu, onun rahatsızlığı ve vefatı dola-
yısıyla yola çıkamamıştı. Dinden dönme olaylarından 
çekinen bazı sahâbîler mürtedlerin Medine'ye saldıra-
bileceklerinden endişe ettiklerini Ebû Bekir'e bildirerek 
Üsâme kumandasındaki orduyu göndermemesini rica 
ettiler. Diğer bazı sahâbîler de Üsâme'nin çok genç ve 
tecrübesiz, ayrıca azatlı bir kölenin oğlu olduğunu ileri 
sürerek onu değiştirmesini teklif ettiler. Hz. Ebû Bekir 
bütün bu teklif ve itirazları reddedip 1 Rebîülâhir 11 (26 
Haziran 632) tarihinde Üsâme ordusuna hareket emrini 
verdi. Üsâme atlı, kendisi yaya olarak bir müddet yürü-
dükten sonra askerlere yaptığı konuşmasında, Allah yo-
lunda kafirlerle savaşmayı, hainlik etmemeyi, sözünde 
durmayı, ganimet malına zarar vermemeyi, korkup çe-

kinmemeyi, fesad çıkarmamayı, emirlere karşı gelme-
meyi, çocukları, kadınları ve yaşlı insanları öldürmeme-
yi, meyve veren ağaçları kesmemeyi, yemek ihtiyaçları 
dışında koyun, sığır ve develeri boğazlamamayı, ma-
nastırlara çekilmiş kimselere dokunmamayı, kendilerine 
ikram edilen yemekleri Allah'ın ismini anarak yemeyi 
tavsiye etti. 

Resûl-i Ekrem'in peygamberlik görevini tamam-
ladıktan sonra hastalanması, kendini peygamber ilan 
edenlere cesaret vermişti. Onun vefatıyla birlikte bu 
hareketler isyana dönüştü. Kabilelerin bir kısmı da 
Resûlullah'ın vefatı üzerine namaz kılmakla beraber 
devlete artık zekât vermeyeceklerini ilân ettiler. Bu ara-
da Arabistan'ın muhtelif yerlerinde yaşayan yeni müslü-
man olmuş bazı kabileler Medine ile irtibatlarını kestiler. 
Bunların bir kısmı yalancı peygamberlere tâbi olurken 
bazıları zekât vermeyeceklerini bildirdiler. Peygamber 
olduğunu iddia edenlerle savaşma konusunda bir ihti-
laf bulunmamakla birlikte zekât vermek istemeyenlerle 
mücadele hususunda müslümanlar arasında farklı gö-
rüşler ortaya çıktı. Hz. Ömer, "Lâ ilahe illallah" diyenlerle 
savaşmanın doğru olmayacağını söylerken, bazıları o yıl 
zekât toplanmasından vazgeçilmesini teklif ettiler. Han-
gi sebeple olursa olsun irtidad edenlerle mücadelede 
kararlı olan Hz. Ebû Bekir önce Medine'deki sahâbîlerin 
tereddütlerini giderdi. Namaz ile zekâtı birbirinden ayrı 
düşünmenin doğru olmayacağını, bunları ayrı birer iba-
detmiş gibi görmek isteyenlerle savaşmanın şart oldu-
ğunu belirtti. Dinin tamamlandığını, onun bazı esasla-
rının terkedilmesine izin vermeyeceğini söyleyerek Hz. 
Ömer'den yardım istedi. Bu kararlı tavrıyla bütün tered-
dütleri gideren Hz. Ebû Bekir, Fezâre kabilesinin zekâtına 
el koyan ve Medine'ye saldırmak isteyen Hârice b. Hısn 
el-Fezârî'nin üzerine yürüdü. Kısa bir çarpışmadan sonra 

PORTRE

    Hz. Ebû Bekir devlet 
işlerinde Resûl-i Ekrem'den 
intikal eden mührü, şahsî 

işlerinde ise "Ni'me'l-kâdiru 
Allah" veya "Abdün zelil li-

rabbin celîl" ibaresini taşıyan 
mührünü kullanırdı.

Kendisi için kullanılan lakaplar içinde 
en meşhuru Sıddîk'tir. "Çok samimi, 
çok sadık" anlamına gelen bu lakap 
kendisine, mirac hadisesi başta olmak 
üzere gaybla ilgili haberleri hiç tered-
dütsüz kabul ettiği için bizzat Resûl-i 
Ekrem tarafından verilmiş ve İslâm 
literatüründe bununla şöhret bulmuş-
tur.
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âsileri dağıttı. Birkaç gün bekledikten 
sonra Medine ve çevresindeki kabile-
lerden gelen yardımcı güçlerle birleşe-
rek peygamberlik iddiasında bulunan 
Tuleyha b. Huveylid üzerine yürümeyi 
kararlaştırdı. Ancak Hz. Ömer ve Hz. 
Ali'nin ısrarları üzerine ordunun başına 
Hâlid b. Velîdi getirerek Medine'ye dön-
dü. Hâlid b. Velîd, irtidad hareketlerinin 
bastırılmasında ve bilhassa Tuleyha, 
Secah ve Müseylimetülkezzâb'ın orta-
dan kaldırılmasında büyük başarı ka-
zandı. Böylece Arap yarımadası büyük 
bir fitneden kurtulmuş oldu. Yemen 

ve Hadramut'taki isyanlar Muhacir b. 
Ebû Ümeyye kumandasındaki ordu ile 
mahallî valilerin gayretleri sonucunda 
bastırıldı. Bahreyn ve Uman'daki isyan-
lar da aynı şekilde sona erdi.

Hâlid b. Velîd'i Sâsânîler'le yapı-
lacak savaşa başkumandan tayin etti 
ve Müsennâ'ya destek vermesini is-
tedi. Hâlid Basra körfezindeki önemli 
yerleşim merkezlerini fethetti. Daha 
sonra aldığı bir emirle Suriye cephe-
sine geçti. Müslümanların Bizans İm-
paratorluğu ile askerî mücadelesi Hz. 
Peygamber zamanında yapılan Mûte 
Savaşı'yla başlamış, Tebük seferiyle de-
vam etmişti. Bizanslılar'la yapılan bu 
savaşların hedefi bölgenin güvenliğini 
sağlamak, orada yaşayanların uğradığı 
zulüm ve haksızlığa son vermekti. Hz. 
Ebû Bekir de bu amaçla 633 yılı son-
baharında her biri 3000 kişiden oluşan 
üç ayrı birliği Suriye'nin güney ve gü-
neydoğu sınırlanna göndermeyi karar-
laştırdı. Başkumandanlığa önce Amr b. 
Âs, daha sonra da Ebû Ubeyde b. Cer-
rah getirildi, Vâdilarabe, Filistin'deki 
Kaysâriye ve Gazze şehirleri fethedildi. 
Bu sırada halifeden emir alan Hâlid b. 
Velîd Dımaşk şehri yakınlarına ula-
şıp Mercirâhit karargâhındaki Bizans 
askerlerini mağlûp etti. Daha sonra 
Dımaşk'ın güneyine doğru ilerleyerek 
diğer kumandanlarla birleşti ve Busrâ 
şehrini fethetti. Bizans'a karşı Suriye'de 
yapılan Ecnâdeyn Savaşı sonunda 
Filistin'in kapıları müslümanlara açılmış 
oldu. Hz. Ebû Bekir, başkumandanlı-
ğını Hâlid b. Velîd’in yaptığı Ecnâdeyn 
Savaşı'nın neticesini öğrendikten sonra 
22 Cemâziyelâhir 13 (23 Ağustos 634) 
tarihinde altmış üç yaşında vefat etti.

Hz. Ebû Bekir hicretin 13. yılı 
Cemâziyelâhir ayının başında hastala-

nınca sahâbîlerle hilâfet meselesini istişare 
etti ve Hz. Ömer'i yerine halife bırakmayı 
kararlaştırarak Hz. Osman'a bir ahidnâme 
yazdırdı. Kızı Âişe'ye, vefat edince maa-
şının geri kalan kısmını beytülmâle iade 
etmesini ve Hz. Peygamber'in kabrinin 
yanına defnedilmesini vasiyet etti. Cena-
zesinin eski elbiseleriyle kefenlenmesini, 
karısı Esma bint Umeys tarafından yıkan-
masını ve oğlu Abdurrahman'ın ona yar-
dım etmesini istedi. Cenaze namazını Hz. 
Ömer kıldırdı. Hz. Ömer, Hz. Osman, Talha 
b. Ubeydullah ve oğlu Abdurrahman tara-
fından kabre konuldu.

Resûl-i Ekrem, bütün işlerinde Ebû 
Bekir'e danıştığı için bazı kaynaklarda 
kendisinden "Peygamber'in veziri" diye 
söz edilmektedir. Resûl-i Ekrem'in vahiy 
kâtiplerinden olan Hz. Ebû Bekir onun 
sırdaşıydı aynı zamanda. Resûl-i Ekrem'e 
en çok kimi sevdiği sorulunca önce Hz. 
Âişe'nin, sonra da Hz. Ebû Bekir'in adını 
zikreder, insanların genellikle kendilerine 
yapılan iyiliğe karşılık verdiklerini, Hz. Ebû 
Bekir'in yaptığı iyiliklerin karşılığını kıya-
met gününde Allah Teâlâ'nın vereceğini 
söylerdi. Câhiliye döneminde Kureyş'in 
kan davaları ile diyetlerdeki ihtilâflarına 
bakmakla görevli olan Ebû Bekir, beşerî 
münasebetleri düzenlemeyi iyi bilirdi. 
Güzel ahlâkı, doğruluğu ve dürüstlüğü 
ile tanındığı, kabilesi arasında sevilip 
sayılan ve güvenilen bir kişi olduğu için 
herkes bilgisinden faydalanır, önemli iş-
lerde kendisine danışılırdı. Câhiliye dev-
rinde putlara tapmamış, o dönemin her 
türlü kötülüğünden, şeref ve haysiyet kı-
rıcı hallerinden uzak bir hayat yaşamıştı. 
İçki içmediği gibi içki içenin namusunu 
ve mürüvvetini kaybedeceğini söylerdi. 
Başta Kureyş olmak üzere Arap kabilele-
rinin tarihini çok iyi bilirdi ve en iyi ensâb 
âlimlerinden sayılırdı. Kur'an'ı ezbere bilir 

ve çok duygulu okurdu. Hilâfeti esnasın-
da Kur'ân-ı Kerîm'i mushaf haline getir-
mek suretiyle İslâmiyet'e en büyük hiz-
meti yapmıştır.

Hz. Ebû Bekir'in kumandanlarına 
ve valilerine verdiği emirler İslâm'ın ve 
Kur’an'ın evrensel esaslarına dayanmak-
tadır. Bu emirlerin savaş hukuku ve gayri 
müslimlerin statüsüyle ilgili olanları dik-
kat çekicidir. Bu arada irtidad edenlerin 
üzerine gönderdiği başkumandan Hâlid 
b. Velîd'e düşmana onların kullandıkları 
silâhlarla mukabele etmesini emretme-
si, değişen savaş teknolojisine rağmen 
İslâmiyet'in insan hayatını her şeyin üs-
tünde tuttuğunu göstermesi bakımından 
çok önemli bir husustur. Hz. Ömer'in tek-
lifi üzerine müellefe-i ku-lûb'a zekât gelir-
lerinden pay vermemesi, ganimetin beşte 
birinin taksiminde Peygamber yakınları-
na eskiden olduğu gibi hisse ödememesi 
onun döneminin diğer önemli gelişmele-
ridir. Halife olduktan sonra eski mesleği 
olan ticaretle uğraşmasını uygun görme-
yen Hz. Ömer ile Ebû Ubeyde b. Cerrah 
kendisine maaş bağlanmasına ön ayak 
olmuşlardır. Hz. Ebû Bekir devlet işlerin-
de Resûl-i Ekrem'den intikal eden mührü, 
şahsî işlerinde ise "Ni'me'l-kâdiru Allah" 
veya "Abdün zelil li-rabbin celîl" ibaresini 
taşıyan mührünü kullanırdı.

Hz. Ebû Bekir sahâbîler arasında Hz. 
Ali ile birlikte en güzel konuşan hatip 
olarak tanınır. Ebû Bekir'in çok tesirli ko-
nuşmaları fesahat ve belagat bakımından 
olduğu kadar muhtevalarının güzelliğiyle 
de ünlüdür. Onun bazı özlü sözleri şöyle-
dir: "Sana yol göstermek isteyenden du-
rumunu gizleme, aksi takdirde kendini 
aldatırsın"; "Bir hayrı kaçırırsan onu yaka-
lamaya çalış, ulaşınca da onu geç"; "Sabır 
imanın yarısı, yakîn ise tamamıdır"; "Ölü-
me karşı haris ol, sana hayat verilir". 

Hz. Ebû Bekir 
Uhud'da savaş, 

müslümanlar 
aleyhine gelişme 

gösterdiği 
andan itibaren 

vücudunu 
Resûlullah'a 

siper eden ve 
yanından hiç 

ayrılmayan 
birkaç sahâbîden 

biridir.

PORTRE

Hz. Ebû Bekir 
sahâbîler arasında 
Hz. Ali ile birlikte 
en güzel konuşan 
hatip olarak 
tanınır. Ebû 
Bekir'in çok tesirli 
konuşmaları 
fesahat ve belagat 
bakımından 
olduğu kadar 
muhtevalarının 
güzelliğiyle de 
ünlüdür. 

 Hz. Ebubekir'in kabri
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1949 senesinde Trabzon Sürmene’de doğdu. 1971’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1972 senesinde doktora yapmak üzere Fransa’ya gitti. 1977 yılında yurda dönerek mezun olduğu fakültede asistan 
olarak göreve başladı. 1983’te doçent, 1988’de profesör unvanını aldı. 1987-1992 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanı 
olarak görev yaptı. 1993-2002 yılları arasında YÖK üyeliği ve dekanlık vazifeleri yanında uluslararası bazı vazifelerde bu-
lundu. 2002 senesinde siyasete atılarak milletvekili, 2007 senesinde kurulan 60. Hükümetin kabinesinde Devlet Bakanı 
oldu. Bu sırada TİKA’ya bağlı kuruluşların programlarını yönetti. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları ile ilişkiler, 
yurt dışında yaşayan Türklerin problemlerinden sorumlu oldu. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülke-
ler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü yapmaktadır.

SAİT
YAZICIOĞLU iLE
SÖYLEŞi

 İman nedir? Hidayet ve dalalet meselesini nasıl 
anlamalıyız? 

İnsan, yaptığı işlerin faili olarak görülür. Bu bakımdan 
İmam-ı Âzam “İman ve küfür kulun fiilidir.” demektedir. İn-
san hayatta bir yere gelir ve o noktada yol ikiye ayrılır; birisi 
imana, diğeri küfre gider. Kul, mümin olarak hayatını devam 
ettirmek istediğinde ki, Allah’ın iradesi ve dilemesi zaten bu 
yöndedir, durum pek de karışık değildir. Ancak ya kul küfrü 
tercih ediyorsa? Hususen Mâtürîdî ve diğer kelamcılarımız 
bunu tabir-i caizse mikroskop altında incelemiş ve şöyle bir 
açıklama getirmişlerdir: İnsanın bir iradesi vardır. Allah böyle 
bir imkan vermiş ve o alanda insanı bağımsız bırakmıştır. Niye 
bağımsız bırakmıştır? Çünkü Allah insanı bunun sonucunda 
hesaba çekecektir. Belirlemeyi Allah yaparsa insanoğlu nasıl 
hesaba çekilecektir? İnsan iradesiz bir robot ise mükellefiyet 
ve cezai ehliyeti olamaz. Kendisi bizzat bir şey yapmalı ki bu-
nun karşılığında hesabını versin. Bu noktadaki insan iradesi 
Mâtürîdî kelamcısı İbn Hümâm’ın dediği gibi çok güçlü irade 
ile bir şey istemektir. Bir şeyi o kadar istiyorsun ki adeta okun 
yaydan çıkması gibi kati bir biçimde hedefe gönderiyorsun. 
Kulun iradesi böylesine kesinleşmiş ve geri dönülmez bir 
hale gelmişse Allah orada o kulu terkeder, kendi haline bı-
rakır. Dolayısıyla Allah insanı bırakmasa küfür olmaz; bütün 
insanları iman istikametine sokup insan-ı kâmil mertebesine 
sevkedebilir, ama yapmıyor, hayat böyle tecelli etmiyor. Allah 
kulunun elini bir tercihte bulunduğu an bırakıyor. Neden bı-
rakıyor? Çünkü sünnetullah böyle tecelli eder. Burada bir bi-
çimde kul Allah’ın müsaadesi ile yolun öte tarafına geçiyor ve 
o fiili işliyor. Çünkü bizim itikadımıza göre bunların hepsi küllî 

irade içerisinde cereyan eder. Tabii tüm bu anlattıklarımız işin 
fizikî yönden izahıdır. Gerisini izah çok zor. Zira metafizik ala-
na giriyor ve metafizik her zaman zordur. 

İman ve küfür, hidayet ve dalalet gibi bizim ebedi oldu-
ğuna inandığımız gelecek hayatımızı etkileyecek en önemli 
konuda Cenâb-ı Allah yetkiyi insana vermişken gündelik 
meselelerde şöyle böyle demenin anlamı nedir? İnsanlar 
yaptıkları işlerin failleri olarak kendilerini görürlerse bundan 
tüm insanlık hayır görür. Çünkü böyle düşünen fertlerin oluş-
turduğu toplum aktif bir toplumdur, pasif olamaz. “Bu işi ben 
yapıyorsam sonucuna da katlanırım! Yanlış bir şey varsa onun 
da hesabını sorar, düzelmesi için uğraşırım.” anlayışına sahip 
bir cemiyet teşekkül eder. Ama ne yazık ki biz kaderci bir 
toplumuz: “İnşallah düzelir.” diyerek düzelmesini bekliyoruz. 
Düzelmesi için herkesin elinden gelen gayreti ortaya koyma-
sı lazım ki Allah’ın yardımı gerçekleşsin. “Bu da geçer ya hu” 
yazıp duvara asarız. Geçmez! O yazının altında yattıkça hiç bir 
şey geçmez. Geçmesi için sen bir gayret içerisinde olacaksın. 

İmanın çerçevesi Kur’an ve hadislerle belirlenmiş ol-
masına rağmen asırlardır İslâm düşünce tarihinde çeşitli 
mezhepler, ekoller ortaya çıkmıştır. Hâlihazırda tartış-
tığımız, ihtilaf ettiğimiz meseleler halen var. Bunu nasıl 
izah etmek gerekir?

İman bir hâldir, bir tezahürdür. Dil ile ikrar, kalp ile tas-
diktir. Cenâb-ı Hakk’ın varlığını, Hz. Peygamber’in O’nun kulu 
ve resûlü olduğunu söylüyoruz. Bu söylem insanın içine işle-
mişse, gönlünde yerleşmişse buna biz “kalbî tasdik” diyoruz. 
Kalp dediğin insanın içindeki bir organdır. O halde, kalbin 

Saİt YAZICIOĞLU  kİMDİR?
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tasdiki ne demektir? Bunun dimağ ile bir ilişkisi var ama biz 
bunu sarih bir biçimde bilemiyoruz. Kalp nakilleri başladığın-
da özellikle bu gelmişti aklıma. Düşünsenize, birinin kalbi bir 
başkasına naklediliyor. Kalp ile dimağ arasında iman etme 
bakımından bir ilişki varsa bunun neticesi nereye varacaktır? 
Evet, tek başına o et parçasının belki bu bakımdan bir anlamı 
yoktur ama beyinle biraraya geldiklerinde durum nedir? 

İmanın artması ve eksilmesi meselesine bakacak olur-
sak, aslında insanın içinde bulunduğu ruh hali çok değişken-
dir. Bursa Ulucami şadırvanını izlerken bulunduğunuz hâl ile 
sahilde gezerken ruh hâliniz aynı olamaz. Bazı durumlarda in-
sanın imanı daha güçlenirken bazı durumlarda zayıflayabilir. 
Dolayısıyla iman artar mı eksilir mi meselesi tartışma konusu 
yapılabilirken, iman şek ve şüphe kabul etmeyeceğine göre 
“şüpheli iman” meselesi tartışılamaz. 

İmanın sacayağı dediğimiz tevhid, nübüvvet ve 
âhiret konuları böyle değil tabii...

İmanî konular daha kesin çerçevelidir. İbadetle ilgili ko-
nuların ise ucu nispeten açıktır. Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’i 
1400 sene önceki bir topluma rehber olarak gönderiyor. Ama 
öyle bir rehber ki kıyamete kadar hükmü devam edecektir. 
Peki, şartlar değişince ne olacaktır? İşte o şartlara temel kıs-
taslar çerçevesinde yorumlar getirilerek uyulmalıdır. Bir şey 
yoruma açıksa birden fazla yorumun olması da çok tabiidir. 

Farklılıklar olsa da amelde mezhep ve meşreplerin hep-
si iman bahsinde yani bir  kişinin mümin olması konusunda 
ortak fikirdedir. Netice itibarıyla iman-amel ilişkisinde farklı 
görüşler ortaya çıkmıştır. “Mümin olduk.” demekle iş bitmez. 
Biz dini hep şekil olarak algılamışız ve topluma da öyle anlat-
mışız. İşin yorum tarafını ihmal etmişiz. “Bu böyledir, bunun 
dışındakiler yanlıştır.” denildiği zaman kavga çıkıyor. Hâlbuki 

“Bu işlerden ben şöyle bir sonuca varıyorum, başkası da baş-
ka şekilde sonuca varıyor.” denilse kavga olmayacak.  Meselâ 
namazı anlatırken tamamen şekle bağlı bilgi vermek ibadeti 
ayrıntılara boğmak demektir. Hâlbuki Allah (c.c)’ın huzuruna 
çıkan, Cenâb-ı Allah ile irtibata geçen bir insan şekilci düşün-
memeli. Çok şekilci davranıyoruz ve bu sebeple maalesef 
şekil, özün önüne geçiyor. Dini, üzeri kabuk bağlamış bir yu-
varlak kabul edelim. Her asırda daha da kabuk bağlamış ama 
öz, içinde duruyor. Biz de dışarıda debelenip  duruyoruz. Tam 
oturmasa da durumumuz aşağı yukarı böyledir. Özü kaybet-
tiğimiz, şekille uğraştığımız için İslâm ülkelerinin hali malum. 

Din konusunda en ufak bir farklı seste toplum hemen ayak-
lanır. Biz de bundan çekiniriz. Kanaatimce İslâmî Araştırmalar ve 
İslâmiyat çok olumlu gördüğüm farklı bir arayışın ürünleridir. Bu 
arayışların yaygınlaşması gerekir. Üniversiteler için de bu böyle-
dir. Çeşitlilikten kalite doğar. Diğer türlüsü aynı tip insanların ye-
tişmesine neden olur. Bir zamanlar İhsan Doğramacı’dan Bilkent 
Üniversitesi’nde İlahiyat Fakültesi açılmasını rica etmiştik. Düşün-
senize Bilkent’i tercih edip gelen öğrenci profilinin aynı zamanda 
ilahiyat eğitimi aldığını. Oraya çok farklı çevrelerden öğrenci gelir. 
Bir özeleştiri yapacak olursak, bizim din anlayışımız biraz köylü 
din anlayışıdır. Son dönemdeki değişimi saymazsak, kırsal kesi-
min insanı çocuklarını, hem dinini öğrensin, hem iş sahibi olsun 
düşüncesiyle imam hatip liselerine gönderir. 

İmanla ilgili klasik tartışmalara dönersek, iman fıtrî 
bir şey midir? Çokça karşılaştığımız bir ifade imanın fıtrî 
oluşudur.

Biz öyle olduğunu varsayarız. İnsanın mümin veya kafir 
olarak doğmayıp, sonradan aile ve çevresinin tesiriyle mümin 
veya kafir olduğu hakikatini de dikkate alırsak, insanın nötr 
olarak doğduğu neticesine varırız. Cenâb-ı Allah kainatı ve 
insanlığı yaratıyor ondan sonra da bir rehber veriyor. Bu reh-
berle hepimize, “Bu dünyada hayatını tanzim edersen ebedî 
olan gelecek hayatını da şekillendirirsin.” diyor. Hayatın için-
den pek çok erdemli davranışı teşvik ediyor. Bununla bera-
ber kimi iyilik yapacak, kimi kötülük yapacak ve sonunda da 
herkes layık olduğunu bulacak, ilahî adalet tecelli edecektir. 
Sistem bu şekilde kurulunca bazı şeyleri daha iyi anlıyorsu-
nuz; iyilik ve kötülüğün tanımı, niçin var oldukları gibi tüm 
bunların hikmeti bu nazarla baktığınızda ortaya çıkıyor. 

Bugünün insanı olarak kendi içimizde ve kainatta 
tecelli eden Allah’ın delillerini tefekkür etme imkanını 

İmanın tefekkürle çok önemli bir 
irtibatı var. Bu nedenle Kur’ân-ı 
Kerîm’de geçen ifadeler sonucu 
İmam Mâtürîdî hiçbir ilâhî vahyin 
ulaşmadığı bir insana kendi tefekkür 
alemiyle Allah’ı bulma, O’na ulaşma 
vecibesi yükleneceğini söyler. Bugün 
dinin özellikle gençlere tebliği 
noktasında çok zor durumdayız.

İnsanlar yaptıkları işlerin failleri 
olarak kendilerini görürlerse bundan 

tüm insanlık hayır görür. Çünkü böyle 
düşünen fertlerin oluşturduğu toplum 

aktif bir toplumdur, pasif olamaz. 
“Bu işi ben yapıyorsam sonucuna 

da katlanırım! Yanlış bir şey varsa 
onun da hesabını sorar, düzelmesi 

için uğraşırım.” anlayışına sahip bir 
cemiyet teşekkül eder.

hayatın karmaşası içinde kaybediyoruz. Modern dün-
ya bunu engelliyor. Geçmişte insanlar tabiat ile daha iç 
içeydi. Bugünün ve geçmişin insanı karşılaştırıldığında 
iman etme sorumluluğuyla ilgili durumu nasıl değerlen-
direbiliriz?

Tefekkür dünyamızın büyük bir zaafa uğradığı çok doğru 
bir tespittir. Çünkü her şey artık elimize hazır ulaşıyor, bulduğu-
muz şey de birilerinin bizim adımıza düşünüp hazırlayıp koy-
duklarından oluşuyor. Verilen, senin beklentini ne kadar kar-
şılar? İmanın tefekkürle çok önemli bir irtibatı var. Bu nedenle 
Kur’ân-ı Kerîm’de geçen ifadeler sonucu İmam Mâtürîdî hiçbir 
ilâhî vahyin ulaşmadığı bir insana kendi tefekkür alemiyle Allah’ı 
bulma, O’na ulaşma vecibesi yükleneceğini söyler. Bugün dinin 
özellikle gençlere tebliği noktasında çok zor durumdayız. Zira 
gençlerle tefekkür arasında çok ciddi mesafeler var. Onlarla ir-
tibatı sağlayacak mekanizmaları harekete geçirmemiz lazım. 
Önlerine alternatifler koyabilmemiz gerekiyor. 

Kocakarı imanı nedir? Bugün baktığımızda teorik 
bilgi ile pratik uygulamanın arasında çok fazla fark ol-
duğunu görüyoruz. İdeal inanç için teorik bilgi ile pratik 
uygulama arasında bir problem var mı?

Olmaz olur mu! Kömürcünün imanı, oduncunun imanı, 
kocakarının imanı derler. Bazen bu tip insanların inancı bu 
işe yoğun mesai sarf edenlerden daha güçlü olabiliyor. Ce-
halet, insanı daha güçlü bir iman sahibi mi kılar, bu tartışılır 
ama Allah (c.c) bizi başka türlü bir yola sevk ediyor. “Akletmez 
misiniz?” diyerek araştırmaya, ibret almaya yönlendiriyor. Ne-
den? Bugün itibariyle kainata kafa yoranların geldiği noktaya 
bir de bizim durumumuza bakınız. Akletmekle ilgili Kur’ân-ı 
Kerîm’de 250 kadar yerde vurgu yapılıyor. Neden? Akleden-
ler keşifler yapıp dünyaya hâkim oluyorlar. Biz ne yapıyoruz? 
“Eskilerimiz ne gerekiyorsa yazdılar.” deyip lazım olunca eski 

kitapları açıp bakıyoruz. Onlar, zamanında gayret etmişler ve 
bu içtihadı yaparak zamanlarına göre bir çözüm bulmuşlar. 
Bugün için işimizi görüyorsa eyvallah, ama görmüyorsa so-
rumluluk bizimdir. 

Mâtürîdî inancına göre kendisine din ulaşmayan kim-
senin Allah (c.c)’ı kendi gözlemleriyle, tecrübeleriyle, düşü-
nerek, tefekkür ederek bulması zorunludur, bunun dışında 
sorumlu değildir. Günümüz teknoloji çağında insan her şeye 
ulaşabiliyor ama buna rağmen arada bazı yerlerde dünya ile 
hiç bağlantısı olmayan insanların varlığını da yine bu tekno-
loji vasıtasıyla görüyoruz. Bu konuda Mâtürîdî’nin görüşleri 
bana makul gelir. Bir şekilde Allah’ın varlığına ulaşmaları 
gerekir. İnsan bir şeyin doğrusunu bulmak isterse elinde 
çok fazla enstrüman var. Amerika’nın ücra köşelerindeki ki-
şilerden ziyade kendi içimizdeki bî-haberlere dönüp bakmak 
lazım. Cumayı, orucu bilmeyen, haccın kurbanın vaktinden 
habersiz... Bunların sorumluluğu büyüktür. Ateistler bile 
Allah’ın kendilerine vermiş olduğu bir hakkı kullanırlar. Ne-
ticede bunun hesabını verecekler. O hesabın ne olduğunu 
biz Kur’an’dan öğreniyoruz. Fakat onların da yaşama hakkı 
vardır. Buradan şuna geliyoruz; onlar küfre, ateizme kendi ira-
deleriyle ve Allah (c.c)’ın onları terk etmesiyle gidiyor. Müsaa-
de diyemeyiz; çünkü Allah (c.c) için bir razı olma, izin verme, 
gönüllülük durumu söz konusu değildir. Bu bakımdan bu 
kişiler, bu hakkı kullanarak; inanmama, inkâr etme seçimini 
yapıyorlar. Yaptıkları seçim bizi ilgilendirmez. Hiç kimsenin 
ona, “Sen böyle inanma, şöyle inan.” deme hakkı yoktur. An-
cak anlatır, hâl ile örnek olur. İnsanları korkutarak, zorlayarak 
bir yerlere ulaşmak mümkün değildir. Alevîler, “Bizim camiyle 
işimiz olmaz, bizde ibadet çalgılı, semahlı olur.” deyince, “Biz-
de böyle olmaz, ama sizde oluyorsa Allah (c.c) kabul etsin, ne 
yapalım.” deriz. 
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“Gazeteler 
Tutuklamış 

Dünya 
Kelimesini, 

O Dünyadan,
O Şiirden 
Öç Almalı 
Demektir”

YUSUF ÖZKIR

Gazeteden rad-
yoya, sinemadan 
televizyona ve 
bugün interne-
te, sosyal medya 
aşırılığına uzanan 
çizgisel ilerleyi-
şinde kitle ileti-
şim araçları, her 
seferinde yüzeye 
yaklaşarak, yü-
zeyselleştirerek, 
hakikatin derin-
lere hapsedil-
mesine; hayatın 
ise sıradanlığa 
mahkûm ve mah-
pus edilmesine 
neden oluyor.

Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi.

 Hepimiz ve herkes kitle iletişim araçlarıyla öyle-
sine içli dışlı olmuş durumdayız ki, eleştirilerimiz bile 
sahiciliğini yitirmeye başlıyor. Akışın içinde kalmayı 
kabul ederek akışa yöneltmeye çalıştığımız eleştiriler 
bir yerden sonra kendi kendini tekrarlayan nakaratlara 
dönüşüyor. Buna kim ne kadar itiraz edebilir ki! Elbette 
meselenin hakkını veren yiğit iradeli cesur insanlardan 
bahsedilebilir. Görünen o ki kalabalıkların ve yoğun gü-
rültünün içinde onların dillendirdiği hakikat taneleri de 
yalnızlaşıyor. Kitle iletişim araçları olarak gazete, radyo, 
televizyon ve internet hayatı öylesine kuşatmış durum-
da ki bizleri, onlarsız bir gerçek ya da hakikat düşünü-
lemiyor bile. Belki de hakikat hiçbir şekilde düşünüle-
miyor artık. Evinden sokağa adımını atan kaç kişi güzel 
olanın peşinde, kaç kişi iyi kavramını anlayabilmek için 
kafa yoruyor? Evde ya da ofiste bilgisayardan, televiz-
yondan veya telefondan ayrıldığımızda nasıl bir boş-
luk hissediyoruz? Bir zamanlar televizyon ekranından 
yansıyan beyaz camın büyüsü bugün çok daha sofisti-
ke aygıtlar aracılığıyla hayatımıza girmiş ve hayatımızı 
kuşatmış durumda. Hüsamettin Arslan’ın konferansla-
rından birinde Alman düşünür Friedrich Nietzsche’den 
aktardığı pasaj henüz ilk zamanlarında bile gazeteye 
dair duyulan kuşkuyu ifşa eder. Nietzsche, gazeteyi ilk 

kez eline aldığında “Artık hakikat hiç-
bir zaman öğrenilemeyecek.” 

ifadesini kullanarak çağdaş 
insanın pek de anlayama-

yacağı bir tanımlama 
yapmıştı. Hakikat ve 

gazete arasında 

nasıl bir ilişki olabilirdi ki! 
Bir başka Alman düşünür Hegel ise “Gazete, mo-

dern insanın sabah ibadeti haline geldi.” ifadesiyle ya-
şadığı dönemin gazeteyle olan ilişkisinin varoluşsal 
boyutuna işaret etmişti. Gazete modern yenidünyanın 
kıblegâhıdır artık. Modern insan her sabah sıcacık ban-
yosuna girer gibi gazetesine dalmakta; hiç tanımadığı 
insanların acılarıyla dertlenir gibi yapmakta ve ilginç 
haberler okuyarak/izleyerek sevinç duymaktadır. 

Yıllar sonra İsmet Özel’in ‘Esenlik Bildirisi’ şiirinde 
yer verdiği ifadeler de benzer muhtevayı pekiştirmek-
tedir. Gazete nezdinde kitle iletişim araçlarına, kitlesel-
leşmeye belki büyük ölçüde de yığınlaşmaya eleştirel 
bir bakış vardır bu şiirde. Özel, modern kent hayatının 
insana dayattığı yabancılaşmayı işlediği şiirinde “Gaze-
teler tutuklamış dünya kelimesini o dünyadan, o şiirden 
öç almalı demektir” derken gündelik hayatta gazetelere 
gömülmüş, gazeteler aracılığıyla kendisine verilenlerin 
dışında bir şey düşünmeyen, düşünemeyen, düşünmek 
dahi istemeyen; Necip Fazıl’ın ifadesiyle hakikat güne-
şini “ceketinin iç cebinde kaybeden”  hızlı, kısa, özet ve 
salt görünür olana indirgenmiş bir hayatı yaşayanlara 
uyarısını yapar. 

Kitle İletişim Araçlarının Yüzeyselliği 
Cemil Meriç’in “Gazete, okununca biter.” derken 

vurgulamak istediği şey de büyük ölçüde onun ha-
kikate dair bir nüve taşımadığıyla alakalıdır. Basıldığı 
anda eskir gazete. İçindekiler de okunduğu andan iti-
baren kaybeder kıymetini. Meriç, bu yüzden olsa gerek 

Dinî bir vecibe dahî ekrana 
taşındığında, ekrandan 

izlendiğinde etki derecesini 
kaybetmekte; örneğin mevlid 
okunan mekânda hissedilen 

huşu duygusunun aynısı 
ekrandan izleyenler tarafından 

hissedilememektedir. 
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“fazlaca sorumsuz bulur gazeteyi”; çünkü gazete son tah-
lilde basitleştirilmiş metinlerin bir araya geldiği, derinlik 
yoksunluğunu önceleyen çarpıcı ifadelerin buluştuğu bir 
mekândır. Her haber, her fotoğraf ve her manşet üzerinde 
titizlikle çalışılmış, ifadelerinin tamamı belli kontrollerden 
geçerek rasyonelleştirilmiş kodları içerir. Haberde masu-
miyet aramak, haberin gerçeğin kendisi olabileceğini dü-
şünmek iyi niyet değilse biraz saflık olsa gerektir.

Sermaye ve İdeoloji Bagajı 
Walter Lippman henüz 1920’de yayımlanan Kamu-

oyu isimli kitabında, “Bir kimsenin yaşamadığı bir olay 

hakkında sahip olabileceği yegane duygu, o olayın zi-
hinsel tasavvuru vasıtasıyla canlandırılan duygudur.” 
ifadelerini kullanarak aslında hakikatte olanla, sunulan 
ve zihinde canlanan şey arasındaki farka gönderme 
yapmaktadır. Bu yönüyle kitle iletişim araçları birer en-
düstriyel üretim fabrikasıdır. Temsili olanın zihinlerde 
canlandırdığı imaj, temsil ettiği şeyin yerini tutar. Böy-
lece imaj hem gerçekle hem de hakikatle aramıza örü-
len perde olarak varlığını sürdürür.

Ne olursa olsun, gazete, TV, radyo, internet gibi 
araçlardan yansıyan enformasyon akışı en fazla bir 
ressamın portesine yansıtabildiği kadarıyla asıl olana 
yaklaşabilir ve esasa dair bir fikir verebilir. Kitle iletişim 
araçlarının entelektüel sermaye ve ideolojik bagajlarla 
olabildiğince yoğun dozajlarla yoğrulduğu düşünülür-
se ressamın aktarabildiği dahi bir ekrandan sunulana 
göre çok daha sahici kalabilir. 

“Araç Mesajın Kendisidir”
Mete Çamdereli’nin vurguladığı şekilde ibadet aş-

kıyla ifa edilen dinî bir vecibe dahî ekrana taşındığında, 
ekrandan izlendiğinde etki derecesini kaybetmekte; 
örneğin mevlid okunan mekânda hissedilen huşu duy-
gusunun aynısı ekrandan izleyenler tarafından hissedi-
lememektedir. Aynı mevlid camide belirli bir edep da-
iresinde dinlenirken mevlidi ev ortamında izleyen kişi 
yatabilmekte, ayak ayaküstüne atabilmekte, sohbetine 
devam edebilmekte ya da bir yandan günlük meşgale-
leriyle uğraşırken arada bir de mevlide kulak kabarta-
bilmektedir. Zemini hazırlnamış bir ortamda yapılan bir 
dua veya beddua orada yanı başında bulunanları müt-
hiş şekilde etkileyip cezbe haline sokabilirken, hepsine 
aynı anda mistik bir atmosfer yaşatabilirken, dışardan 
izleyen geniş kitleler aynı sahne karşısında tedirgin 
olabilmekte, ürkmekte, tepki gösterebilmekte böylece 
aracın araçsallığı, Marshall McLuhan’ın kehanetinde 
olduğu gibi “Araç mesajın kendisidir.” yaklaşımıyla ete 
kemiğe bürünmektedir. Mesaj, araca yansıdığı andan 
itibaren muhtevası ne olursa olsun kim tarafından dil-
lendirilirse dillendirilsin, o andan sonra aracın ruhu me-
sajı dönüştürmekte, sınırlandırmakta ve kendi kültürel 
kodlarıyla harmanlayarak muhatabına aktarmaktadır. 

Dolayısıyla kitle iletişim araçları, gazeteden sosyal 

medyaya uzanan geniş bir düzlemde her şeyi görünür 
kılarak hedef kitleye ulaştırmakta, bunu yaparken ken-
di sınırların egemenliğini hissettirmektedir. 

Hakikat Kaybı ve “Ölümün Öldürülme Çabası”
İnsan için en çıplak hakikatlerden birisi ölüm ol-

duğuna göre; “Ölüm hakikat midir?” sorusuyla karşıla-
şan her kim olursa olsun bile isteye ‘evet’ cevabını ve-
recektir. Ölüm, gazetelerin ve televizyonların olmadığı 
bir zaman diliminde de vardı, şimdi de var. Gelecekte 
nasıl bir dünyada yaşarsak yaşayalım ölüm yine var 
olacak. 2013 yılı için medyanın ölüme dair manşete 
taşıdığı, haberi okunur yapabilmek ve güya kendi hüz-
nünü gösterebilmek için tercih ettiği dil ise ölümün 
hakikatini anlamak bir yana ölüme dair geliştirilen 
tüm tasavvurların dışlandığı bir söyleme sahipti. Ka-
muoyu tarafından bilinen şöhret sahibi isimlerin ölüm 
haberlerinin sık sık “2013’ün laneti bitmedi, 2013 çok 
kötü geçti, bir ölüm daha” gibi başlıklarla aktarılması, 
arkasından bir de çetele çıkartılması ölüme dair bakış 
açılarının medya tarafından nasıl dönüştürüldüğünü, 
bu yönüyle de tüm inanç ve ibadet esaslarının benzer 
bir süzgeçten geçtiğini göstermektedir. Hayatın akışı 
içinde hakikatte ibret verici, ders alınması gereken bir 
nasihat olarak ölümün, ekranlarda ve internet sitelerin-

de ürkütücü bir hayalete büründürülerek sunulması; 
ölümün dahî böylesine hor ve hakir gösterilerek (tüke-
tilebilmesi amacıyla) hayatın dışına itilmeye çalışılması, 
Jean Baudrillard’ın ifadesiyle “ölümün öldürülme çaba-
sı” araçlara yüklenen anlam arayışının geldiği nokta açı-
sından düşündürücüdür. Son tahlilde Yusuf Kaplan’ın 
ifadeleriyle toparlarsak, kitle iletişim araçlarının zihin-
lerimizin ve hayal dünyalarımızın efendileri konumu-
na yerleştiği bir zaman diliminde, medya aslında yeni 
değerler, yabancı değerler empoze etmiyor. Bütün de-
ğerleri, bizim için, çocuklarımız için, bütün toplumlar 
ve insanlık için değerli olan her şeyi değersizleştiriyor, 
bütün değerleri yerle bir ediyor. Gazeteden radyoya, si-
nemadan televizyona ve bugün internete, sosyal med-
ya aşırılığına uzanan çizgisel ilerleyişinde kitle iletişim 
araçları, her seferinde yüzeye yaklaşarak, yüzeyselleşti-
rerek, hakikatin derinlere hapsedilmesine; hayatın ise 
sıradanlığa mahkûm ve mahpus edilmesine neden olu-
yor. Günde bir kez yayınlanan gazeteyi eline aldığında 
“Artık hakikat hiçbir zaman öğrenilemeyecek.” ifadesini 
kullanan düşünür, bugün evde, işyerinde, otobüste, 
özel araçlarımızda vb. durmaksızın seyrettiğimiz beyaz 
ekranlardan aralıksız şekilde gazete manşetlerinin ve 
twitter mesajlarının aktığını görse ‘hakikat’ adına tep-
kisi nasıl olurdu acaba? 

Kitle iletişim araçlarının 
zihinlerimizin ve hayal 

dünyalarımızın efendileri 
konumuna yerleştiği bir zaman 
diliminde, medya aslında yeni 

değerler, yabancı değerler empoze 
etmiyor. Bütün değerleri, bizim 
için, çocuklarımız için, bütün 

toplumlar ve insanlık için değerli 
olan her şeyi değersizleştiriyor, 
bütün değerleri yerle bir ediyor.

Cemil Meriç’in 
“Gazete, 

okununca 
biter.” derken 

vurgulamak 
istediği şey de 
büyük ölçüde 

onun hakikate 
dair bir nüve 
taşımadığıyla 

alakalıdır.
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Türk-İslâm Edebiyatında 
Ana Hatlarıyla Tevhid Anlayışı:

Mende Olan 
Âşikâr Sensin

AHMET KARATAŞ

Edebiyatımızda Allah Teâlâ’nın varlığından, birliğin-
den, zât, sıfat ve fiillerinden, sonsuz kuvvet, kudret ve 

azametinden, eşsiz merhametinden bahseden, O’nun 
yüceliği karşısında başta insanoğlu olmak üzere bü-

tün mahlukatın aciz ve O’na muhtaç olduğunu anlatan 
edebî türe tevhid denir.

Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 Türk-İslâm edebiyatı, kaynağı 
tevhid akidesine dayanan, iman ve irfan 
pınarlarından beslenen bir edebiyattır. 
Edebiyatımızda Allah Teâlâ’nın varlığın-
dan, birliğinden, zât, sıfat ve fiillerinden, 
sonsuz kuvvet, kudret ve azametin-
den, eşsiz merhametinden bahseden, 
O’nun yüceliği karşısında başta insa-
noğlu olmak üzere bütün mahlukatın 
aciz ve O’na muhtaç olduğunu anlatan 
edebî türe tevhid denir. Eserlere bes-
mele, hamdele ve salvele ile başlamak 
kökü sahabe dönemine kadar uzanan 
eski bir gelenektir. Müelliflerin mensur 
eserlerinde bulunan hamdele kısmı yu-
karıdaki tevhid tanımı içerisine girmek-
tedir. Şairler ise divanlarına -eğer diba-
ce yazmamışlarsa- manzum tevhidle 
başlamışlardır. Türk-İslâm edebiyatında 

divanında tevhide dair manzume bu-
lunmayan şair yok gibidir. Tevhidnâme, 
vahdetnâme, ihlâsnâme gibi müstakil 
eserleri de bu türün içerisinde saymak 
gerekir. Bu tarz eserler ekseriyetle man-
zum olarak yazılmışlarsa da mensur par-
çalara da rastlamak mümkündür. Man-
zum olanları genellikle kaside şeklinde 
yazılmıştır. Bununla birlikte gazel, terci-
bend, terkib-bend, mesnevî, rubâî, kıt’a, 
beyit gibi şekillerde yazılanları da mev-
cuttur. Sinan Paşa’nın Tazarrunâme’si bir 
münâcât olmasına rağmen yukarıda söz 
konusu edilen hususiyetleri de ihtiva et-
tiği için mensur bir tevhid sayılır. Şeyhî 
ve Niyâzi-i Mısrî’nin tevhidleri en meş-
hur manzum tevhidlerdendir.

Tevhidle ilgili mevzuların anlatıldı-
ğı eserlerde ana kaynaklar Kur’an, hadis, 

kelam ve tasavvuftur. Şair ve edipler bu kaynaklardan ik-
tibas, telmih, istişhad, hüsn-i ibtida (berâet-i istihsal) vb. 
yollarla istifade ederek kendi bilgi ve kabiliyetleri ölçü-
sünde edebî metinler meydana getirmişlerdir.

Bir tevhid metni üç kısımda mütalaa edilebilir: İlk 
kısımda Allah Teâlâ’nın zâtî (selbî/ tenzihî) ve subûtî sıfat-
larından bahsedilir. Bilindiği üzere zâtî sıfatlar vücûd, kı-
dem, bekā, muhâlefetün li’l-havâdis (yarattığı hiçbir şeye 
benzememesi), kıyâm bi-nefsih (Allah’ın kimseye muhtaç 
olmaması, kendi zâtıyla var olması) ve vahdâniyyettir. 
Subûtî sıfatlar ise hayat, ilim, irade, kudret, semi, basar, 
kelâm ve tekvindir. İkinci kısımda Allah’ın esma ve efâli 
ile birlikte bütün bu sıfatların kainattaki tecellileri zen-
gin örneklerle ele alınır. Üçüncü kısım münâcâttır. Bazen 
münâcâttan evvel Hazret-i Peygamber’le alâkalı birkaç 
beyit de bulunur. İlk ve ikinci kısımlarda Cenâb-ı Hakk’ın 
kuvvet ve kudretinin, celal ve cemalinin tecellileri, üçün-
cü kısımda ise beşerî aczin, havf ve recanın izleri hâkimdir.

Sadece şeriat esaslarını ihtiva eden tevhidler oldu-
ğu gibi, bu esaslarla birlikte tasavvufî kaideleri barındıran 
tevhidler de vardır. Tasavvufî tevhidler umumi tasavvuf ve 
hususî tasavvuf kaidelerini ihtiva edenler şeklinde ikiye 
ayrılabilir.1 Buna göre genel tasavvuf sistemi, başta Sad-
reddin Konevî, Muhyiddin İbn Arabî, Mevlânâ Celâleddîn 
Rûmî, Molla Câmî olmak üzere büyük mutasavvıfların gö-
rüş ve duyuş tarzlarından oluşur. Bu görüşlerden oluşan 
mazmunlar divân edebiyatının tasavvufî olmayan şiirle-
rinde de yer alır. Hususî tasavvuf kaideleri ise daha çok 
Hurûfîlik, Bektâşîlik, Alevîlik gibi mezhep ve tarikatların 
inanışlarından meydana gelmektedir.

Tevhidlerde ele alınan şerî esasların bir kısmı şöyle 
sıralanabilir:

1. Cenâb-ı Hakk’ın varlığı şüphesizdir. İnsan aklının 
O’nun zâtını idrakten aciz oluşu O’nun yokluğunu göster-
mez. 

2. O, tektir, daima diridir (hayy), mevcudatı koru-
yup yönetendir (kayyûm), bütün zaaf, hata ve noksanlar-
dan münezzehtir, hiçbir iş O’na ağır gelmez. Yarattıkları-

nın her hâline muttalidir, her şeyden haberdardır. 
3. Cenâb-ı Hak evveldir, âhirdir, ezelî ve ebedîdir. 

Vâcibü’l-vücûddur. Eşi benzeri, ortağı yoktur. Doğmamış-
tır, doğurmamıştır. Yarattıklarına benzemez. Hiçbir şeye 
muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.

4. Bütün mevcudat O’nun zâtının, ilminin, kudret 
ve iradesinin, sıfat, efâl ve esmasının, celal ve cemalinin 
delilidir.

Tevhidlerde yer alan - çoğu vahdet-i vücûd esası 
üzerine bina edilmiş- genel tasavvufî esasların bir kısmı 
ise şöyle sıralanabilir:

1. Allah Teâlâ gizli hazinesini âşikâr kılmak için mev-
cudatı yaratmıştır.

2. Her şey O’nun vahdaniyet denizinin dalgaların-
dan, tecellilerinden müteşekkildir.

3. Tevhid-i Zât’a ancak esma ve sıfatlar tarikiyle vasıl 
olunabilir.

4. Marifetullah için akıl kâfi değildir, aşk-ı ilâhî 
lâzımdır.

5. Tecelli-i Zât O’ndan gayrı ne varsa terk etmekle 
mümkün olabilir. 

6. İnsan Allah’ı bilmek ve O’na ulaşmak için çaba sarf 
etmelidir, zira insanın yaradılış gayesi budur.2

Bir âyet-i kerîmede “Hüve’l-evvelü ve’l-âhirü ve’z-
zâhirü ve’l-bâtınu ve hüve bi-külli şey’in alîm” buyurulmak-
tadır.3 Yani, “Evvel’dir O, başlangıcı yoktur; Âhir’dir O, sonu 
yoktur; Zâhir’dir O, herşeyde belirir; Bâtın’dır O, gözlerden 
gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir O.” Meşhur 
hadîs-i kudsîde de “Küntü kenzen mahfiyyen fe ahbebtü en 
u’refe fe halektü’l-halke/Ben gizli bir hazineydim, bilinme-
yi diledim (sevdim), mahlukatı yarattım.” buyrulmuştur.4 
Cenâb-ı Hakk’ın bu “muhabbet”i (muhabbet-i Zâtiyye) 
ehadiyyet mertebesinden vahidiyyete, oradan da ervah, 
misal ve şehadet mertebelerine tenezzül ederek zâhir ol-
muştur. O hâlde bütün mahlukat söz konusu muhabbe-
tin eseridir. Bu muhabbet bazı varlıklarda O’nun celalinin, 
bir kısmında da cemalinin tecellisi olarak zuhur eder. O 
hiçbir şeyi boş yere var etmemiştir, zulümatı da envarına 

Tevhidle ilgili mevzuların anlatıldığı eserlerde ana kaynaklar Kur’an, hadis, kelam 
ve tasavvuftur. Şair ve edipler bu kaynaklardan iktibas, telmih, istişhad, hüsn-i 
ibtida (berâet-i istihsal) vb. yollarla istifade ederek kendi bilgi ve kabiliyetleri 

ölçüsünde edebî metinler meydana getirmişlerdir.

Hat: Davut Bektaş
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ulaşmaya basamak yapmıştır. Bu sebeple 
Niyâzî-i Mısrî

Zihî kenz-i hafî k’andan gelüp her var 
olur peydâ 

Gehî zulmet zuhûr ider gehî envâr olur 
peydâ

demektedir. “Lâ ilâhe illâ hüve, küllü 
şey’in hâlikün illâ vechehu/O’nun zâtından 
başka her şey helâk olucudur. Hüküm 
O’nundur ve siz O’na döndürülüp götürü-
leceksiniz.” âyeti5 “şehadet/görüntü âlemi” 
olarak tavsif edilen bu dünyada her ne ka-
dar büyük farklılıklar, çeşitlilikler göze çar-
pıyor ise de aslında hepsinin O’ndan zuhur 
etmekte (heme ez O’st) ve O’nu göstermek-
te olduğunu ortaya koymaktadır (vahdet 
der kesret). Zaten bu görüntüler âleminde 
var olan her şey ya vehim ve hayal ya akisler 
yahut gölgelerden ibarettir:

Küllü mâ-fi’l-kevni vehmün ev hayâl
Ev ukûsun fi’l-merâyâ ev zilâl6  
Fuzûlî de buna istinaden, aşağıdaki 

beyitlerde âşıkın kendini fâni bildikten son-
ra kesret içinde de maşuka ulaşabileceğini, 
aslında her şeyde ve her yerde görünenin, 
bilinenin sadece O olduğunu (heme O’st) 
anlatır:

Mende olan âşikâr sensin
Men hod yohum ol ki var sensin
Ger men men isem nesin sen iy yâr
V’er sen sen isen neyim men-i zâr7 
Kur’ân-ı Kerîm’de “Küllü men aleyhâ 

fân. Ve yebkā vechu rabbike zü’l-celâli ve’l-
ikrâm/Yeryüzünde bulunan her şey fanidir 
(yok olmaya mahkumdur). Ancak azamet 
ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak-
tır.” buyrulmaktadır.8 Yusuf Has Hâcib’in Ku-
tadgu Bilig’de söylediği gibi “Neye ağlayıp 
feryâd ediyorsun? ...Doğan ölür, kara toprak 
olur; yükselen iner, yürüyen durur, veren 
alır…”9 Kainatta sürekli bir işleyiş hâkimdir. 
O’nun kaderi hükmünü icra etmekte, vadesi 
gelen gitmekte, gidenin yerini başkası dol-
durmaktadır. Bir gün bu işleyiş de duracak, 
yolculuk tamamlanacak, her şey aslına rücu 

edecek, sadece Allah’ın zâtı bâki kalacaktır. 
Aslolan, bu dünyanın bir nefeslik gölgelik 
olduğunun farkına vararak oyalanmadan 
yolculuğa (seyr ü sülûk) devam etmek ve 
menzil-i maksuda erebilmektir:

Bildik gelenler geçdiler gördük konan-
lar göçdüler

Işk şarâbın içen cânlar uymaz göçme-
ğe konmağa10 

Allah Teâlâ sırların sırlandığı katından 
bu âlem-i şehadete tecelli eyler. Tecelli, gö-
rünmeyenin kalplerde görünür hâle gel-
mesidir. Cenâb-ı Hak bazen zâtı ile tecelli 
eder, bazen fiilleri, bazen sıfatları, bazen de 
isimleriyle tecelli eder. Zâtı ile tecelli etmesi 
ehadiyyet mertebesidir, kendisinden baş-
kası bilmez. Sıfatları, isim ve fiilleriyle tecelli 
ettiğinde bunlar kulun kalbinde zahir olur. 
Kul o sıfatlarla mevsuf, o isimlerle müsem-
ma olur. O fiilleri müşahede ve mülâhaza 
eder. Cenâb-ı Hakk’ın tecellisinin her kulda 
farklı tezahürleri vardır. Âşıklar tecelliyat-ı 
efâl ve sıfattan tecelli-i Zât’a terakki etmiş-
lerdir. Ehl-i tasavvuf buna “lezzet-i kâmile” 
der. Dünya, âşıklar için cehenneme dönse 
bile onlar burayı cennete çevirebilirler. Zira 
Yâr ile beraber olanı ateş yakmaz, bıçak 
kesmez, su boğmaz. Nitekim Hz. İbrahim’e 
ateş gülzar olmuş, Hz. İsmail’e bıçak işleme-
miş, Hz. Musa’ya deniz yarılmıştı. “Ve hüve 
ma'aküm eynemâ küntüm/Nerede olursanız 
olun, O sizinle beraberdir.”,11 “Ve nahnü akre-
bü ileyhi min habli’l-verîd/Biz ona şah da-
marından daha yakınız.”12 âyetleri bu sırra 
vâkıf ârifler için dünyayı cennete çevirmeye 
yeter. Yenişehirli Avni Bey’in dediği gibi:

Çünki sen âyîne-i kevne tecellâ eyledin
Öz cemâlin çeşm-i âşıkdan temâşâ ey-

ledin 
Ma’ni-i lâhutunu nasûtda izhar içün
Âdeme sûret verip ta’lîm-i esmâ eyle-

din13 
Bursevî de “Ve nefahtü fîhi min rûhi/

Ona (insana) rûhumdan üfledim.”14 âyetine 
telmihen insanın “nefes-i Rahmânî” ile vü-

cudu bulduğunu böylece tecelli-i Zât’ın meydana geldi-
ğini, var olan her şeyde de ayrıca esma-i ilâhiyyenin za-
hir olduğunu söylemektedir.15 Buna rağmen Allah Teâlâ, 
mevcudatın nikabına bürünmüştür, yani her varlık O’nun 
zâtı için birer hicabdır. Ancak irfan ehli olan âşıklar bu hi-
cabı ref edebilirler. Yunus Emre Hazretleri aşağıdaki bey-
tinde ikilikten kurtulup Hak nefesiyle yek-vücud olan bu 
uşşakı şöyle tavsif etmektedir:

Tevhîd imiş cümle âlem tevhîdi bilendir âdem
Bu tevhîdi inkar eden öz cânına düşmân imiş16 
Ama unutulmamalıdır ki her kalp her sırrı taşıyamaz, 

her terazi her sıkleti çekemez. Bu sebeple manevi yol-
culuğu (urûc) kolay zannedip her “makam”a talip olun-
mamalıdır. Bursevî, “Bu makam mezâlik-i akdâmdandır. 
Anınçün tâife-i vücûdiyye bu makamda ilhâda düşmüş-
lerdir. Neûzü billâhi sübhânehu.” diyerek fenâ fillâh ve 
bekâ billâha talip “ehl-i tevhid”i uyarmaktadır.17

Allah (celle celalühu) ezelî ve ebedî olduğu için O’nun 
yaratma işinin de sonu yoktur, yaratma kudreti de ezelî ve 
ebedîdir. O, güneşi ve ayı kendi dairelerinde döndürür,18 
geceyi gündüze, gündüzü geceye katar,19 alır,20  verir,21 
yaşatır, öldürür,22 ağlatır, güldürür,23 ölüden diriyi, diriden 
ölüyü çıkarır,24 yarattıklarının rızkına kefil olur,25 kimini fakir 
kılar, kimini zengin,26 kimine az verir kimine çok,27 kimini 
aziz eder, kimini zelil,28 dilediğini dilediği gibi yapar29  ve 
her ne yaparsa da güzel yapar.30 İşte Allah budur!31  

Sübhâne men tehayyere fî-sun'ihi’l-ukūl
Sübhâne men bi-kudretihi ya'cüzü’l-fuhûl32  
(Eserleriyle akılları hayrete düşüren Allah’ın şânı ne yücedir! 

Kudretiyle âlimleri/güçlüleri aciz bırakan Allah’ın şanı ne yücedir!) 
Allah Teâlâ bazen celal ile tecelli eder, bazen cemal 

ile… Birinin neticesi cennet, birinin ateş olur. Bu taraftan 

baktığımızda görürüz ki kışın ardından bahar gelir, hasta-
lığı şifa takip eder, karanlığı aydınlık; zahmet rahmetle ne-
ticelenir, sabrın sonu selâmet olur… O taraftan görünense 
farklıdır. “Dehr içinde hangi gün gördün ki ahşam olmaya?” 
dese de şair, her sabahı idrak eden akşama, her kışı yaşa-
yan bahara kavuşmayabilir, her hasta şifa bulmayabilir, her 
yokuşun bir düzü, her gecenin gündüzü olmayabilir… 

Niyâzi-i Mısrî, tevhidindeki
İçi ummân-ı vahdetdür yüzi sahrâ-yı kesretdür 
Yüzin gören görür ağyâr içinde yâr olur peydâ
beytiyle bu kainatın içinin (görünmeyen yüzünün) 

vahdet denizi, dışının ise çokluk sahrası olduğunu ifade 
eder ve dışını görenlerin kesret içinde vahdete şahit ol-
duklarını söyler.

Bir kitâbullâh-ı a’zamdır ser-â-ser kâinât
Hangi harfi yoklasan ma’nâsı hep Allah çıkar
beyti de aynı hakikati göstermektedir.
Velhâsıl Hakk’ın nazarı ile eşyaya bakan insan O’nun, 

yarattığı her surete mührünü vurduğuna akıl erdirir. Her 
şeyde görünen O’dur, her şey O’na işaret eder. Âşık bu es-
rara vâkıf olduğunda dilinin kilidi çözülüverir; perdeleri 
kaldırır, bütün ağırlıkları omzundan bırakır, bütün ka-
yıtlardan kurtulur, tacı tahtı, şanı şöhreti atar,

Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Canlarda vü tenlerde nihân hep sen imişsin
Senden bu cihân içre nişân ister idim ben
Âhir bunu bildim ki cihân hep sen imiş-

sin33  
diyerek hilkatin sırrını âşikâr eder; 

Edhem gibi bidar olur, Cüneyd gibi serdar 
olur, Mansur gibi berdar olur... 
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Bir gün bu 
işleyiş de dura-

cak, yolculuk 
tamamlanacak, 

her şey aslına 
rücu edecek, 

sadece Allah’ın 
zâtı bâki kala-

caktır. Aslolan, 
bu dünyanın bir 

nefeslik gölge-
lik olduğunun 

farkına vararak 
oyalanmadan 

yolculuğa (seyr 
ü sülûk) de-

vam etmek ve 
menzil-i maksu-
da erebilmektir.

Yusuf Has Hacîb
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MS, HH. A.E, I 00174-6 (Sultan İkinci Abdülhamid'in kızı Naime Sultan'ın sarayına yapılan masraf senedi)3

Sultan İkinci Mahmud'un kendi el yazısıyla 
hatt-ı hümâyûnu üzerindeki bihî remzi1.

Devlet İşlerinde İman Unsurunun Kullanılışı
İslâm Dini'nin mukaddes kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm, îmânın ya-

zılı ve İlâhî kaynağı olduğu gibi ilk cümlesi de Besmele-i Şerîfe, yani 
Bi'smi'llâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm'dir. Bu itibarla, Osmanlı Devleti'nin 
resmî yazışmalarıyla birlikte gerek halkın devlet makamına ulaştır-
dığı arîzalarında, gerekse mektup, pusula, risale ve kitap gibi şahsî 
veya şahıslar arası kaleme alınan her türlü “obje”nin bâlâsında, yani 
en üst kısmında, ya bütünüyle Besmele-i Şerîfe'nin, yahut da onun 
rumuzu sayılan ve bihî şeklinde okunan kelimenin yer aldığı cüm-
lenin malûmudur. Kezâ yine kullanılan kâğıdın en üst kısmına gele-
cek şekilde Esmâü'l-Hüsnâ'dan bazılarının veya Huve zamirinin de 
yazıya başlangıç olarak tercih edildiği bilinmektedir:

Osmanlı Devleti'nin ayırt edici dönemlerinden birisi olan 
Tanzimat'ı ilân eden fermanın üzerindeki Besmele-i Şerîfe'nin 
hemen ardından Mülk Sûre-i Celîlesi'nin birinci âyet-i kerimesi-
nin yer alması ve Tanzimat'ın ilânına ihtiyaç duyulmasının sebe-
binin; halkın ve idarenin, bir müddetten beri dinî-imanî değer-
lerden uzaklaşmasının gösterilmesi de oldukça dikkat çekicidir:

Benim vezirim. Cümle ma‘lûm olduğu üzere Devlet-i 
Aliyyemizin bidâyet-i zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i 
Kur’âniyye ve kavânîn-ı şer‘iyyeye kemâliyle riâyet olundu-
ğundan Sultanat-ı Seniyyemizin kuvvet ve miknet ve bi'l-
cümle tebe‘asının refâh ve ma‘mûriyyeti rütbe-i gâyete vâsıl 
olmuş-iken yüz elli senedir ki gavâ’il-i müte‘âkıbe ve esbâb-ı 
mütenevvi‘aya mebnî ne şer‘-i şerîfe ve ne kavânîn-i münîfeye 
inkıyâd ve imtisâl olunmamak hasebiyle evvelki kuvvet ve 
ma‘mûriyyet bil‘akis za‘f ve fakra mübeddel olmuş ve hâlbuki 
kavânîn-i şer‘iye tahtında idare olunmayan memâikin pâyidâr 
olamayacağı vâzıhâttan bulunmuş olup…”2

İmanın teşvik edici bir güç olarak kullanıldığı bir yazış-
mada; Devlet-i Aliyye'nin istiklâlini muhafaza maksadıyla 
Moskof'a karşı yapılacak sefere, iman sahibi herkesin katıl-
masının bir zaruret olduğunu belirtir padişah emri, Ankara 
Mahkemesi'nden ilâm olarak halka duyurulmuş ve bu husus-
ta ilgililer uyarılmıştır.4

Başka bir örnekte ise: Osmanlı Devleti'ne saldıran Rum 
eşkıyasının da kendi hareketini bir din ve millet kavgası şeklin-
de gösterdiğinden bahisle, Osmanlılar'ın da bu işe iman nok-
tasından bakmaları gerektiği belirtilmiş ve gayret lâzım iken 
gevşeklik gösteren iman sahipleri tenkit edilerek Balyabadra 
önünde olan ordu ile bi'l-ittifâk Mora gailesinin giderilmesi 
için padişah tarafından hatt-ı hümâyûn sâdır olmuştur.5

Kezâ bu dönemde, iman hususunda eser telif edenlerin 
takdirle karşılandığını görmekteyiz. Nitekim Kars ulemasın-
dan Hamid Efendi, iman konusunda Mecidiyye adlı bir risale 

yazdığından dolayı taltif edilmiştir.6 İmanın hakikatlerinin an-
laşılması yönünde, sadece Müslümanların değil, Hıristiyan-
ların da çalışmalarına olumlu bakılması câlib-i dikkat bir hu-
sustur. Buna örnek olarak, Gök âvâzı ve İsa el-Mesih'e imanın 
ne demek olduğu hakkındaki risale ile Tarîk-i Hıristiyanî'nin 
İsbatları isimli Bulgarca kitabın basımı için Boyacıyan Agop 
Efendi'ye ruhsatname verilmesini gösterebiliriz.7

Yakın zamanda Fatih'deki Dârü'l-kurrâ'da bir imam-hatib 
okulu açmak için hazırlıkları yapmak üzere buradaki çocukla-
rın başka bir yere naklinin sağlanmasının 7 Nisan 1883 tarihli 
bir yazışmayla talep edilmesi, Müslüman çocukların dinlerini 
öğrenmeleri yolunda yapılan çalışmalara örnek sayabiliriz.8

Günlük Hayatta İman Unsuru ve    
            Bunlara Sövmenin Cezası

Dinî ve imanî unsurların gerek Osmanlı Devleti yazışma-
larında, gerekse günlük hayat muamelâtında daima dikkat ve 
itina ile değerlendirildiğinde hiç şüphe yoktur. Nitekim Mısır'a 
imal edilen sigara kâğıdı kutuları üzerine âyetler ve besmele 
yazılmasının istihfaf olup, tecdîd-i iman ve tecdid-i nikâhı ikti-
za eylediğine dair Fetvahane'nin verdiği kararın, bu husustaki 
hassasiyeti ve kararlılığı açıkça gösterdiği bellidir.9

Lisanından kelime-i küfür çıktığı için tecdid-i iman etmiş 
olan Ohri'deki Hacı Turgut Mahallesi'nden eski Mütesellim el-
Hac Abdülkadir Ağa'nın zevcesi Ümmühanî Hanım'ın, kocası-
nın tecdid-i nikâh etmesine razı olmayarak, ona Ohri kadısının 
ceza vermesini talep ettiğini gösterir mahallî mahkeme ilâmı, 
halkın şahsî olarak ne denli hassas olduğunun alenen delilidir.10 

Başka bir örnekte ise; lisânından sâdır olan kelime-i 
küfriyye-i kerîhe mahkemede sâbit olan Bayındır kasabasında 
Tahsildar Moralı Mustafa'nın istiğfar ettiğine binaen nikâh ve 
imanı tecdid olmakla birlikte, kendisine küfür için ceza teret-
tübünün lâzım geldiği, yani şahsî hukuk yoluna koyulurken, 
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âmme hukukunun da ihmal edilmediği anlaşılmaktadır.11

Din ve imana küfürden hapis cezası alan kişi hakkındaki 
kararın uygulanması gerekirken, bu hükmü yerine getirmeye-
rek yetkisi dışına çıkan müstantık hakkında tahkikat yapılarak 
neticesinin bildirilmesinin talebi, hükmün isâbeti yanında onu 
uygulayacak olanların da hukuka uygunluğunun lüzûmunu 
gerekli kılmaktadır.12

Dine, imana ve mukaddesâta sövmek sebebiyle cezalan-
dırılma hususunda birkaç örnek daha vermek mümkündür:

Kebanlı Aluş'un, Keban Naibi Davud Efendi'nin dinine 
imanına küfrettiği iddiasıyla çektiği telgraf hakkında gereke-
nin yapılması.13 İştib'de dine ve imana küfürden dolayı mu-
hakeme edilerek cezaya çarptırılan Sanda ve arkadaşına dair 
mahkeme yazısı.14 Aziziye Kaymakamı Tevfik Bey'in bir zabıta 
neferinin din ve imanına sövdüğüne dair Aziziye Naibi Cafer 
imzalı gönderilen telgrafnâme.15

Beyoğlu'nda tutuklu olup, iman akidelerine küfrü sâbit 
görülen Asım Bey'in, taşraya sürülmek üzere zabtiyeye sevke-
dilmesi ise idarî görevlilere de bu hususta müsamaha gösteril-
mediğini ortaya koymaktadır.16 

Bazı kin ve garaz sahiplerinin, halkın ve devletin sahip ol-
duğu bu hassasiyeti, hasımlarına karşı bir tehdit unsuru olarak 
kullanması ise bu işin fevkalâde nazik bir konu olduğunu da-
ima göz önünde bulundurmayı gerekli kılar. Buna örnek ola-
rak şu hâdiseyi vermek mümkündür: Niğde'de bulunan Rum 
metropolidi tarafından Niğde Kaymakamı Mehmed Said Paşa 
hakkında ırz, namus, din ve imana dil uzatma, darp ve teh-
dit gibi hareketlerinin yanısıra tebe‘a-i ecnebiyeden birisinin 
tebe‘a-i şâhâneden bir Rum kızıyla evlenmesine kanuna aykırı 
olmasına rağmen müsaade ettiği şikâyetine karşı; Niğde Mec-
lisince bu suçlamaların asılsız olduğu yönünde düzenlediği 
mazbata, Konya Eyalet Meclisince Sadaret'e takdim edilmiş-
tir.17 Kezâ Mersin belediye reisinin imanî mevzulara sövdüğü 
konusunda Mersin Nüfus Memuru tarafından yapılan ihbarın 
aslı olmadığı da buna örnek gösterilebilir.18

İhtidâ Edenlere Gösterilen İhtimam
İslâm Dini, fakirlere, yolda kalmışlara ve muhtaç akraba-

ya yardımı emrettiği gibi, kişileri İslâm'a ısındırmak için onlara 
sadaka vermeyi de emretmektedir:

“Sadakalar (zekâtlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakir-
ler, düşkünler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslâm'a ısındırı-
lacak olanlarla (hürriyetlerine kavuşturulacak) köleler, borçlular, 
Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Al-
lah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.19 

Osmanlı Devleti, tarihte hüküm sürdüğü bütün asırlar 
boyunca, daima bu konudaki hükme tâbi‘ olmuş ve Müslü-
manlığın yer yüzünde hüküm-fermâ olması için gerekli olan 
gayret ve faaliyetleri tam olarak göstermiştir.

Sultan Abdülmecid'e, Paris'te doğmuş ve Fransa kralı 
Onaltıncı Lui'nin hekimbaşılığında bulunmuş olan İngiliz tabib 
Geremy'in sunduğu arzuhâl tercümesi, bizzat padişahların bu 
konuda dikkatli olduklarını göstermektedir. Arzuhâl sahibi ta-
bibin, okuduğu kitapların ilhamıyla ihtida edeceğini kaydetti-
ği arzuhalinin üzerine padişahın kendi el yazısıyla kaleme aldı-
ğı hatt-ı hümâyûnunda; söz konusu tabibin istid‘âsının sahte 
olmayıp gerçek olduğu, kendisine telkîn-i iman ile bir kat elbise 
ve bin kuruş atiyye verilip üç yüz kuruş aylık tahsis olunması ve 
istediği kitapların celbedilmesi işaret olunmuştur.20

Bitlis Valisi Şerif Mehmed Rauf'un, 23 Muharrem 1308 
(8 Eylül 1890) tarihinde Sadâret makamına gönderdiği 
tahrirâtında Müslüman olmak isteyen bir Yezidî ailesi ve bölge 
halkı için yapılacaklar şöyle zikredilmektedir:

Siirt sancağına mülhak Garzan [Zûk] kazâsı dahilinde 
olup ihtida ederek İslam ile müşerref olmuş bulunan Parti adlı 
Yezidî, köy halkından otuz nüfusa mâlik olduğundan, kendile-
rine yüzer kuruş verilerek “hissiyât-ı İslâmiyyelerinin takrîr ve 

te’yîdi için” bahsi geçen köyde inşası gereken bir cami ile mekte-
bin yapılması hakkında Bitlis Valiliği'nden yapılan yazışmaya ce-
vap olarak verilen 3 Kasım 1303 tarihli ve 5 numaralı Başbakanlık 
emriyle mekteb ve caminin yapımı için keşifler icra edilmiştir.21

Fakat idarî yapı ve şer‘î mahkemeler, Müslümanlığı tercih 
edenlerin kendi iradeleriyle iman ettiklerinin isbât edilmesi husu-
sunda çok hassas davranarak, en küçük bir zorlamayı hâlinde bu 
kişilerin İslâm'a girişlerini kabulden geri durmuşlardır. Zira Kur’ân-ı 
Kerim'deki bir âyet-i kerîmesiyle Cenâb-ı Allah, insanların İslâm'a 
girişlerinde güç kullanmayı yasaklamıştır:

“Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ay-
rılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak 
bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir”.22

Dinde zorlamanın olmayışı, sadece hak ile bâtılın apaçık olu-
şuna ve kişilerin iradeleriyle doğru yolu bulacaklarına bağlı değildir. 
Hak Teâlâ'nın ayân beyan bir şekilde Hazret-i Peygamber'e bile in-
sanları inanmaya zorlaması, yasak kılınmıştır:

“Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi inanırdı. 
Öyle iken insanları inanmaya sen mi zorlayacaksın?”.23

Osmanlı dönemi evrakı tedkik edildiğinde, bu hükme titiz-
likle riayet edildiği görülmektedir. 

Bâb-ı Âli Evrak Odası'nın 6 Şabân 1315 (30 Aralık 1897) ta-
rihli yazışmasından öğrendiğimize göre: İhtida arzusunda bulu-
nan Almanya Devleti tebe‘asından ve Protestan mezhebinden 
Hans adlı kişi ile bu hususta talebi olan diğer kişilerin, ait oldukları 
konsoloslukların tercümanları çağrılarak maksatları iyice anlaşıl-
dıktan sonra gereken muâmelenin ifası emredilmiştir.24 Yine bu 
şekilde, Rusya'dan gelen üç Gürcü çocuğunun Müslüman olma 
isteği üzerine, bunlara, Rus konsolosunun göndereceği vekil 
önünde iman telkin edilmesi istenilmiştir.25 Ancak mültecilerden 

kendi rızasıyla Müslüman olmak isteyenlere bekletilmeksizin 
iman telkin edilmesi hakkında Vidin valisine âcilen özel şukka 
gönderilmiştir.26 Yine Rusya tebe‘asından ve Gürcü milletinden 
Lomnaz oğlu Doment ile Demir oğlu Yorgi ve Ayaş oğlu Said'in 
ihtida taleplerinin araştırılarak incelendikten sonra gereğinin ya-
pılması emredilmiştir.27

Bir başka örnek de Beyrut Valiliği'nden Sadâret makamı-
na gönderilen telgrafta zikredilmektedir. Buna göre Cebel-i 
Lübnan'nın Marunî tâifesinden olup bir müddettir Trablusşam'da 
Müslüman bir ailede hizmetçilik yapan iki kızdan büyük olanın 
İslâm'a girmek isteği üzerine Marunî Patrikliği'nin, kızın yaşının 
küçük olduğuna dair itirazı vukû‘ bulur. Yapılan yazışmalar ve 
icra olunan muameleler neticesinde, her iki kızın da yaşlarının on 
beşten küçük olduğu anlaşılınca, bunların geri verilmesinin ora-
daki Müslüman halkın hoşnutsuzluğuna sebep olacağı, İslâm'a 
girmelerinin ise zorlanamayacağı düşünülerek, evrakıyla birlikte 
her iki kardeşin de Dersaadet'e celbi emredilmiştir.28

Belge ve Mühürlerde Dinî Ve İmanî Motifler
Osmanlı Devlet adamlarının yanı sıra halkan pek çok kişi, 

kazıttıkları mühürlerinde hadîs-i şerîflere atıflar yaparak, dinî ve 
fikrî inançlarını ortaya koymak istemişlerdir. Özellikle Fatiha-i 
Şerîfe Suresi'ndeki en mühim unsurlardan birisi olan ancak sana 
ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz29 hükmünü düstûr edi-
nenler, bunu mühürlerinde göstermişlerdir:

Rusçuk'ta Süleyman Paşa'ya ait olması muhtemel mührün 
üzerinde ise şu veciz beyit yer almaktadır:

“Umar senden İlâhi hatm-i iman / Kelâmın hıfzeden Ruhî 
Süleyman”.30

Devlet ile alâkalı mühürlerin üzerinde de buna benzer 
ifadelerin yer almasına şaşırmamak gerekir. Meselâ, Osmanlı 
Devleti'nin yabancı devletler ile yaptığı anlaşmaları onaylayan 
mührün üzerinde bulunan şu cümle, devletin imana ve onun 
gereklerine atfettiği önemi açıkça göstermektedir:

Sultan Üçüncü Ahmed gibi iki Kur’ân-ı Kerim'i hüsn-i hat 
olarak yazmış san‘atkâr bir padişahın yine kendi el yazısıyla ha-
zırladığı tuğralarında yer alan ibareler, onun imanın unsurlarına 
tebe‘iyetteki samimiyetini ve hassasiyetini çok güzel bir şekilde 
göstermektedir.
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D İ P N O T L A R

Rabbi veffik umûra Ahmed yazılı ve 1199 tarihli mühür. Sultan Üçüncü Ahmed'in, Hâdimü'l-Harameyni'ş-şerifieyn yazılı kendi resmettiği tuğrası



 Din ve toplumların inanç sistemleri, sosyal hayatın 
vazgeçilmezidir. Sinema, her ne kadar kurgu düzenine bağlı 
olsa da gerçekçilikten kopmamak, inandırıcı vasfını kaybet-
memek adına, sosyal hayatı perdeye olduğu gibi yansıtma 
çabası içerisindedir. Din, inanç, dinî imgeler, dindar insan, 
din adamı, iman gibi mevzûlar, filmlerin çoğunda başlı başı-
na bir konu olarak ele alınmıyor olsa da filmin akışı içerisinde 
zaman zaman beyaz perdeye aksediyor. Bu yansıma, hangi 
surette ve ne şekilde gerçekleşmektedir? Dinin, sinemada 
olumlu yahut olumsuz işlenmesi hususunda bir ölçüt var 
mıdır, olmalı mıdır? Bu soruların cevaplarını bulabilmek için 
evvelâ dünya sinemasına sonra da Türk sinemasına objektif-
lerimizi çevirmek gerekir. 

Dünya sinemasına baktığımızda, iman-inanç ve dinî 
konuların, son zamanlarda çekilen filmlerde oldukça sık yer 
aldığını görmekteyiz. Böyle filmlerin başını, elbette Holl-
ywood yapımları çekmektedir; ancak ilk etapta İslâm dev-
leti olması hasebiyle İran da akla gelmektedir. Fakat İran 
filmleri, tam tersi bir tutum içerisindedir. Bu gibi konulardan 
ziyade gündelik hayatın küçücük, hatta gözden kolay kaçı-
rılabilecek ayrıntılarını bizlere sunmaktadır. Dolayısıyla bu 
filmlerde kadın oyuncuların başlarının örtülü olması, imanı 
anlatan filmler kategorisi için yeterli olmamaktadır. Bahset-
tiğimiz şekilde ve yazımızın konusuyla birebir ilgili yapımlar 
Hollywood etiketli film senaryolarının satır aralarında ken-
dini göstermektedir. Din-iman-inanç-yaratılış-Allah (Tanrı)-
Tevhid-cihad ve hatta şehitlik gibi önemli dinî kavramlar 
ağırlıklı olarak görülmektedir.     

Uzun süre revaçta olan Matrix filmine bakalım: 1999 ya-
pımı bu film, İslâmiyet’e ve tasavvufa dair konuların önemli 
bir kısmını işlemiştir. Filmde yer alan birçok imge, gayet doğ-
ru ve yerinde kullanılmıştır. Bu durum, filmin yapımcılarının 
çok iyi bir tasavvuf okuması yaptıklarını düşündürmektedir. 
Kaldı ki, filmin diğer serilerinde tasavvuf etkisi azalmış ve 
son bölümünde neredeyse hiç görülmemiştir. Özellikle se-
rinin ilk çekilen bölümü, İslâm ve tasavvuf alanındaki ben-
zerlikleriyle dikkati çekmiş, tarzıyla uzmanları oldukça şaşırt-
mıştır. Meselâ film karakterlerinin, tek bir rehberin etrafında 
toplanarak tevhidi oluşturmaları ve ondan sonra başarı elde 
etmeleri ilginçtir. Karakterlerden birinin tevhidi sağlayan 
rehbere ihanet ettikten sonra birbirine inançla sarılmış olan 
tevhid halkası dağılır, araya fitne girer. Bunun bizdeki imanî 
yansımasına baktığımızda insanın tevhidden düşmesinden 
sonra olabilecek sonuçlar, filmdeki karakterler aracılığıyla 
gayet doğru biçimde anlatılmıştır. 

2005 yapımı Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi de, biz-
lere nefis derecelerini anlatmaktadır. Bu konunun çocuklar 
üzerinden anlatılması hayli ilginçtir. Nefis, çocuk gibidir; sü-
rekli ister, verdikçe doymak bilmeden daha çok ister, ama 
henüz çok küçükken, yani günahla büyümeden terbiye altı-
na alınırsa, çocukluk safiyetini kaybetmez. Her nefis, filmde-
ki diğer şımarık çocuklar elendikten sonra ödülü kazanan, 
terbiye edilmiş nefis olur.     

Batı sinemasından verdiğimiz bu iki örnekten sonra 

Sinema

DİN, İNANÇ, DİNÎ İMGELER, DİNDAR İNSAN, DİN 
ADAMI, İMAN GİBİ MEVZÛLAR, FİLMLERİN ÇOĞUNDA 
BAŞLI BAŞINA BİR KONU OLARAK ELE ALINMIYOR 
OLSA DA FİLMİN AKIŞI İÇERİSİNDE ZAMAN ZAMAN 
BEYAZ PERDEYE AKSEDİYOR.

GÜLŞAH NEZAKET MARAŞLI
Yönetmen

Olaylara bakış açısını halkın 
nabzına göre ele almayı 

başaramayan sinema, kırk 
sene sonra bu tutumunu yavaş 
yavaş değiştirmiş ancak dinî 
mevzûlara ve din adamlarına 

olan yaklaşım tarzından 
vazgeçmemiştir.
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kendi sinemamıza bakacak olursak, Türk si-
nemasının başlangıç yıllarında dinî imgelerin 
kullanılışı dikkatimizi çekmektedir. Eylül 1896 yı-
lında Osmanlı resmî kurumları tarafından sine-
matograf (görüntüleri film üzerine kaydetmeye 
yarayan araç) ile ilgili bir rapor hazırlanmıştır. 
Rapora göre sinematograf, “ilmin yayılmasında 
insanlık için önemli bir araç” olarak değerlen-
dirilmektedir. Bu da gösteriyor ki, sinema, ülke-
mizde henüz başlangıç yıllarında dindar kesim 
tarafından dışlanmamış, aksine, ülkemize ayak 
basar basmaz kabul görmüştür. Fakat o günle-
rin sinematografı, dindar kesimle ilgilenmemiş-
tir.

İşte o yılların sinematografı ve ondan ön-
cesinde halkın rağbet ettiği tiyatro, yalnızca 
karakter olarak değil, işlenen konular bakımın-
dan da halkın yaşantısıyla ve ülkede yaşanan 
olaylarla bağdaşmamaktadır. Her iki sanat 
dalı, ülkenin soluduğu genel havayı isabetli 
resmedememiş, siyasî yahut sosyal olaylarla 
ilgilenmemiş, halkın hayat tarzını doğru bi-
çimde aktaramamıştır. Hatta dinî değerlerle 
alay edilmiş, din adamları, hacı, hoca, imam 
tiplemeleri cahil, zorba, çıkarcı, paraya, kadına 
düşkün, rüşvetçi, konuşması düzgün olmayan, 
giyimi pespaye, saçı sakalı düzensiz, çoğu okul 
müsamerelerinden daha acemi görünen tak-
ma sakallı, izleyende nefret uyandıracak kadar 
kötü karakterli kimseler olarak gösterilmiştir. 

Olaylara bakış açısını halkın nabzına göre 
ele almayı başaramayan sinema, kırk sene son-
ra bu tutumunu yavaş yavaş değiştirmiş ancak 
dinî mevzûlara ve din adamlarına olan yak-
laşım tarzından vazgeçmemiştir. Aslında bu 
tavrın temeli, 1922 yılında Muhsin Ertuğrul’un 
çektiği “Boğaziçi Esrarı (Nur Baba)” filmiyle 
atılmış, sonraki yıllar da bu zihniyetle devam 
etmiştir. Türk sinemasının yerli filmcilikte he-
nüz ikinci yapımı olan bu film, din adamlarına 
bakışı ortaya koyması bakımından önemlidir. 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun aynı isimli ro-
manından uyarlanan filmde, tekkesini zengin 
ve güzel kadınlar için bir tuzak olarak kullanan 
şehvet düşkünü Bektâşi şeyhinin hikâyesi an-

latılmaktadır. “Nur Baba”, romanla aynı kaderi 
paylaşmış, çevresinde fırtınalar koparılmıştır. 
Bektâşiler’in ayaklanmasından endişe edile-
rek, oynatılmasına polis tarafından müsaade 
edilmeyen, ancak İstanbul’un kurtuluşundan 
sonra gösterime girebilen filmin çekimleri 
olaylı geçmiştir. Eyüp Sultan Camii avlusunda 
çekimler sürerken Bektâşiler ve halk, seti bas-
mıştır. Nur Baba rolünde oynayan filmin başrol 
oyuncusu Vahram Papazyan, baskından çarşaf 
giyip kadın kılığına girerek kaçabilmiştir. 

1950’lere kadar Osmanlılığın hoş göste-
rilmediği, ülkede yaşayan müslüman halk bir 
yana bırakılarak sırf Osmanlı’nın temsilcisiymiş 
gibi sunulan hacı-hoca karakterlerinin bundan 
fazlasıyla payını aldığı filmlerde, karşı karşıya 
getirilen ve çatıştırılan iki uç nokta dikkati çek-
mektedir: Bir yanda Milli Mücadele safında yer 
alan, ilerici, çağdaş, okuma-yazma bilen, bilgili, 
halkı eğitmeye çalışan ve halk tarafından pek 
sevilen kahraman karakterler; diğer yanda bu 
kahramanların -yani başrol oyuncularının- kar-
şısında cahil, yobaz, gerici, sahtekâr, menfaat 
düşkünü, figüran düzeyinde hacı-hoca tiple-
meleri yer almıştır. Filmlerin alt metni okun-
duğunda, bunlardan birincisi cumhuriyeti, 
ikincisi Osmanlı’yı temsil etmektedir. Bunun 
en belirgin örneği, Vurun Kahpeye filmidir. İlk 
olarak 1949’da Ömer Lütfi Akad tarafından çe-
kilen film, Türk sinemasının geçiş devri ürünü-
dür. “Vurun Kahpeye! Öldürün!”  diye bağıran 
köyün imamıdır ve 'kahpe' dediği öğretmeni 
öldürmeleri için ilk taşı atan da yine kendisidir. 
İmamlara ve onların toplum nezdindeki itibar-
larına en büyük darbeyi vuran film olarak tari-
he geçer; Vurun Kahpeye. 

Aslında 1950’ler ve 1960’lar, hem Türk 
sinemasında hem de Türk edebiyatında alı-
şılmışın dışında farklı mevzûların işlenmeye 
başladığı bir dönem olmuştur. Sinema, konu 
bakımından seyrini değiştirmiştir. Konular 
değişmekte iken, hoca-imam tiplemeleri, güç-
süzü ve fakiri ezen, zenginlerin zalimliklerine 
eşlik eden figüranlıklarına devam etmişler, köy 
fonunda geçen filmlerin çoğunda din adamla-

rı, alaylı bir anlatımla verilmişlerdir. 
1960’lara kadar böyle gelinmişken, 1970’lerde tam ter-

si bir durum söz konusu olmuştur. Elbette yine din adamla-
rının yerildiği filmler var olmakla birlikte, bunların dışında, 
“dinî filmler furyası” halinde farklı bir seyir ortaya çıkmıştır. 
Aslında bunun temel sebebi, 70’lerin başlarında müstehcen 
film furyasının sinemaya küstürdüğü aile seyircisini salonla-
ra geri getirebilmektir. Bu filmler ticarî kaygıyla yapıldığın-
dan, konu, dekor, kostüm bakımından eksiklik, içeriklerinde 
de din-iman noktasında büyük hatalar bulunmaktadır. 

1980’lere gelindiğinde filmlerde yer alan dinî imge-
ler değişmedi, dindar karakter yine özensiz, imanî konular 
yanlışlarla doludur. Meselâ bazı filmlerde namaz kılma, ezan 
okuma, abdest alma sahneleri hatalıdır. Namaz yanlış kılınır, 
abdest sırasında yanlışlar yapılır. Sabah ezanı hep aydınlıkta, 
gün ışıdıktan sonra okutulur bu filmlerde. 

Son yıllarda çekilen filmlerde çok daha fazla yer alan 
ve eskiye nazaran daha olumlu işlenen dinî imgeler, artık 
seyircide daha olumlu karşılık bulmaktadır. Son dönem 
filmlerinde dinî ögeler yahut dindar karakterler var olur-
ken, geçmişe göre din unsuru hem daha fazla kullanılmakta 
hem de olumlu işlenmektedir. Üstelik dinî imgeler, imanî 
meseleler, dindar insanlar ve din adamları “itici” olmaktan 
kurtulmuş, eskisi gibi seyircide nefret uyandırmamaktadır. 
Dindar karakterler artık halkın içine karışan, günlük hayat-
larını yaşayan kimseler olarak yansıtılmaya başlanmıştır. 

İmanî konulara daha dikkat edilmektedir. Hatta namaz kıl-
ma, abdest alma gibi sahnelerde senaristler, yönetmenler, 
yapımcılar ve oyuncular daha titiz davranmakta, bu sahne-
lerin doğru çekilebilmesi için Diyanet’ten “imam ve hocalar” 
talep edilerek, din görevlilerinin yönlendirmeleri ve bilgilen-
dirmeleriyle bu sahneler çekilmektedir. 

Bu bahsettiğimiz olumlu gelişmeler tüm filmlerde ger-
çekleşmemiştir, zira dinî mevzûların yer yer olumsuz işlendi-
ğini görebilmekteyiz. Bunun en mühim sebebi, dinî ögele-
rin birer komedi olarak kullanılmaya çalışılması sonucunda 
düşülen hatadır. 80’li yılların Kemal Sunal filmlerinde alışık 
olduğumuz üzere… Bu bağlamda, 2013 senesinde çekilen 
‘Hükümet Kadın’ filminde yer alan çarşaflı gelinin, başlarına 
gelen her musibette “Buna bir dua biliyorum.” diyerek elle-
rini açıp etrafa tükürükler saçar vaziyette abartılı kafa salla-
malarıyla dua okumaya başlaması böyle bir komedi yapma 
gayretinden olsa gerektir. Yine son dönem filmlerinden ‘Ay 
Lav Yu’ filminde şöyle bir sahne geçer: Cesika, gece uyuya-
maz, İbrahim’in yanına giderken, namaz kılmakta olan müs-
takbel kaynanasının tam da önünden geçer, bu yadırgan-
maz; çünkü henüz namaz kılanın önünden geçilmeyeceğini 
bilmemektedir. Ancak evin hanımı rolündeki oyuncunun 
namazı yanlış kılması seyircinin dikkatlerinden kaçmaz.. 
Cesika İbrahim’in yanında yarım Türkçesiyle “eşhedü enlâ…” 
diyerek şehadet getirip müslüman olur. Evleneceklerdir; fa-
kat bu evlilik için başlarında adamakıllı birinin olması gerek-
mektedir. İbrahim, Tinne papazına gider. Papaz olmadan bu 
düğün olmayacaktır nedense. Filmde, papazın olması, Tinne 
halkının hayat tarzının kaçınılmaz parçasıdır belki, ancak ek-
sik olan, karşılığında Tinne’nin müslüman halkını da temsil 
eden bir din büyüğünün olmamasıdır. Bu konuyla ilgili ör-
nekleri daha da çoğaltmak mümkündür. 

Sonuç olarak, dünya sinemasında dinî imgelerin gide-
rek yoğunlaştığı şu son yıllarda, Türk sinemasında da aynı 
tutum söz konusudur diyebiliriz. İyi olan; artık bu tutumun 
oldukça müspet bir hâl almış olmasıdır. 

Son dönem 
filmlerinde dinî 

ögeler yahut 
dindar karak-

terler var olur-
ken, geçmişe 

göre din unsuru 
hem daha fazla 
kullanılmakta 

hem de olumlu 
işlenmektedir. 

Üstelik dinî im-
geler, imanî me-

seleler, dindar 
insanlar ve din 
adamları “itici” 
olmaktan kur-
tulmuş, eskisi 
gibi seyircide 

nefret uyandır-
mamaktadır.

Dünya sinemasında 
dinî imgelerin giderek 

yoğunlaştığı şu son yıllarda, 
Türk sinemasında da aynı 

tutum söz konusudur 
diyebiliriz. İyi olan; artık bu 
tutumun oldukça müspet bir 

hâl almış olmasıdır. 
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KÂMİL BÜYÜKER  İman denilince, önce iç dün-
yamızdan başlayıp sonra dışımızdaki 
dünyayı saran ve her şeye tesir eden 
bir âlemi anlıyoruz. Dolayısıyla kitaplar-
dan öğreneceğimiz dünya da geniş bir 
yelpazeyi içine alıyor.

İmanın Temeli Akaid
Elimizde 6. baskısı 1980 yılında 

yapılan ve hâlihazırda yayımlanmaya 
devam eden “İslâm İnancının Temeli 
Akaid” (Otağ yay., İstanbul 1980, 302 s.) 
isimli kitap var. İmam Mâtürîdî’nin yo-
lunu takip eden en meşhur âlimlerden 
birisi olan Ömer Nesefî (h. 461-537) 
tarafından kaleme alınan eser İslâm 
coğrafyasında muhtelif ülkelerde ve 
hususen Osmanlı’da ders kitabı olarak 
okutulmuş. Her şeyden önce inancın 
çepeçevre hayatı kuşatabilmesi sağ-
lam bir akideye bağlıdır. Akidenin sağ-
lam olması için İmam Nesefî öncelikle 
İslâm’ın varlık telakkisine, sonra bilgi 
telakkisine atıf yapar; sonrasında ise 
iman ve iman esaslarının kalbe ve ha-
yata nüfuz etmesi bahsini sistematik-
leştirir. İmanın klasikleşen tanımında 
dil ile ikrar, kalb ile tasdiki açan Nesefi, 
iman için sadece bilmenin (marifet) 
yetmediğini söyleyerek, tasdik ile ilişki-

si bağlamında şu izahı yapar:   
‘Bilmek’ ile ‘tasdik’ arasında umu-

milik ve hususilik münasebeti var-
dır. Ma’rifet, tasdik’e nazaran daha 
şumüllü ve daha geneldir. Tasdik ise 
daha özeldir. Zira nice kafirler vardır 
ki, Peygamberimiz’in doğruluğunu 
bildikleri halde mü’min sayılmazlar. 
Çünkü kalplerinde tasdik yoktur. Tasdik 
olmayınca itmi’nan olmaz; o da olma-
yınca insan mü’min sayılmaz.” (s. 60) 
Eser, bir baş ucu kitabı olması hasebiyle 
ehemmiyet arzetmektedir. 

Yeni İlm-i Kelam akımı içerisinde 
eserleri ön plana çıkan Şehbenderzâde 
Filibeli Ahmet Hilmi’nin (1865-1914) 
“İslâm İnanç Esasları (Üss-i İslâm)” (Haz. 
Adnan Bülent Baloğlu, Halife Keskin, 
TDV yay. İstanbul 2012, 75 s.) ismiyle 
çevrilen küçük risalesi de bu bağlam-
da değerlendirilecek eserler arasında 
yer almaktadır.  Aynı yazarın bu saha-
da önce çıkan eserlerinden bir diğeri 
ise “Allah’ı İnkâr Mümkün mü?” (Haz. 
Necip Taylan, Eyüp Onart, Çağrı yay., 
İstanbul 1982, 238 s.) isimli çalışması-
dır. Eser yazarın da ifadesiyle “Vacib-ül 
Vücudu, Namütenahiyi” ispat sade-
dinde yazılmıştır. Bu husustan başka 
materyalizme ve ateizme kapılanların 

göstermek istedikleri delil ve sebeplerin 
ilmî ve felsefî kıymet ve niteliğini açık bir 
surette muhakeme ve eleştiri imkanı verir. 
Yazar bir örnekten hareket ederek der ki, 
materyalist düşünceye sahip bir gençle, din 
hizmetlileri arasında bir tartışma olsa acaba 
bunlar anlaşabilirler mi, ya da bu müreddit 
gence tatmin edici bir cevap verebilirler mi? 
Âyet ve hadisle tesir imana bağlı. Bundan 
dolayı inkarcıya veya şüpheciye tesir için 
tartışmalara mantıkî ve felsefî bir yön verip 
kelama başvurmanın zarureti üzerinde du-
rur. Esasen “yarı mütefekkir” ve “filozof tas-
laklarının” arz-ı endam edip, milleti maddi 
ve manevi düşüşe sevkettiği bir zamanda 
“Tahlili ve Tenkidi Tarih-i İslâm” kitabına zeyl 
olmak üzere bu eseri vücuda getirdiğini söy-
ler. Eser bu anlamda Aristo, Eflâtun, Sokrat, 
Gazzâlî, İbn Sînâ, İbn Rüşd, Şeyh Bedreddin, 
İbnü’l-Arabî, Kant, David Hume ve pek çok 
mütefekkirden istifade ve karşılaştırmalarla 
kaleme alınmıştır.   

Yakın zamanda kaleme alınan ve 
Kur’an’ın çizdiği perspektifle kainat kitabıy-
la beraber altı temel iman esasını okuyan 
ve bunu okurla paylaşan “İslâm İnanç İlmi-
hali” (DİB. yay., Ankara 2011, 312 s.) isimli 
eser ise Ümit Şimşek’e ait. Verilen örnekler 
doğrudan hayatın içinde olup, imanın bilfiil 
hayat demek olduğunu ortaya koymuştur. 

Yazar çalışmasının üslûbunu ve muhtevasını 
“İslâm’ın inanç esaslarını kısa açıklamalarıyla 
bir liste halinde sıralayıp geçmek yerine, her 
bir inanç esasını hem delilli ve ayrıntılı bir 
şekilde, hem de yaşadığımız hayat ile doğ-
rudan ilgisini vurgulayacak bir tarzda ele al-
mak istedik.” şeklinde ifade ediyor.

İnancın Psikolojisi
Din Psikolojisi sahası, bizde henüz 

hakkı yeterince verilmemiş bir sahadır. Bu 
sahada kafa yoran önemli isimlerden bi-
risi de Prof. Dr. Kerim Yavuz’dur. Son kitabı 
“Günümüzde İnancın Psikolojisi” (Boğaziçi 
yay., İstanbul 2013, 444 s.) ile meslek haya-
tının hülasası diyebileceğimiz bir çalışmaya 
imza atan Yavuz, eserinde öncelikle Din 
Psikoloji sahasına dair önemli noktalara 
temas ederken, dinin psikolojik gerçekliği-
ni izah ettiği bölümde şunları söyler: “Din, 
insanın ruhunda inanılmaya başlandığı an-
dan itibaren o içeriği ile birlikte yaşanan bir 
gerçektir. (…) Buna göre dinî bir hayattan 
söz edebilmek için her şeyden önce dinin 
inançlı kişinin içinde yaşanmaya başlaması 
gerekir.” (s.18) Bu safhadan sonra din psi-
kolojisi devreye girer ki, bunu da şu cüm-
lelerle açıklar: “Din psikolojisi, insana bir 
inanç olarak geçen ve orada hayat bulan 
dine inanılan ve yaşanan bir gerçek olarak 

İman denilince, 
önce iç 
dünyamızdan
başlayıp sonra 
dışımızdaki
dünyayı saran 
ve her şeye tesir 
eden bir
âlemi anlıyoruz. 
Dolayısıyla 
kitaplardan
öreceğimiz 
dünya da geniş 
bir yelpazeyi
içine alıyor.
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bakar.(…) Şu halde din psikolojisi bire-
yin içinde yaşanan dini inancını bütün 
yaşayış biçimleriyle birlikte araştıran 
bir disiplindir.” (s.19) Yazar, eserinin 
giriş bölümünden sonra ortaya koy-
duğu metinlerde daha çocukluktan 
başlayarak inanma olayını, inancın 
gelişimini, ergenlikle beraber inançta 
meydana gelen değişimleri, şüphe ve 
dini yabancılaşmayı irdelemiş. Din psi-
kolojisinin ortaya koyduğu imkanlar 
ile ibadetler (namaz, oruç, dua vd.) ve 
ibadetlerin getirdiği iç ve dış dinginliği 
detaylı bir şekilde incelemiş. Eser, inan-
cı din psikolojisinin imkanları ve verileri 
doğrultusunda irdeleyen kaynak bir 
çalışmadır. 

Felsefe ve Kelam’ın Işığında İman
Sultan II. Abdülhamid döneminin 

önemli isimlerinden Risâle-i Hamidiye 
kitabının yazarı Şeyh el-Cisr’in oğlu A. 
Nedim el-Cisr’in ilk baskısı 1974 yılın-
da yapılan “İlim, Felsefe Kur’an Işığında 
İman” (çev. Remzi Barışık, Kitabevi yay., 
İstanbul 2005, 580 s.) isimli eserinin 
yeni baskısı elimizdedir. Eser, 1974 yı-
lında Bekir Karlığa’nın yazdığı önsöz 
ile başlıyor. Karlığa, eserin girişinde yer 
alan “Bu eser bana nasıl intikal etti?” ya-
zısından hareketle Nedim el- Cisr’in bu 
yazıda eserin asıl sahibinin kendisi ol-
madığını, sadece Türkçe’den Arapça’ya 
tercüme ettiğini ve müellifin aslında 
Buharalı bir Türk olduğu, ancak bunun 
müellif tarafından bir üslûp özelliği ver-
mek için mi, yoksa gerçekten müellifin 
Ebu’n-Nûr el-Mevzun adındaki Türk 
âlim olup olmadığının bilinmediğini 
söylüyor. Eserin gayesi ise şu satırlarda 
dile getiriliyor: “Gerek üslup, gerekse 
muhteva yönünden tamamen deği-
şik ve yeni olan bu eserin asıl gayesi 
İslâm’ın ilim ve felsefeyle zıt veya onlara 

düşman bir din olmayıp bizzat onların 
ortaya attıkları gerçeklerin İslâm’ın be-
lirttiği gerçekleri teyit edici olduğunu 
belirtmektedir. İlmi yine ilmin silahı ile 
alt etmek şüphesiz ki başarılı bir taktik-
tir.” 

Klasiklerimizden diyebileceği-
miz bir eser de Ömer Nasuhi Bilmen 
tarafından kaleme alınan “Muvazzah 
İlmi Kelam” (Ergin Kitabevi yay., 3. Bas-
kı, İstanbul 1959, 288 s.) isimli kitaptır. 
Ömer Nasuhi hocanın ifadesiyle eser 
başlı başına muhtasar, müfid bir akaid 
risalesidir. Müslümanların akidelerini 
sahih kılacak ölçüler, dün ve bugün 
münakaşası yapılan, içinden çıkılama-
yan meseleleri kelam ilminin imkanla-
rıyla çözmeye çalışan bir eserdir. Yaza-
rın eserin gayesini ihtiva eden sözleri 
şu şekildedir: “Zamanımızda münaka-
şa mevzuu olan tarihi, içtimai bir takım 
mes’eleler hakkında bir hayli malumat 
ve mütalâatı haiz bulunmaktadır. Efra-
dı ümmetin maneviyatını yükseltme-
ğe, hakikatleri araştırmakta bulunan 
genç fikirleri tenvire, cem’iyeti beşeri-
yenin ruhi ihtiyaçlarını tatmine hizmet 
edecek yeni bir tarzda yazılmıştır.” 

Bu eser yanında İmam Gazzâlî’nin 
Allah’ın zatı, sıfatları, fiilleri, nübüvvet 
ve mead meselerine değindiği ayrıca 
akılla ilgisi olmayan imamet ve tekfir 
gibi konulara verdiği orijinal adı el-
İktisâd fi’l-İ’tikâd olan “İtikatta Ölçülü 
Olmak” (çev. Hanifi Akın, Ahsen yay., 
İstanbul 2005, 312 s.) adlı eseri de zik-
retmek yerinde olacaktır.  

Son eserimiz: Allah ve Kainat (za-
man-mekan ve insan) Muhammed 
Cemaleddin Efendi, Çağrı yay., İstanbul 
1980, 304 s.

İslâm Düşüncesinde İman
1964 yılında Toshihiko Izutsu 

tarafından Montreal’deki Mc Gill Üni-
versitesi İslâmi Tetkikler Enstitüsü’nde 
yürüttüğü özel seminer için hazırla-
nan “İslâm Düşüncesinde İman Kav-
ramı” (çev. Selahattin Ayaz, Pınar yay., 
İstanbul 2012, 304 s.) adlı eser, iman 
konusunu İslâm düşüncesi perspekti-
finde okumayı amaçlıyor. Öyle ki yazar 
eserin gayesini iki şekilde özetler: “Bir 
yandan tarihi sürecin ayrıntılı anlatı-
mını vermek iddiasındadır ki bu tarihi 
süreç iman kavramının doğduğu, ge-
liştiği ve müslümanlar arasında teorik 
bakımdan irdelendiği süreçtir. Öte 
yandan bu eser dikkatli bir semantik 
analiz yapmayı hedefliyor. Bu analiz, 
iman kavramı ile o kavramla bağlantı-
lı anahtar kelam ve bu kelamın kendi 
aralarında kurdukları kavramsal do-
kuların analizidir.” (s.7) Kitapta yer alan 
ana meselelerden bazıları şunlar: Tekfir, 
Kafir, Büyük Günahlar (Fasık), İman ve 
İslâm, İman-Bilgi, İman-Amel vd. 

Sinemanın İmanî Meselelere 
Bakışı

Genel anlamıyla sinema alanında 
özelde ise Türk sineması/Yeşilçam’da 
dine/dinî meselelere hep belli zaviye-
den yaklaşılmıştır. Özellikle Türk sine-
ması belli bir döneme kadar dinle barı-
şık değildir. Kendisi de senarist olan ve 
sinema yazarlığı yapan Gülşah Nezaket 
Maraşlı, Türk Sinemasının yaşadığı bu 
serencamı “Günahıyla Sevabıyla Yeşil-
çam” (Ufuk yay. İstanbul 2011, 376 s.) 
adıyla kitaplaştırdı. Kitapta 1962 yılın-
dan 2009 yılına kadar toplam 17 film 
incelenmiş. Aralarında Yılanların Öcü, 
Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Küçük 
Ağa, Vizontele gibi sinema filmlerinin 
değerlendirmelerinin yer aldığı kitap-
ta Türk sinemasının din konusunda 
dönem dönem geçirdiği evreleri dö-

nemin konjonktürüne bağlı olarak ve 
tanıkların hatıralarıyla değerlendirmiş-
tir. Türk sinemasında ilk dinî figürlerin 
Muhsin Ertuğrul ile başladığını ifade 
eden yazar, ilk imam tiplemelerinin üç 
kağıtçı, paraya, kadına düşkün, entrika-
cı ve toplumdan dışlanması gereken 
insanlar olarak lanse edildiklerini, bu 
hâlin 1920’lerden 1990’lara kadar ke-
sintilerle devam edegeldiğini ancak 
2000’li yıllarda bakış açısının ve “imam” 
karakterinin değiştiğini belirtiyor. Ki-
tap, sinemamıza bu konuda mercek 
tutan bir kaynak eser hüviyetindedir.

Çocuklara ve Gençlere İmanı 
Nasıl Öğretelim?

Çocuklara Allah’ı nasıl anlataca-
ğız? İmanla ilgili meseleler çocuklara 
onların idrakleri ölçüsünde nasıl akta-
rılır? Bu hususta ilk değerlendireceği-
miz eser Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın 
“Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım” 
(Timaş yay., İstanbul 2013, 192 s.) is-
mini taşıyor. Eser’de Çocuk Psikolojisi 
ve Dini Gelişim (2-10 yaş); Çocukta Din 
Duygusu ve Allah Tasavvuru; İslâm’da 
Çocuğun Değeri ve Ailenin Önemi; 
Çocuklara Allah’a İmanın Öğretimi 
dört bölüm halinde inceleniyor. Esasen 
1987 yılında yüksek lisans tezi olarak 
hazırlanan çalışma, gösterilen tevec-
cüh üzerinde yayımlanmış ve yayım-
lanmaya devam etmektedir. Yazarın 
ifadesiyle bu husus çok dikkat ve özen 
istemektedir: “Allah’ı, ancak somut şey-
leri anlayabilen çocuklara anlatabilmek 
büyük özen, dikkat ve bilgi ister. Çalış-
mamız çocuk psikolojisi verilerini de-
ğerlendirerek çok büyük bir boşluğu 
doldurmakta ve sağlam inançlı nesiller 
yetiştirmeye yardımcı olmaktadır.”

Çocuklara İman esaslarını öğretici 
kılmak amacıyla “Derviş Dede’nin Dilin-
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den Çocuklara İman Prensipleri” (TDV 
yay., Ankara 2012, 160 s.) adlı kitap da 
meseleyi çocuk diliyle özlü ve sevdire-
rek açıklamış. 

Gençlerin hayatında soru sorma-
nın ve sorgulamanın yoğun olarak ya-
şandığı dönem olması itibariyle inan-
cın, imana dair meselelerin önemli bir 
yeri vardır. Gençlerin okuyacağı edebi 
metinler anlamında birkaç eseri zik-
retmek yerinde olacaktır. Bunlardan 
birisi Necip Fazıl’ın 1981 yılında kale-
me aldığı "İman ve İslâm Atlası" (Büyük 
Doğu yay., İstanbul 1981, 720 s.) adlı 
eseridir. Kitaptan altı çizili iki satır kitap 
hakkında fikir verecektir: “Bazıları "Ben 
Allah'ı severim; O'ndan korkmam!" der. 
Bilmez ki, korku, sevginin ta merkezine 
yerleştirilmiştir. Sevgi korkunçtur. Da-
ğın tepesini seven, uçurumundan nasıl 
korkmaz!..” 

  “Yok” diyenlere bir sözüm var; siz 
bana gerçekten yok olan birşeyi gös-
terebilir misiniz ki, yoku ispat edebile-
siniz?.. Gösterebilecek olsanız zaten o 
şey yok değil, var olur. Gösteremeyin-
ce de yok demeye imkanınız kalmaz! 
Allah'a yok diyebilmeniz ayrıca ispat 
ediyor ki, o "var"ın ta kendisi, "yok"un 
da yaratıcısı...” 

Bir diğer eser “Ben Bir Müslüma-
nım, Neye Nasıl İnanırım” (Timaş yay., 
İstanbul 2005, 44 s.) adını taşıyor. Heki-
moğlu İsmail’in kaleme aldığı bu küçük 
risalede Tabiat ve tabiat olayları nedir? 
Filozoflar ve din... Tanrı ve antropo-
morfizm... Meleklerin, âhiretin varlığını 
ispat. Amel defterine misaller... Kade-
rin ve kıyametin izahı. İbadet deyince 
ne anlarız? Niçin ibadet ederiz? İslâmî 
açıdan akıl ve vicdan. Vesveselerin 
ibadete zararı var mı? Siyaset, tarikat, 
müceddit, deccal ve mehdi meseleleri 
gibi soru ve konuların cevabını bulabi-
leceksiniz.

Son olarak zikredeceğimiz eser 
ise bir hikaye: Nur. Çağdaş hikayemi-
zin üstadlarından Mustafa Kutlu’nun 
kaleme aldığı hikayede Nur ve Sinan’ın 
şahsında yaşanan bir aşk hikayesi yer 
almaktadır. Ömer Lekesiz’in ifadesiyle 
“Kutlu'nun 'Nur'u, Cumhuriyet devri 
edebiyatımızda 'tasavvufi-aşk' konusu-
nu 'müstakil olarak' ele alan tek eserdir.” 
İki farklı dünya arasına sıkışıp kalan as-
lında bir hakikat yolculuğudur. Manevî 
dünyada yaşanan “boşluk”un gençleri 
çepeçevre sardığı bir zamanda Mus-
tafa Kutlu’nun hikayesi bir soluklanma 
durağı olacaktır.

Diğer Kitaplar
İman kitaplığında imanın diğer 

vechelerini içine alan bir dizi kitap zik-
retmek gerekirse:

-İman’dan İhsan Tasavvuf, Osman 
Nuri Topbaş, Erkam yay., İstanbul tsz., 
536 s. 

-Epistemolojik Açıdan İman, Prof. Dr. 
Hanifi Özcan, İFAV, İstanbul 2012, 112 s.

-İman Küfür Muvazeneleri, Bediüzza-
man Said Nursi, Envar Neşriyat, İstanbul 
2012, 270 s.

-İman-Amel İlişkisi, Dr. Murat Sü-
lün, Ensar yay., İstanbul 2005, 528 s.

-Kader ve İnsanın Sorumluluğu, Öz-
can Taşçı, İz yay., İstanbul 2009, 192 s.

-Kur’an-ı Kerim’de İman-Amel İliş-
kisi, Doç. Dr. Ömer Aydın, İşaret yay., 
İstanbul 2007, 211 s. 

-Kavramlarla İman Esasları, A. 
Muhsin Toprak, Buruc yay., İstanbul 
2009, 239 s.

-Kur’an’da İman Esasları ve Kader 
Sorunu, Hüseyin Atay, Atay&Atay yay., 
Ankara 1999, 192 s.

-Teist Varoluşçularda İman-Ahlâk 
İlişkisi, Yrd. Doç. Dr. Hüsnü Aydeniz, 
Rağbet yay. İstanbul 2012, 256 s. 

"Ey bahar rüzgârı Frenk âlemine benim tarafımdan de ki: akıl uçma-
ğa kanatlandıkça daha kıskıvrak bağlanır.
Bu yıldırımı ciğerinden vurur, o ise kendine râm eder. Aşk büyücü 
akıldan daha cesurdur.
Göz ancak gül ve lâlenin rengini görür, halbuki o renk perdesinin 
altında apaçık görünen bir şey daha vardır.
İsâ mucizesini gösterebilirsin, şaşılacak bir yanı yok bunun. Asıl şa-
şılacak şey senin hastanın daha çok hasta olduğudur.
İlmi toplayıp yığmışsın ama gönlü ihmâl etmişsin. Ne kadar acıyo-
rum kaybettiğin o servete."

MUHAMMED İKBÂL

Şarktan Haber, çev. Ali Nihat Tarlan, sh.109  
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